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I. A SZERENCSEJÁTÉKOS.

Ne bánd, ha néha bajok érnek vagy a sors keze üldöz! Azért
sohasem fognak hiányozni olyan emberek, kik vidáman,
mosollyal arcukon jönnek hozzád; persze csak addig, amíg
jóléted tart, míg annak csábító erejét a szükség és a nyomor le
nem lankasztja.

Mert a jólét és csak a jólét az, ami a csillogó tömeget, az
előkelők világát hozzánk láncolja, amely még akkor sem hagy
cserben, amikor a balsors már titkon közeledik felénk. Ez volt
a helyzet Danglars bárónénál is, aki igazán kemény csapás ért;
mindazonáltal még mindig nagy tömegben sereglett házába a
divatvilág s a báróné nem csekély örömöt talált abban, amikor
aranyozott termeit dicsérni hallotta, ahol a zöld
kártyaasztalokon vakmerő szerencsejáték folyt ilyenkor,
amelyben maga a háziasszony is leggyakrabban részt vett. S az
asztalokon mindig elég arany feküdt; megvolt a vakmerő
játékkedv is, kivéve azoknál, akik ismerték a szerencse
forgandóságát és csak alacsony téteket kockáztattak.

Egyébként a büszke és becsvágyó Danglars báróné magas,
karcsú termete, arisztokratikus arca, gyönyörű fekete szemei,
melyek az érzékek sugallatára hol égtek, hol ismét kialudtak,
fehér, hullámzó keble, – egyszóval egész érdekes egyénisége is
okul szolgált nagyrészben, hogy házát oly számosan keresték
fel.

Az érzéki embereknek mindig kedves egy olyan nő, mint
Danglars báróné volt. Lekicsinylő mosolya, határozott és
biztos fellépése, amely azonban odaadássá és szelíd
gyengédséggé változott, mikor azt akarta, hogy meghódítsák,
beszédesen tüzes szemei és rendkívül kecses mozdulatai még
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mindig egyik legkívánatosabb alakjává tették az akkori
divatvilágnak, jóllehet már régen túl volt élete tavaszán.

Ily körülmények között élt Danglars báróné az Úr 1837-ik
esztendejében.

Ezen év egyik szeptemberi éjszakája van. A báróné
palotájának termei megint fényárban úsznak és lassanként
megtelnek azokkal, akik rendszerint fel szokták játékasztalait
keresni; a báróné kacéran sétált keresztül a termeken,
jókedvűen, gondtalanul társalogva, vagy udvarlói seregének
bókjait hallgatva, akik nyomon követték vagy valamelyik
szobában a megjelenését várták.

– Jézusom, milyen búskomor az arca, Beauchamp úr! –
szólított meg a báróné egy előkelő külsejű úriembert, aki
szigorú arcvonásaira sötét kifejezést erőszakolt, nyilván azzal
a céllal, hogy valami titkos szerencsétlenség hírnökének
tartsák. – Kedvem volna azt hinni, hogy ma valamennyiünkön
bosszút akar állni, mert, amint mondják, a múlt héten sokat
veszített.

– Oh nem, báróné: ön téved. Én sohasem gondolok vissza
arra, amit a kártyán vesztettem; annál kevésbé haragszom
emiatt. Sohasem nyereségvágyból játszom és ön igazságtalan
velem szemben, amikor éppen az ellenkeződével gyanúsít
meg.

– Igazán? – felelte a báróné gúnyosan mosolyogva és karon
fogta Beauchamp-t. – Komor arca egyenesen megrémít!
Kérem, űzze el félelmemet valami jó hírrel. Mi újság?

– Tőlem várja ezt a jó hírt, báróné? Nincs-e itt vajon Debray,
aki a legjobb újságokat szolgáltathatja önnek?

– Mit akar ezzel mondani, uram?… Csak hagyja a miniszter
urat; amint látszik, nagyon el van merülve! Isten ments, hogy
zavarjam! Még valami törvénycikket kezdene el magyarázni,
ez pedig valóban unalmas!

– A miniszter?
– Dehogy; a törvénycikk.
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– Szegény Debray! – mormolta Beauchamp. – Nem érdemli
meg, hogy ilyen gúnyosan beszéljen róla; szerintem sokkal
tehetségesebb, mint bármelyik elődje volt.

– Ön csak azért beszél így, hogy ugyanazt mondják önről is
új hivatalával, a királyi ügyészséggel kapcsolatban. Csak úgy
ne járjon, mint akinek a helyére került.

– Ó nem, báróné, – felelte Beauchamp élénken és olyan
kifejezéssel, mintha éppen erre a témára várt volna. – Szilárd
meggyőződésem, hogy én nem fogok úgy járni; legalább
hasonló ok miatt nem! De hiszen ön hozta szóba a királyi
ügyészt, akit pedig szívesen elfelejtenék, kivált mikor e
termekben vagyok.

– Uram!
– Bocsánat, báróné. De senki sem hallhat bennünket és senki

sem sejtheti, hogy miről beszélünk.
– Elég, elég, Beauchamp úr; már tudom, hogy mire céloz.

Amit mond, untat és lehangol; pedig éppen arra kértem, hogy
olyan újságokat közöljön, amelyek eloszlatják félelmemet, ami
komor és sötét arcának láttára fogott el. Beszélgessünk ilyen
tárgyakról; akárcsak akkor, amikor még szerkesztő volt. Ez
sokkal vidámabb, helyénvalóbb, érdekesebb.

A hivatalnok válasz helyett merőn a bárónéra szegezte
szemeit, mintha lelke mélyére akarna belátni.

– Lám, lám! – folytatta utóbbi nevetve. – A volt író többé
már nem tud más lenni, mint hivatalnok!

– Egyáltalán nem, báróné; higyje el, hogy ön iránt mindig
ugyanaz maradok, aki voltam. Ámde amit önnel ezúttal
közölnöm kell, az nem jöhet csupán egy firkász szájából.

Beauchamp szándékosan hangsúlyozta az utóbbi szavakat
és Danglars báróné megremegett.

– Vajon miért nem? – kérdezte szokatlan aggodalommal,
melyet mindenáron leleplezni igyekezett. – Úgy látszik, ön
megfogadta, hogy ma este holtra ijeszt!

– Azért nem jöhet csupán egy firkász szájából, – felelte
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Beauchamp, – mert a mondanivalóm egy oly nőre vonatkozik,
akit a hivatalnok végtelenül tisztel és becsül. Ez az egyetlen ok.

A módból, ahogyan a hivatalnok e szavakat kiejtette, a
báróné ráeszmélt, hogy nem szabad a dolgot erőltetnie.
Minthogy azonban kíváncsi volt, hogy az újság az ő
személyével kapcsolatos-e, megfordult s a hivatalnok karját
elengedve:

– Nagyon helyes, – szólt; – így hát a szóbanforgó nőt nekem
is tisztelnem kell. Csak őrizze jól meg a titkát.

Danglars báróné rosszul játszott, mert a hivatalnok nem
zökkent ki nyugalmából.

– Látom, asszony, hogy az arcod ércből van! – dünnyögte
magában, miközben a távozó után nézett. – De hasztalan;
engem ugyan félre nem vezetsz! Múltadnak iszonyatos titka
van, amit a világ előtt ügyesen leleplezni tudsz, de nem én
előttem. Jelenlegi titokzatos életmódod mögött van valami
aljas folt, melyet azonban ördögős furfangossággal rejtegetsz.
De a dologra! Egy titkodnak már nyomára jöttem; a múlt
alapján igyekezzünk felkutatni azt, ami jelenedre vonatkozik.

E pillanatban Beuchamp észrevette, hogy követi valaki,
mintha beszélni akarna vele. Anélkül, hogy hátranézett volna,
meglassította lépteit, s mintha nem tudná, hogy követik, az
illetőt elhaladni hagyta maga mellett.

– Szabadna kérnem egy szóra, Beauchamp úr?
– Ön az, miniszter úr? Rendelkezzék velem!
– Ön bizonyára tudja, hogy mennyire érdekel minden, ami

valamennyiünk nyugalmára és közbiztonságára vonatkozik. –
mondta Debray Lucien, miközben Beauchamp-t egy félreeső
szobácskába vezette. – Így vagyok most is, aminthogy ön is
aggódna az én helyemben, ha egy királyi ügyész arcát
elsötétedni látná.

– Bocsássa meg egy újoncnak. Még nem tanultam meg
márványarcot vágni, ami egy hivatalnok kötelessége.

– Ön nem ért meg, Beauchamp úr; távolról sem akartam
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megróni. Nagyon jól tudom, hogy valaki lehet hivatalnok
anélkül is, hogy ezzel megszűnnék ember lenni és nemesen
érezni. Úgy áll a dolog, hogy titokban egy komoly eseményről
értesültem, amelynek eddig nem tulajdonítottam jelentőséget,
de amelynek most, amikor önt ilyen komornak látom, egyre
jobban hajlandó vagyok hitelt adni. Éppen ezért ma már szinte
kétségtelen valóságnak tartom azt, amiben tegnap még
kételkedtem. A híresztelés egy űri nőre vonatkozik, akit én
tisztelek és becsülök. S ezért is voltam bátor önt személyesen
megkérdezni, Beauchamp úr.

– Amint látom, már ön is tudja a dolgot, Debray úr.
Biztosítom, hogy ha az eset igaz…

– Akkor ön mint hivatalnok fog a végére járni, – vágott
közbe Debray oly hangon, mintha csak ezt akarta volna
Beauchampnak mondani: Remélem, hogy akkor mint jó barát
fog az ügyben viselkedni! – Most még csak a szóbanforgó nő
nevét szeretném megtudni, hogy kételyeim végleg
eloszoljanak. Nem lenne szíves megmondani?

Beauchamp várta a kérdést; közelebb lépett a miniszterhez
és egy szót súgott a fülébe.

Debray elsápadt, de hamarosan erőt vett magán, elbúcsúzott
a királyi ügyésztől és visszatért a termekbe, ahol a béróné már
leplezhetetlen türelmetlenséggel várta. Beauchamp gúnyos
mosollyal távozott.

A társaság is oszladozni kezdet. A bankárok félretolták az
asztalokat, zsebükbe dugva aranyaikat és bankjegyeiket; a
bárónő lopva jelt adott Debraynek és budoárjába vonult
vissza, ahol a pompa és a gazdaság talán még szembeszökőbb
volt, mint bárhol egyebütt az egész palotában.

A báróné egy üvegajtót nyitott ki, amely a zeneszobába
vezetett, ahol az elmaradhatatlan zongora állt; szomorú
pillantást vetett a hangszerre s nem tudta visszafojtani e
szavakat:

– Oh Eugénie, miért hagytál el te is?!
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A büszke Danglars báróné arcán könnycsepp gördült végig
s mozdulata elárulta, hogy egy kínos gondolattól szeretne
szabadulni; most végigment a zeneszobán s leülve egy félig
nyitott ablakhoz, titokban lenézett a palota udvarára.

Így maradt ülve, míg az utolsó hintó is elrobogott. Hirtelen
egy férfi árnyékát pillantotta meg, aki sietve közeledett az
épület felé és eltűnt egy melléklépcső ajtajában. A báróné erre
visszament budoárjába és ledőlt égszínkék selyem kerevetére.
Debray feljött a melléklépcsőn, gondosan bezárta maga után
az ajtót és megállt a báróné előtt.

– Nos, Debray, mi újság? – kérdezte utóbbi kíváncsian.
Debray lehúzta kesztyűjét, köpenyét és kalapját egy székre

tette, majd helyet foglalt a báróné mellett, mint aki a
legbensőbb viszonyban áll vele.

– Az Istenért, beszélj már, Debray! Hallgatásoddal megölsz.
Bizonyosan valami rossz hírt hallottál Beauchamptól?

– Minden, amit kivehettem belőle, egyetlen szó volt,– felelte
Debray a legnagyobb nyugalommal, amellyel csaknem
kétségbe ejtette a bárónét.

– Nos és? – kiáltott fel a báróné rettegve.
– S ez az egyetlen szó egy asszony neve… a te neved!
– Azt hiszed tehát, hogy veszélyben forgok?
– Ezt már régen hiszem, – válaszolta Debray Lucien. – Ha

mindeddig nem is vagy nevetség tárgya Párisban, én azért
sohasem hittem, hogy sokáig játszhasd itt szerepedet, vagy
helyesebben sokáig viselhesd álarcodat: most pedig még
kevésbé hiszem, mint valaha!

A báróné sértett büszkeségében gúnyosan felkacagott.
– Azért beszélsz így, – felelte, – mert előtted sohasem voltak

titkaim, mint mások előtt. Ha mint a többiek, te is úgy tudtad
volna, hogy Danglars báró csak kéjutazáson van leányával, te
se gondoltál volna rá soha, hogy a báró és Eugénie
megszöktek tőlem.

– Jó, jó, – válaszolta Debray. – Egy éve már, hogy Eugénie
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követte a báró példáját és a párisiak még mindig azt hiszik,
hogy csak kéjutazásra indult mindkettő. Eddig ez nagyon
egyszerű; ámde az idő halad, s egyszer csak az a gonosz
gondolata támadhat valakinek, hogy megkérdezze: Mikor tér
vissza a báró és Eugénie?

A báróné nyugtalankodni kezdett.
– Emellett, – folytatta Debray, – nem lehetne csodálni, ha egy

mókakedvelő bátorságot venne magának és hatalmasat
nevetne a báró huzamos távollétén. Erre persze egész Páris is
utána kacagna. Látod tehát, drága báróné, hogy alapjában nem
áll jól a dolog.

– Adj hát tanácsot, Debray, – szólt a báróné egy tizenötéves
fiatal leány hízelgő kacérságával, miközben a férfi vállára tette
a kezét.

– Csak azt ismételhetem, amit már egy évvel azelőtt
mondtam, mikor megmutattad férjed levelét, amelyben így írt:
úgy hagyom el önt, amint elvettem, vagyis gazdagon és
becsülésre méltatlanul.

E kifejezés, amely minden más nőt lesújtott volna, a
bárónéból csak a sértett hiúság újabb gúnykacaját váltotta ki.
Lucien így folytatta:

– Újra azt mondom, el kell utaznod. Múlt évben egy millió
kétszázezer frank vagyonod volt, vagyis hatvanezer frank évi
jövedelmed. Most van két millió négyszázezer frankod, azaz
más szavakkal: százhúszezer livre-ed tisztán évente. Mit
törődsz hát Párissal? Mondd barátaidnak, hogy férjed
Rómában, vagy Nápolyban, vagy Civita-Vecchiában van és
Eugénie nevében megkért, hogy látogasd meg őket. Amíg
barátaid mindenfelé elterjesztik e hírt, te Londonban lehetsz.

– Tehát azt akarod, Debray, hogy elváljunk egymástól! –
kérdezte a báróné, miközben minden igyekezete oda irányult,
hogy könny szökjék a szemébe. – Ez nagyon nehéz lesz!

Lucien válasz helyett rásandított és felállt.
– Egy éve már, hogy szövetségre léptünk, – folytatta a
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báróné, – s azóta minden úgy ment, mint a karikacsapás! Most,
hogy pénzügyminiszter lettél, még könnyebb lenne a helyzet.

– Ez épp a bökkenő, – szakította félbe a miniszter, nagyot
csapva tenyerével egy fotel támlájára.

– Hogyhogy? – kérdezte az asszony tágranyílt szemekkel,
felegyenesedve a kereveten, ahol eddig a szenvedélyes
szerelmes szerepében hanyagul elnyújtózott.

– Az ellenzéki újságírók konokul turkálnak a miniszterek
magánéletében, – folytatta Debray. – Minthogy pedig estélyeid
főcélja a játék, amit négyszemközt nyíltan beismerhetünk
egymás előtt, nem akarok abba a gyanúba keveredni, hogy
nekem is hasznom van belőle.

– Pedig hát éppenséggel van is! – jegyezte meg a báróné.
– De most már elég volt, – mondta Lucien úr határozottan. –

E közös üzletről ezennel lemondok és mától fogva csak a tiszta
barátság köt össze veled.

– Rendben van, uram! – kiáltotta az önérzetében vérig sértett
báróné a dühtől reszketve. Tisztában volt ugyanis azzal, hogy
mi van e szavak mögött. – Nagyon jól van, de nem fogadom el
ezt az áldozatot! Számoljunk s azután…

– És azután? – kérdezte gúnyos kacajjal Debray, mintegy
ezzel adva a báróné tudtára, hogy mennyire nem törődik
tehetetlen haragjával.

– Ön bizonyára azt kívánja, hogy ne találkozzunk többé?
Lucien szó nélkül zsebébe dugta a kezeit, ami körülbelül

ennyit jelentett: Ahogy parancsolja.
– Csak azért is vegye tudomásul, hogy az idén télen még

Párisban maradok.
– Okosabbat nem is tehet. Azt mondják, hogy télen nagyon

érdekesek lesznek a színházak. Leginkább Donizetti és Bellini
darabjait fogják játszani.

– És Debray Lucien úrét, – tette hozzá Danglars báróné
erőltetett nevetéssel.

– Nem értem.
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– Az első fellépésére vagyok kíváncsi a minisztériumban.
– Figyeljen rám, báróné, – szólt most Lucien úr komolyan, a

bárónétól teljesen különböző modorban. – Aki itt
szerencsejátékot folytatott, az nem mondhat jókedvvel búcsút
Párisnak, hogy külföldön vándornőnek csapjon fel; ez magától
értetődik. Ámde tüstént nem lesz más kiútja, mihelyt a királyi
ügyész, szerencsétlenségére, hivatalos tudomást vesz egy és
más dologról. Báróné, legyen okos, mint Ulysses és bölcs, mint
Nestor.

E szavakkal kihúzta pénztárcáját és egy maréknyi
bankjegyet dobott egy díszes kis asztalkára; majd újra leült a
bárónével szemben, aki az izgalomtól sápadtan maradt állva
előtte.

– Másodszor is mondom, báróné, hogy az üzlettársaknak
okvetlenül el kell számolniok egymással és remélem, hogy ez
lesz az utolsó elszámolás. Fogadja meg a tanácsomat.

II. BENEDETTO.

Beauchamp a báróné palotáját elhagyva, egyenesen lakására
sietett, amely a Coq-Héron utca elején feküdt s amelynek
homlokzatán a régi és előkelő Puget család címere volt látható;
egyike volt ez azon épületeknek, amelyeket oly nagy becsben
tartanak Párisban a szerencselovagok, minthogy alacsony
származásuknál fogva mindegy védpajzsul igyekeznek a
nemesi bélyeget felhasználni.

Ezen kis épületnek, melynek kapubejárata egészen az első
emeleti ablakokig változatos cirádákkal volt díszítve, legfelül
egy óriási kőbevésett virággal, amely oly fenyegetőn állt ki,
mintha a legelső vakmerőnek, aki a küszöböt átlépi, a fejére
készülne szakadni, – ezen kis épületnek, mint mondtuk, a
bejárat előtt a kortól kissé megbarnult régi fallal körülvett
előudvar is volt.
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Ezen előudvarra nyíltak Beauchamp úr dolgozószobájának
ablakai, melyeknek sötétszínű függönyei dús redőkbe hulltak
alá. Egy zöld selyemernyős rézlámpa azt a kellemes
félhomályt árasztotta, mely oly célszerű annak, aki éjjel írni és
gondolkodni akar s amely anélkül, hogy a szemeknek ártana,
csak a papírt világítja meg, melyre gondolatainkat írjuk.

Beauchamp egy ideig töprengve ült íróasztalánál, majd
hirtelen felállt. A karosszéke mindkét oldalán magasra
felhalmozott ügyiratok közül úgy bukkant fel, mint a kísértet,
amelyet az élénk képzelőtehetségű regényírók festenek le, s
amely a hold sápadt sugarától megvilágítva kiemelkedik egy
temető valamelyik sírjából. Egyenesen az ablakhoz lépett s a
függöny egy sarkát fellebbentve figyelmesen letekintett az
udvarra, mely e pillanatban csak az előcsarnok mennyezetéről
lecsüggő egyetlen lámpa rőtszínű fényétől kapta a
világosságot. Észrevéve, hogy valaki dolgozószobája felé
közeledik, tüstént leeresztette a függönyt, visszaült
íróasztalához és könyökét feltámasztva, fejét egyik kezére
hajtotta.

Néhány pillanat múlva a szoba ajtaja kinyílt és két férfi
lépett be. Az egyikben, komor arckifejezéséről, öltözetéről,
határozott magatartásáról és tagbaszakadt termetéről azonnal
a rendőrre lehetett ismerni; a másik ennek tökéletes ellentéte
volt: fiatal, szikár, rongyos, szóval a vádlott.

A király ügyész jelére a rendőr kiment és bezárta maga után
az ajtót.

Beuachamp egy darabig még mozdulatlanul ült a helyén,
hogy a rendőrnek az udvaron keresztül ideje legyen eltávozni;
majd intett kezével a vádlottnak, hogy lépjen az asztal másik
oldalára s álljon meg vele szemben, hogy így a lámpaernyőt
felemelve, kényelmesen szemügyre vehesse a gonosztevő
arcát.

– Hogy hívnak? – kérdezte a királyi ügyész lehető
legmélyebb hangján, mintha kilétét akarná leplezni.
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– Ön újra ezt a kérdést intézi hozzám, uram, s így kénytelen
vagyok korábbi válaszomat megismételni: nevem Benedetto.

– Benedetto! – mondta utána a királyi ügyész nyomatékosan;
majd a kihallgatást folytatva: – kész vagy-e megismételni
mindazt, amit egyszer már bevallottál?

– Mi haszna belőle? – felelte a fiatal rab hidegvérűen. –
Minek elevenítsek fel ilyen dolgokat? Elfogtak, itt vagyok,
ítéljenek el s ezzel vége.

– Légy okos, Benedetto; a törvény halállal fenyeget.
– Ha meg van róla győződve, akkor annál jobb! Ne is

vallasson tovább!
– Mindamellett még egyszer ki akarlak hallgatni. Talán

elfelejtettél valamit, ami, ha megfelelő bizonyítékokkal
támasztod alá, esetleg enyhíti a törvény szigorát.

E szavakkal a hivatalnok még jobban hátra dűlt és teljesen
belesüppedt karosszékébe.

– Rendben van; de jól figyeljen az ügyész úr a szavaimra,
mert kijelentem, hogy most beszélek utoljára.

A vádlott ezt némi keserűséggel mondta, mintha életét is
megvetné; a hang, amely egy már eltompult érzékű idősebb
bíróra kétségkívül kevés benyomást gyakorolt volna, mélyen
meghatotta egy olyan fiatal férfi lelkületét, amilyen
Beauchamp volt, aki még nem volt eléggé fásult azon sötét
titkok nyugodt meghallgatásához, melyek egy királyi
ügyésznek néha tudomására jutnak.

– A Forceban voltam fogoly, – kezdte Benedetto, – s itt egy
ismeretlen jóakaróm pártfogásába vett, mert egy bizonyos
Bertuccio nevű ember, akivel korábban szövetségben álltam,
időnként meglátogatott és ismeretlen védnököm nevében
pénzzel látott el, hogy valamivel jobb élelmet szerezhessek
rajta magamnak, mint aminőt a börtön lakói kaptak. Már a
törvényszék előtt is álltam, ahol elmondtam, hogy az ön
elődjének, Villefort úrnak a fia vagyok, és nyugodtan vártam
elítéltetésemet. A bagnoból megszöktem, Caderousset
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megöltem, mit remélhettem tehát mást mint halált?
– Várj egy pillanatra, – szólt közbe Beauchamp. – Mint jutott

tudomásodra, hogy Villefort úr fia vagy?
– Ezt eddig még nem kérdezték tőlem, uram, – felelte

Benedetto mosolyogva. – Ezt is elmondom tehát önnek. Már
említettem ismeretlen védnökömet és Bertucciot, aki az
alamizsnát hozta. Ez a Bertuccio már most egy napon eljött
börtönömbe és így szólt hozzám:

– Te nagy bajban vagy, Benedetto; de van valaki, aki meg
akar menteni, minthogy megfogadta, hogy minden évben
megment egy embert az életnek. E pártfogód tud egy módot,
mellyel legalább a csúfos haláltól megszabadíthat. E mód a
következő: a királyi ügyész, ugyanaz, aki előtt a te ügyed is
van, meghitt viszonyt folytatott egy hölggyel és e hölgy egy
gyermeket hozott a világra: Villefort fiát. E botránynak
természetesen nem volt szabad napfényre kerülnie. Ezért
mihelyt a gyermek megszületett, Villefort úr zsineget tekert a
nyakára, hogy sírását elfojtsa, betette egy dobozba,
szemfedélként letakarta a szegény anya egy hímzett
zsebkendőjével, végül egy titkos lépcsőn, amely a szóbanforgó
hölgy szobájába vezetett, levitte a kertbe, hogy az ártatlan
kisdedet egy vén fa tövében eltemesse. Ámde éppen abban a
pillanatban, amikor a titkos lépcsőről az udvarra kilépett, egy
ismeretlen kéz egy késsel két ízben a gyermekgyilkos mellébe
szúrt s a dobozt, melyről azt hitte, hogy kincseket tartalmaz,
elrabolta.

„Ezután a gyilkos elfutott s midőn a dobozt némi távolságba
érve felnyitotta, a kisdedet találta benne, aki még némi életjelt
adott magáról; lecsavarta tehát a zsineget a nyakáról, a szájába
lehelt, a hímzett zsebkendőről egy darabot levágott, a többit
újra a csecsemőre takarta, majd egyenesen a lelencházba
sietett, így sóhajtva fel útközben: Én levezekeltem a bűnömet;
elvettem ugyan egy életet, de íme megmentettem egy másikat.

„Ez a te születésed története, – folytatta Bertuccio; – mikor
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tehát majd bírád előtt állsz, vesd szemére gaztettét; ő
bizonyára nem fogja merni letagadni; te pedig tapasztalni
fogod, miként változik a gőgös ember büszkesége
meghunyászkodássá, amikor a bírói székről váratlanul a
vádlottak padjára jut: a közbotrány miatt viszont, melyet
nyilatkozatod elő fog idézni, ügyedet egy időre minden
bizonnyal elhalasztják s így pártfogódnak módjában lesz, hogy
e körülményt kihasználva megszabadítson.

„Tényleg így tettem, amint ön is tudni fogja; ez szeptember
27-én történt, éppen huszadik születésem napján. Egy
hónappal később pártfogóm valóban beváltotta ígéretét és
szabaddá lettem. Igen, uram, szabaddá, de azzal a
különbséggel, hogy ettől fogva állandóan szegény atyám
mellett kellett maradnom, aki a történetek után megőrült és
mindenütt, ahol csak talpalatnyi földet is látott, tüstént ásni
kezdett, hogy megtaláljon! Be kell vallanom, uram, hogy
mélységes fájdalom és részvét fogott el e sorscsapás láttára!
Szeplőtlen és közbecsült névvel királyi ügyésznek lenni s
aztán e magaslatról egyszerre a vádlottak padjáig lesüllyedni,
bizony nem tréfa! Még szerencse volt, hogy a megőrülésére
való tekintettel a pert beszüntették és néhány nappal utóbb
mindketten végképp kiszabadultunk. Atyám minden
vagyonát bírói zár alá vették s alig hagytak meg annyit, amiből
tengetni tudta nyomorult életét.

Öntudatát fokozatosan visszanyerte és hat hónapi
együttlétünk után meggyógyult. Rám ismert és megszeretett,
de közeledett utolsó órája. Úgy látszott, hogy az ég csak azért
akarta életben hagyni, hogy ideje legyen bűnbocsánatomat
elnyerni. Én megbocsátottam neki, ő pedig megáldott.

„Fiam! – mondotta élete utolsó napján: – érzem, hogy meg
kell halnom s ez csak azért fáj, mert nem fizethetek meg egy
tartozásomért; egy véres és kétségbeejtő tartozásért, melyet
üdvöm árán is kész lennék leróni. Bevallom neked, fiam, hogy
gonosz ember voltam; mint mindenki más, a kétszínűség
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álarcát viseltem; de a bosszú, melynek áldozatul estem,
mérhetetlen volt! Oh! Ez az iszonyatos bosszú! Feleségemet,
leányomat, fiamat, mindenemet elvesztettem! Hogy bosszút
álljon rajtam, egy ember irgalom és részvét nélkül mindentől
megfosztott! Benedetto, keresd fel ezt az embert és öld meg,
kínozd, hogy vérkönnyeket hullasson, s amikor a kétségbeesés
legmagasabb fokára ér, kiáltsd a fülébe: Én Villefort fia
vagyok; az ő nevében büntetlek; utolért bosszúja és megfizetett
a rajta elkövetett szörnyű gaztettedért.

– Ki ez az ember, atyám? – kiáltottam. – Hol van?
– Hogy hol van! – mormolta atyám szomorúan

lecsüggesztett fejjel; – hogy hol van, azt nem tudom.
„E szavakkal megragadta karomat, magához húzott és

remegő hangon és tétova tekintettel, mintha egy kísértet
megjelenésétől rettegne, így folytatta: Kérdezd meg az egész
világot, kérdezd meg az eget, a tengert, a földet: ő biztosan ott
lesz; ott lesz mindenütt, mint hatalmas istenség, vagy a
balszerencse ördögi szelleme. De őrizkedj tőle; elég, ha csak
egy pillanatig rajtad nyugtathatja merev, izzó szemeit, s
mindörökre el vagy veszve!

– A neve? A neve? – kiáltottam dühtől reszketve, mert úgy
rémlett, mintha már hallottam volna egy ilyen emberről
beszélni.

– A neve? – ismételte atyám keserűen elmosolyodva. – Hát
van ennek az embernek neve? Tudd meg, hogy kizárólag
ellenállhatatlan akaratának hatalmával naponként, sőt
óránként változtatja nevét és lényét egyaránt; hol Busoni abbé,
hol Vilmore lord, hol Monte-Christo gróf…

– Hogyan! – kiáltottam e név hallatára megborzongva; –
Monte Christo gróf?

– Vagy Busoni abbé, vagy Vilmore lord, – ismételte atyám. –
Ki tudja, melyik az igazi neve? De te csak kutasd mindenütt;
lopózz utána, fürkészd ki érte a világmindenséget, szállj le a
pokolra, fürkészd ki a föld méhét és a tenger mélységeit. A
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valódi neve Dantes Edmond. Bosszulj meg, fiam, mielőtt
meghalsz, vagy légy átkozott!

– Villefort úr még ezen az éjjelen meghalt, – kezdte újra
némi szünet után Benedetto valamivel nyugodtabban, –
miután előzőleg átadta azt a lepecsételt iratot, melyet az ön
bérencei megtaláltak nálam, s amely most kétségkívül az ön
birtokában van.

– S te miért nem olvastad el ezt az írást? – kérdezte az
ügyész.

– Mert atyám ígéretet vett tőlem, hogy csak akkor nyitom
fel, ha már messze vagyok Franciaországból. Mielőtt e feltételt
teljesíthettem volna, szerencsétlenségre elfogtak. De addig
nem fogok meghalni, míg meg nem ismerem a tartalmát; mert
ha majd a törvényszék előtt állok, követelni fogom az irat
kiszolgáltatását és felolvastatását.

Beauchamp összerezzent. Ha arca nem az árnyékban van,
sápadtsága bizonyára elárulta volna.

– S hová igyekeztél, mikor letartóztattak?
– El Franciaországból.
– Mi célból?
– Hogy teljesítsem küldetésemet.
– Milyen küldetést?
– Atyám parancsát, a bosszút!
Beauchamp felállt és fel-alá járt néhányszor a szobában,

miközben arcát eltakarta kabátja egyik szárnyával. Aztán
megállt s olyan mozdulatot tett, mint aki elhatározásra jutott.

– Úgy látszik, Benedetto, – mondta, – hogy te inkább
szerencsétlen vagy, mint bűnös.

– Úgy kell lennie! – sóhajtotta Benedetto. – Rettenetes végzet
súlya nyom, születésem végzete! Keresztvizem anyám forró
könnyei voltak s a szavak hozzá atyám átka! Ha születésem
után meghalok, a pokol várt volna rám; hogy a halált
kikerültem, a nyomorral jegyeztek el; s így élek azóta mindig,
ide-oda hánytatva, szökve, tengődve, kínlódva. Ma
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szeptember 27-ike éjjele van; hallja, uram?
És Benedetto egy templom órájának kongásait kezdte

számlálni, amely éppen éjfélt ütött.
– Ez születésem órája! E napon mindig valami

szerencsétlenség vár rám! Ma az ön hatalmában vagyok…
E szavakkal fejét mellére ejtette és keresztbe fonta a karjait.
A királyi ügyész letörölte a homlokain gyöngyöző verejtéket

s egy székbe rogyott, mert abban, amit hallott, Isten
kifürkészhetetlen akaratára ismert.

III. DANGLARS BÁRÓNÉ.

Reggel nyolc óra volt, amikor egy bérkocsi fordult be a Coq-
Héron utcába és állt meg a királyi ügyész háza előtt. Egy öreg
szolga jelent meg az épület ajtajában.

– Nyissák ki a kaput, – mondta a kocsis; – egy úrnő van a
kocsimban, aki nem akar az utcán kiszállni.

A szolga ellenvetette, hogy ilyen korai órában senki sem
szokta gazdáját háborgatni, különösen úrihölgyek nem; de
mikor a kocsis megismételte, hogy valóban egy úrnőt hozott, a
cseléd leküzdötte habozását és sovány kezeivel felnyitotta a
nagy kapu szárnyait.

A kocsi behajtott és az előcsarnok bejáratánál állt meg. Egy
úrnő szállt ki belőle, akinek pompás termetét a nagy
selyemkendő sem tudta elrejteni, amelybe tetőtől talpig
beburkolózott.

Tüstént bejelentették és a királyi ügyész dolgozószobájába
vezették, ahol még mintegy félórát kellett várakoznia.

Végre az ajtó kinyílt és Beauchamp belépett.
– Danglars báróné! – kiáltott fel, meglepetést tettetve.
– Én vagyok, uram; bocsásson meg, hogy zavarom, de egy

véletlen…
– Foglaljon helyet, báróné, – vágott a szavaiba Beauchamp,
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színlelve, hogy nem veszi észre vendége izgatottságát.
Néhány pillanatnyi szünet állt be, miközben a báróné

ismételten végigtörölte arcát finom zsebkendőjével. Úgy
látszott, mintha erőt akart volna gyűjteni ahhoz, amit mondani
szándékozott.

– Uram, – szólalt meg végre: – jelenlétem nem tarthatja
meglepőnek; az Istenért, segítsen ki zavaromból, vagy
helyesebben – folytatta felsóhajtva – mentsen fel a kellemetlen
vallomások alól…

– Úgy? – gondolta magában Beauchamp; – hát elég volt
néhány elejtett szó is, hogy büszkeséged megtörje? – Igen, –
mondta azután hangosan; – bárha érthetetlennek tetszik,
báróné, hogyan szerezhetett tudomást egy titokról, amely még
a pénzügyminiszter előtt sem ismeretes.

A báróné zavart mozdulatot tett, míg a hivatalnok
elmosolyodva pillantott rá.

– Kész vagyok látogatása célját megérteni. Mint kívánja,
hogy cselekedjem?

– Ön mindent tud, uram, – szól a báróné hevesen; – ön
mindent tud, mint hivatalnok és mint jóbarát.

– Ez két különböző dolog, mely a törvény előtt nagyon
nehezen egyeztethető össze! – mormolta Beauchamp.

– Nyugalmam, boldogságom, becsületem az ön kezében van
e pillanatban, – folytatta Danglars báróné. – Azért jöttem, hogy
összetett kezekkel esedezzek önhöz: mentsen meg. Mondjon el
mindent, amit tud.

Beauchamp felkelt, íróasztalához lépett, kihúzta annak egyik
fiókját és egy levelet vett elő, amely ugyan le volt pecsételve,
de a pecsét már fel volt törve.

Aztán visszament előbbi helyére, hogy a levelet felolvassa.
A báróné zsebkendőjével eltakarta arcát; a hivatalnok pedig
megkezdte a levél olvasását, amely így hangzott:

„Benedetto; egy szent esküt fedek fel ezennel előtted, melyet
soha sem lenne szabad megszegnem. Nem akarlak úgy hagyni
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e világon, hogy édesanyád kezeit soha még csak meg se
csókolhasd; legalább ez legyen a hálád iránta azért a
könnyözönért, melyet miattad hullatott és azért a
szenvedésért, melyet könnyelműségem okozott neki. Ha
tudomásodra jut, hogy elvált férjétől és hogy részvétre,
szeretetre van szüksége, keresd fel és légy segítségére ha
nyomorba kerül. Gondolj szavaimra és tudd meg, hogy te
Danglars bárónénak köszönheted az életedet.

„Fogadd atyai áldásomat! – Villefort.”
A báróné fájdalmasan felsikoltott, a hivatalnok pedig

nyugodt és hideg maradt.
– Oh! és a fiam még máig sem tudta meg e borzalmas titkot?

– kérdezte a báróné remegve, a szégyentől és a kétségbeeséstől
lángragyúlt arccal.

– Nem, asszonyom, – felelte Beauchamp.
– Uram Istenem, ne hagyj el!
– Nyugodjék meg, báróné, – szólt Beauchamp; –

meghallhatják a kiáltásait és még azt találják hinni, hogy mint
vádlott áll bírája előtt!

– Mit tegyek tehát, hogy a botrányt elkerülhessem, vagy
jobban mondva, mit szándékozik ön tenni? – kérdezte a
báróné izgatottan. – Oh! miért is kellett az egyszer elkövetett
botlás e titkának újra napfényre kerülnie! – tette hozzá a
szegény asszony keserűen.

– Talán azt szerette volna, asszonyom, ha a szegény kis
ártatlan örökre a gödörben marad, ahová élve bedobták? Oh! a
föld nem elég hatalmas, hogy ilyen gonosztettet mindörökre
elrejtsen magában! – mondta a hivatalnok anélkül, hogy
levette volna szemeit Danglars báróné lángvörös arcáról.

– Gyermekem! – sóhajtott fel mintegy magában a báróné. –
Oh! én jól tudom, hogy te még élsz; de mit tegyek, ha
könnyeimmel és esdekléseimmel nem bírtam megtörni az apa
gonosz szándékát! A borzalmas tettet nem én követtem el
rajtad, – bocsáss meg nekem! És ön, uram… – mondta azután
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Beauchamphoz fordulva, – oh! kérem, mentse meg őt; ha csak
valamennyire is meg képesek indítani egy nő esdeklései akit
ön megvet, könyörgök, mentse meg őt! Vagy inkább felejtse el
Danglars bárónét, aki többé nem számíthat az ön részvétére,
felejtse el őt egészen, de szerencsétlen elődje nevében, Villefort
úr nevében követelem, mentse meg annak fiát!

– Erre úgy felelek önnek, asszonyom, miként az illető maga
felelhetett volna: Én kötelességemet fogom teljesíteni, ahogy
ezt a törvény parancsolja! – szólt a hivatalnok méltósággal.

– Hogyan! Lehetséges ez? – kiáltott fel a báróné magánkívül.
– Lehetséges, hogy ez a levél a bíróság elé kerüljön?

– Igyekezzék hát, asszonyom, kikerülni a botrányt.
– De hogyan, uram, hogyan?
– Hagyja el Franciaországot.
– És hova menjek, egyedül, mindenkitől elhagyva?! – kiáltott

fel Danglars báróné hevesen.
– Mindenkitől elhagyva? – ismételte Beauchamp

csodálkozva. – Hiszen önnek van férje, leánya.
– Oh! – kiáltott fel a báróné borzalmas arckifejezéssel: – úgy

látszik, kénytelen vagyok önnek mindent elmondani! Mint
minden hivatalnok, ön is hideg, érzéketlen, kegyetlen. Hát
legyen! Kiürítem az ürömpohárt fenékig! Tudja meg tehát,
uram, hogy férjem elhagyott, leányom pedig megszökött
tőlem! Egyedül állok e világon! Jól van, én elutazom
Franciaországból; de az ég szerelmére könyörgök – ha a hideg
emberi törvényeken túl ön hisz egy mindenható Istenben –
mentse meg a fiamat!

E szavakkal felállt, elhagyta a királyi ügyész szobáját,
gyorsan hintójába szállt és lakására hajtatott, ahol értéktárgyait
és pénzét rögtön utazótáskájába kezdte csomagolni. Közben
lassan megeredtek könnyei, végigpatakzottak arcán, remegő
kezeire hulltak; idegei fel voltak zaklatva és egész testét
görcsös reszketés fogta el.

Csak most eszmélt rá, hogy boldogsága
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megrendíthetetlennek hitt egész épülete kövenként omladozik
alatta. S az épület valóban a porba hullt, minden remény
nélkül, hogy valaha is képes lesz újra feltámasztani.

– Oh! Villefort, – kiáltott fel hirtelen, lábával toppantva és
haját tépdesve: – miért is kellett e titoknak ajkaidat elhagynia!

Majd letörölte könnyeit, melyek önkéntelenül szemeibe
szöktek; kihúzta szekrényei fiókjait és kiválogatott néhány
napi utazásra szükséges fehérneműt és egy pár ruhadarabot. E
titokzatos előkészületeket azzal a szilárd elhatározással
hajtotta végre, hogy észrevétlenül elhagyja Párist, ahol mintha
egy ismeretlen, hatalmas ellenség üldözte volna, melynek
csapásaival szemben tehetetlennek hitte magát. Egy olyan
nőnek, mint Danglars báróné, aki körülrajongott, büszke és
hozzá gazdag is volt, nem lehetett egykönnyen beletörődnie
abba, hogy elhagyja hazája szívét, Párist és idegen földön mint
jelentéktelen, ismeretlen száműzött szerepeljen. Minél szebb az
álom, annál ijesztőbb a valóság. Így volt Danglars bárónéval is.
Férje, a tönkrement tőkepénzes, durva, kegyetlen módon
elhagyta; célszerűbbnek tartotta pénze maradékával, mely
még nála volt, de már nem volt az övé, inkább menekülni,
semmint fizetésképtelenségét nyilvánosságra hozni; de a
báróné, ez a büszke, gőgös nő, habár férje ily csúfosan
megcsalta, a világ szeme előtt ezután is igyekezett megőrizni
mindazt a fényt és pompát, amely eddig körülvette.

E tervet, mely ily körülmények között
megvalósíthatatlannak látszott, minthogy Danglars hitelezői
jogos követeléseikkel már már megrohanni készültek a báróné
házát, hogy bírói zár alá helyezzék a báró minden
értéktárgyát, e tervet, mint mondottuk, egy váratlan esemény
segítette elő.

Néhány nappal a báró hirtelen elutazása után, annak
minden értékpapírját beváltották Párisban és ily módon a
báróné háza fel volt mentve a zár alól s a rettenetes
adósságteher, mely 5-6 millióra rúgott, ki volt egyenlítve!
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E csodálatos szerencsének köszönhette a báróné azt, hogy
továbbra is megtartotta régi fényét és tekintélyét Párisban; az
egész világgal sikerült elhitetnie, hogy az elutazás a fiatal
leány neveléséhez volt szükséges és hogy férje kísérőként
ment el vele. Azonban a távollevők túlságosan hosszú
elmaradása mindenféle mendemondáknak adott tápot azok
számára, akik jól ismerték a báró gyanús üzelmeit és Eugénie
kisasszony művészi szeszélyeit. Benedetto váratlan
megjelenése, a Danglars báróné régi kedvesétől származó
levél, végül pedig a szándékolt gyermekgyilkolásról kipattant
titok kényszerítették a bárónét férje és furcsa leánya
szökésének példáját követni.

Danglars báró azért szökött meg Parisból, mert nem akart
szegény lenni, habár lopnia kellett, hogy megtartsa vagyonát.

Eugénie szintén menekült, mert nem akart férjhez menni.
Most pedig a bárónén volt a sor, merthogy egy nagy fekete

felhő lebegett Páris fölött, amely vihart jósolt neki. Az a
veszély fenyegette, hogy az egész múltját borító sűrű fátyol
lehull a mindig kíváncsi tömeg szemei előtt. Nem volt veszteni
való idő. Abbahagyta a sírást. Arca, mint mindig, sápadt volt,
de azért határozottan leült gyönyörű, elefántcsonttal kirakott
íróasztalához, kivett két darab aranyozott szegélyű levélpapírt
és írni kezdett. Első levelét Debray Lucien úrhoz készült írni,
kivel, mint tudjuk, nagyon jól megértették egymást, kivált az
üzleti ügyekben, leginkább a szegény Danglars báró rovására,
de meggondolta magát, félredobta a levelet és egy másikba
kezdett bele, melyet Benedettóhoz intézett.

Ez azért történt, mert a báróné mégis csak anya volt és mert
az anyai szeretet hatalmasabb minden egyéb szenvedélynél,
bármily leküzdhetetlenek is legyenek és bármily mélyen
gyökerezzenek is azok egy nő szívében. A levéllel néhány perc
alatt készen volt. A báróné újra elolvasta és szemei ismét
megteltek könnyekkel.

– Uram, ön el van hagyatva; egyedül, támasz nélkül áll a
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törvénnyel, az igazsággal szemben: hogy visszanyerje
szabadságát, nem rendelkezik egyébbel, csak ékesszólásával,
mellyel, ha bírájában érzékeny szívre talál és megindítja őt,
őszintén elbeszélve neki a balszerencsét, mely születése óta
üldözi, könnyíthet a sorsán. Nem tudom, mi vár önre, de
minden jót remélek Istentől. Bízzék ön is az ő végtelen
irgalmában. Ezek után engedje meg nekem, hogy egy összeget
nyújtsak át önnek, mellyel talán módjában lesz némileg
mérsékelni börtönőrének szigorát; és legyen meggyőződve,
hogy amit én önnek küldök, nem megalázó alamizsna, hanem
oly segítség, melyre egy bizonyos személy, akinek végtelenül
drága az ön élete, kötelesnek érzi magát.

A báróné még egyszer átfutotta szemeivel a levelet, azután
elővett a tárcájából 60.000 frankot, betette a levélbe,
lepecsételte és csak ennyit ír rá a borítékra: „Benedetto”. Majd
a levelet egy másik borítékba helyezte, amelyre „A királyi
ügyész úrnak“ címet írta.

Most a báróné kis szünetet tartott, s miután sírása
lecsillapodott, elég nyugodtan folytatta az előkészületeket
futáshoz hasonló elutazásához. Azután ismét elővette a
Debray Lucienhez megkezdett és félredobott levelet és
befejezte.

Ez utóbbival a báróné közölte az elhatározását és megkérte,
hogy viselje távollétében gondját a házának: azt írta, hogy
később küldi a további utasításokat a bútorra és ezüstneműre
vonatkozólag.

Mikor ezzel is készen volt, kinyitott egy udvarra néző
ablakot és kikönyökölt rajta. Néhány pillanat múlva egy
óvatosan közeledő alakot vett észre az udvaron. Intett neki a
kezével, hogy jöjjön fel a melléklépcsőn: ezen a lépcsőn szokott
Debray Lucien úr is rendszerint feljutni a báróné szobájába.

– Gyere be, Tamás, – szólt a férfihez, aki kéksújtásos szolga
kabátot, vörös mellényt és csizmát viselt s csodálkozva állt
meg a szoba küszöbén.
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– Hogyan, ily öltözékben jelenjek meg a méltóságos báróné
előtt?! – szabadkozott utóbbi, zavart pillantást vetve
ruházatára.

– Gyere csak közelebb; beszélnem kell veled.
A kocsis nekibátorodott és belépett, miközben meglepetten

vette észre, hogy a bárónő gondosan bezárja a melléklépcső
ajtaját.

– Azért vettelek fel – kezdte a báróné –, mert okos és
hallgatni tudó embernek ismertelek.

– Hiszen másképpen nem lehetnék jó kocsis.
– Úgy van. De most hosszabb sétakocsizásról van szó,

melyet akár utazásnak is lehet venni: különböző útirányokkal,
különféle országokba, de huzamosabb egy helyben maradás
nélkül.

– Értem, méltóságos báróné, – vágott közbe a kocsis,
felemelve a fejét, mintha ezzel az akarta volna mondani, hogy
olyan ember ő, akinek nem kell sokat magyarázni. – Én
tanítottam ki a pajtásomat is, akinek szerencséje volt a
méltóságos báró urat szolgálni. Jó barátom volt nekem, igen
ügyes fiú.

– S tudnál egy ilyen ügyes fickót most is előteremteni?
– Magam megyek, méltóságos báróné. Én vagyok az első

kocsis és nekem igazán mindegy, itt vagy ott élni.
– És kész lennél holnap útra indulni! – kérdezte a báróné

még bizalmasabb hangon.
– Akár rögtön, ha parancsolja.
– Könnyű postakocsi jó lovakkal várjon majd rám a

megjelölt helyen; innen az én rendes fogatomon indulunk; az
útlevelek a te gondod; poggyász kevés lesz: itt van az egész.

A kocsis rápillantott a kis útitáskára, melyre a báróné
mutatott és intett a fejével, hogy megértette.

– Aztán útrakelünk Brüssel, Lüttich vagy Aachen felé.
– Minden rendben lesz, méltóságos asszonyom; ami pedig a

lovakat illeti, azt hiszem legjobb lesz a barnákat befogni, mert
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erősek és gyorsak. Szegény báránykáim! Igaz, hogy egyszer
nagyon csúffá tettek, de most már egészen megszelídültek;
máig is nevetem azt a furcsa históriát. De az útlevelek, báróné?

– Ide figyelj! Aki utazik, egészen fiatal ember, kis termetű,
kékszemű és szőkehajú; arca sápadt, orra rendes, ajkai
vékonyak; betegeskedik, és azért utazik, hogy kiheverje testi és
lelki csapásait.

– Tökéletesen értem, méltóságos asszony. – mondta a kocsis
némi csodálkozással.

– Most aztán légy néma, mint a sír. Nesze.
A szolga átvette a neki nyújtott erszényt és nagyokat lépve

vígan távozott.
Másnap már kora reggel a báróné fogata készen állt az

udvaron és – különös játéka a véletlennek – ő is ugyanazon a
lépcsőn hagyta el a házát, melyen egy évvel azelőtt Eugénie
kisasszony és barátnője, d’Armilly Louise, szöktek meg innen.

IV. BENEDETTO HATVANEZER FRANKJA.

Debray Lueien elragadtatással olvasta végig a levelet,
melyben a báróné Franciaországból való hirtelen elutazását
közölte vele. Az a meghitt kapcsolat ugyanis, amely a
bárónéhoz fűzte s amely még a napokban, miniszteri titkár
korában, 2000 livre jövedelmet jelentett a számára, most
miután a fényes pénzügyminiszteri állást megkapta, nem volt
többé az ínyére. Ehhez járult, hogy amint láttuk, a báróné
magánügyei is rossz fordulatot vettek; jóllehet a világ még
nem szerzett róla tudomást, Debray úr gyanította, hogy már
nem sokáig fogja viselhetni álarcát. Ezért tehát, mihelyt a
levelet elolvasta, mélyen fellélegzett, mintha nehéz álomból
ébredt volna fel.

– Némelyik gazdag családdal egészen úgy van az ember, –
gondolta magában, – mint midőn egy színészt valamely
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előkelő szerepben lát néhány órán keresztül a színpadon: nem
tudni honnan bukkan elő! – Közben végigszántott ujjaival a
hajában majd bajuszát simogatva folytatta: De aztán a függöny
legördül és újra az lesz, ami volt: semmi. Senki sem látja, senki
sem hall róla többé! Így vannak Danglarsék is.

Amíg Debray Lucien így töprengett magában, a királyi
ügyész megkapta a báróné levelét és megint maga elé
vezettette Benedettót.

Beauchamp a hivatalában volt. Ide kísérték Villefort fiát.
Alighogy belépett, bezárták mögötte az ajtót és Benedetto
egyedül állt szemben a királyi ügyésszel.

– Lépj közelebb, Benedetto, – kezdte Beauchamp; – itt van
egy levél, amely neked szól.

– Egy levél?
– Sejted, hogy ki írhatta?
– Én? Ki ismerhet ezen a világon, ki írhatna nekem?
– Gondolkodj csak kissé. Ha tudsz valakit, aki bűntársad

volt hánytatott életedben ne titkold előttem. Itt a levél.
Legalább az írást ismered?

– Eddig még sohasem láttam. De hiszen a levél nyitva van;
önnek tehát ismernie kell a tartalmát.

– Szavakat és pénzt tartalmaz.
– Mit mond, uram? Pénzt?
– Hatvanezer frankot.
– Irgalom, ügyész úr! – kiáltott fel Benedetto, hitetlenül

csapva össze a kezeit.
– Nem mondtad-e, hogy mikor a Force-ban voltál, egy

ismeretlen pártfogód pénzzel támogatott időnként?
– Ez igaz; de azóta már nyilván nem törődik velem és

Bertuccio is, aki pénzét és tanácsait hozta, régen elköltözött
Franciaországból.

A hivatalnok homlokát ráncolta és gondolataiba mélyedt.
– Tudod-e, hogy egy rabnak tilos ekkora összeget tartania

magánál?
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– Tudom, – felelte Benedetto felsóhajtva.
– S ha a pénzt mégis megkapnád, vajon mire fordítanád?
– Elsősorban ruhát vásárolnék, s azután ha fogva maradnék

is, legalább nem kellene a rettenetes nélkülözéseket
szenvednem tovább, amelyeknek eddig ki voltam téve;
emellett a pénz egy részét félretenném az útra, mert hiszen ön
maga mondta, hogy száműzetésre leszek ítélve.

Beauchamp most újra elgondolkodott.
– És annyira ostoba lennél, hogy közölnéd társaiddal, hogy

ekkora összeg felett rendelkezel?
– Ugyan, ki láthatná, ki gyaníthatná létezését, ha öltönyöm

bélésébe varrom? – válaszolta Benedetto ravaszul. – Ha olyan
bolond volnék, hogy megmutassam pénzemet, nem
egyértelmű lenne-e ez azzal, hogy egyben meg is osszam a
Force-beli mohó pajtásokkal, akik egyáltalában nem
dicsekedhetnek Rafael arkangyal erényeivel?

Benedetto szemei tüzeltek, mint a nap sugaraiban izzó
korall, homlokán verejték gyöngyözött, mintha ama chalonsi
elítéltek közé tartoznék, akik nehéz láncokban sínylődnek egy
korsó víz és kevés kenyér mellett.

A hivatalnok néhány pillanatig megint elgondolkodott,
majd e szóval adta át Benedettónak a levelet:

– Olvasd!
Benedetto szívesen lemondott volna a levél elolvasásáról,

csakhogy szüntelenül a hatvanezer frank értékű
papírdarabokat nézhesse, melyek azt a reményt ébresztették
benne, hogy megszabadulhat végtelenül nyomorúságos
helyzetéből; de Beauchamp felszólításának engedelmeskedve
mégis gyorsan végigfutott az íráson.

– Ah! a jó lélek, – kiáltotta, – aki feladatul tűzte maga elé,
hogy megjavítsa az élet aljas csavargóit, akikről kedvenc
költőm. Perault ír egyik versében!… És a hatvanezer frank,
ügyész úr! – folytatta Benedetto hunyorgatva.

– Figyelj rám, Benedetto. Hatvanezer frank egy magadfajta
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embernek tekintélyes összeg…
– Minden bizonnyal, uram.
– Ezért hát el ne vakítson az öledbe hullt szerencse, –

folytatta a királyi ügyész, – és adj Istennek hálát e segélyért,
mely egyedül tőle származik; úgy viseld magad ezután, hogy
méltónak bizonyulj kegyére.

– Igen, ügyész úr, – sóhajtotta Benedetto látszólag
megkönnyebbülve, miközben mohón nézett a bankjegyekre,
melyeket a hivatalnok a kezeiben tartott. Kutyához hasonlított,
amely mindenre kész, mikor egy darab sültet mutatnak neki.

– Tudod-e, hogy jogom lenne a pénzt visszatartani?
– Tudom, uram!
– Tudod-e, hogy ha a pénzt átadom, egyenesen áthágom a

börtön előírásait!
– Oh!
– Belátod-e, hogy mennyire bánnom kellene e jótettemet, ha

valami ostobaságot köpetnél el?
– Okos leszek, mint Ulysses.
– Akarod-e meghálálni valamivel jóságomat?
– Bármivel, uram, ami tőlem telik.
– Az egyetlen, amit kívánok, hogy legyen eszed. Ha mégis

arra kerülne a sor, hogy balgaságod miatt megbánjam
tettemet, úgy előre biztosítlak, hogy száműzetés helyett golyó
általi halállal fogsz lakolni, vagy Toulonba küldelek.

– Irgalom, ügyész úr; csak ne megint a gályára!
– Jól van. Vedd pénzedet és utoljára mondom, hogy legyen

eszed.
E szavakkal a királyi ügyész átadta a bankjegyeket a fiatal

rabnak, aki azokat egy szempillantás alatt a keblébe rejtette;
majd csengetett a fegyőrnek, aki tüstént megjelent.

– Vezessék vissza cellájába a vádlottat.
Midőn Benedettót távozni látta, Beauchamp szabadabban

kezdett lélegzeni; aztán felkelt székéről, abban a szilárd
meggyőződésben, hogy helyesen járt el, mikor a fiúnak
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édesanyja pénzsegélyét átadta.
– Mindamellett, – gondolta Beauchamp, – e nyomorult egyre

jobban le fog süllyedni. Először néhány őrét vesztegeti meg;
majd a legelsőt, aki megbízott benne, megöli; végre felkeresi
Monte-Christo grófot, hogy aztán vele együtt pusztuljon el!
Oh, Isten igazságosabb, mint az emberek és végzetei
kifürkészhetetlenek! Az én lelkiismeretem tiszta.

Ezalatt Benedetto őre mellett kullogott, keresztbefont
karokkal, mintha ezzel még jobban el akarta volna rejteni
kincsét, melyet mélyen az inge alatt, a mellén őrzött. Így ért el
a Force börtön cellájába, ahol sötétben és hidegben, szabadság
utáni vágyával és bosszút forralva maradt egyedül.

Így élt a boldogtalan majdnem egy teljes hónapig, nem
merve megérinteni féltékenyen őrzött kincsét; attól félt, hogy a
finom bankjegyek szétporladnak durva ujjai és éles körmei
alatt. Állandóan a szökés gondolatával foglalkozott, de valami
közbejött akadály mindig meghiúsította tervét. És mégis
megfogadta magában, hogy mindenáron vissza fogja szerezni
a szabadságát. Haldokló atyja keserű végszavai, aki
meghagyta neki, hogy egy rettenetes, kegyetlen emberen
bosszút álljon érte, szüntelenül visszhangzottak a nyirkos
börtön falain.

Sokszor reszketve ugrott fel helyéről, mint egy vadállat,
amely kínzóját pillantja meg; aztán ismét rémülten húzódott
vissza, majd kitágult orrlyukakkal, féktelen dühtől
összeszorított kezekkel, lángoló szemekkel felpattant és
rekedten kiáltott:

– Dantes Edmond! Ember vagy ördög, merre vagy? Hol
vagy te, aki egy egész családot, az utolsó nyolcéves ártatlan
gyermekig képes voltál megsemmisíteni! Oh! légy ezerszer is
átkozott, hogy kihoztál a homályból és sötétségből,
megmutatva vakító fényében a napot, csakis azért, hogy
azután még borzalmasabb örvénybe taszíts és kárörvendezve,
ördögi kacajjal vigadj pusztulásomon! Aljas áruló, átkozott
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hízelgő vagy, ki Isten nevét merészelted felhasználni arra,
hogy jókat és gonoszakat egyaránt üldözve, megsemmisítsd
mindazokat, kik boldogok voltak. Hogy egyetlen embert
megbosszulj, miért kellett neked egy ártatlan szüzet és két
védtelen aggot romlásba döntened? Oh! akármily hatalmas és
erős légy is, Villefort fia eljut hozzád, és reszketni fogsz
diadalod csúcspontján, amikor majd meghallod a bátor szavát!
És meghallod a fogadalmat, melyet egy hitevesztett,
kétségbeesett szerencsétlen, aki a pénzhamisítástól a
rablógyilkosságig a bűnnek már minden fokán keresztülment,
egy börtön falai között, a fekete éjszaka csendjében esküszik
ellened. Be kell ismerned és be is fogod ismerni, hogy
tehetetlen az erőd, mellyel eddig rendelkeztél. Esküszöm,
hogy csak hosszú halálgyötrődés után fogsz elpusztulni!

Két hónapon keresztül mindennap elismételte e rettenetes
esküt; a harmadik is vége felé közeledett már anélkül, hogy
akármit is cselekedett volna; most aztán elhatározta, hogy
haladéktalanul szökni fog. Újra meggyőződve, hogy 60.000
frankja ép és érintetlen, mint ahogyan megkapta, és nem sokat
törődve a jótékony kézzel, amely e vagyonhoz juttatta,
belecsavarta a pénzt egy piszkos zsebkendőjébe és öv gyanánt
a dereka köré kötötte.

– A tervem igen egyszerű, – mormolta magában. – Némi
nehézséggel jár ugyan, de sebaj! Ennyi pénzzel áthidalunk
mindent! Bizonyára sikerülni fog Franciaországból elillannom.
– E gondolatra úgy megnyugodott, mintha már nem nyomták
volna a börtön falai. – Most pedig, – folytatta, – próbáljuk meg,
elég ügyesek vagyunk-e ahhoz, hogy egy embert eltegyünk láb
alól? Vagy elfelejtettük már, hogy kell hozzáfogni? Az ördögbe
is, csak fogaimmal és körmeimmel kell tudnom bánni, hogy
megoldjam e kedves feladatot.

Hirtelen szétfeszítette karjait és egyenkint tapogatni kezdte
gyilkos izmait; majd sokszor egymásután kinyitotta és
összeszorította durva tenyereit, hogy kipróbálja öklei erejét;
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aztán néhány hatalmas ugrást tett börtöne négyszögű kockáin,
meggyőződést keresve, hogy tagjai, dacára a három hónapon
át szenvedett éhségnek és hidegnek, nem vesztették el
ruganyosságukat és erejüket. Majd levette az egyik saruját és
talpa alól egy nyél nélküli hegyes acélpengét húzott ki
melynek egyik oldala élesre volt köszörülve Gondolataiba
merülve állt, mikor hirtelen az ajtózár nyikorgása ütötte meg
füleit. Benedetto megrezzent, de uralkodni igyekezett magán,
minthogy nagyon jól tudta, hogy a legkisebb neszre börtönőrei
behatolnak cellájába és ezzel odavész a 60.000 frankja, melyet
képtelen lesz a kitűzött célra felhasználni Nagy erőfeszítéssel
legyőzte zavarát és mint gyakorlott gonosztevő, visszanyerte
hidegvérűségét; színleg megnyugodva várta, hogy áldozata
belépjen.

Késő este volt már és a börtönőr bejött, hogy megtegye
szokásos körútját és meggyújtsa a kis éjjeli lámpást, mely
minden cella mennyezetéről csüngött le.

– Jó estét, Benedetto, – szólt az őr, aki régen ismerte
foglyunkat, minthogy az már többször élvezte itt a kormány
vendégszeretetét.

– Jó estét, barátom, – viszonozta Benedetto, a legnagyobb
nyugalommal simogatva szakállát.

– Tudod-e, hogy rövidesen egy hajó indul el innen?
– No és!
– És hogy téged is magával visz? El fogsz utazni. Jól figyelj

ide, fiacskám. És ne légy olyan barátságtalan őreiddel
szemben; hidd meg nekem, még jóra fordul az életed.

– Tehát azt mondtad, jó öregem, hogy kell innen utaznom? –
kérdezte Benedetto, baráti bizalommal megveregetve a
börtönőr vállát.

– Úgy van, ahogy mondom, – szólt a vén porkoláb, lehúzva
a lámpát, hogy meggyújtsa.

– Ha már el kell válnunk, adok neked egy emléket.
– Nagyon kedves tőled; bizonyára az otromba saruidat,
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ugye? – tréfált az öreg, nagyot röhögve Benedettón. – De jól
gondold meg a dolgot: nélkülük lefagynak a lábaid.

– Ostoba! – mondta megvetéssel Benedetto. – Azt hiszed,
hogy rongyos saruimnál különbet nem ajándékozhatok neked?
Tudod-e, öreg pajtás, hogy csak egyedül tőlem függ, érted?
egyedül tőlem, hogy olyasmit adjak neked, ami egész életedre
boldoggá tehet?

– Nézd, hogy adja megint a bankot! Úgy látszik, újra
Cavalcanti herceget akarsz játszani! Biz’ Isten, nem rossz! Ha-
ha-ha!

Benedetto összerázkódott, mintha kígyó marta volna meg a
testét és a dühtől egészen elsápadt.

– Nos, mi az? Mi bajod? – kérdezte az őr, gyorsan
hátrafordulva és a homlokát ráncolva, mintha gyanú ébredt
volna benne fel.

Benedetto észrevette a hatást s hogy az öreget
megnyugtassa, elmosolyodott.

– Ne törődj a dologgal, – mondta; – csak egy fájdalmas érzés
támadt fel bennem, mely e név hallatára mindig elfog. De
hogy visszatérjek arra, amit mondani akarok, figyelj rám és
felelj őszintén! Mit adnál az ördögnek, ha váratlanul 20.000
frankot hullatna az öledbe?

– 20.000 frankot! – kiáltott fel a foglár és karja
álmélkodásában erőtlenül esett le a lámpáról, melyet éppen
lehúzni készült, hogy meggyújtsa. – Igazán furcsa, hogy oly
könnyen emlegetsz 20.000 frankot. Kedvem volna hatalmasat
kacagni.

– 25.000-t, nyomorult! Jegyezd meg magadnak, hogy nem
20.000, hanem 25.000 frankot mondtam! Különben az egész
csekélység!

– Hallod-e, ez már aztán úgy nő, mint a lavina. Megint 5000-
rel több. Eredj már a nagyzolásaiddal! Ennyi pénz elég volna,
hogy bármelyikünket boldoggá tegyen!

– Bármelyikünket! – ismételte Benedetto lekicsinylő
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kézmozdulattal; – bármelyikünket! Beszélj csak, barátom,
önmagadról, mert nekem még több pénzem van és 25.000
frankkal bizony nem tartanám magam boldognak.

– Több pénzed? Akkor már látom, fiam, hogy tényleg elment
az eszed.

– Nem hiszed? Látni akarod? Igen? Akkor hát gyere ide. De
előbb nézz körül, hogy nem les-e ki valaki bennünket a
folyosóról és zárd be az ajtót.

Benedetto szavai a legnagyobb mértékben felcsigázták az
öreg kíváncsiságát, aki tüstént teljesítette is a rab kívánságát.
Bezárta az ajtót, a kulcsot az övébe dugta és a fogoly felé
indult; de tüstént meglepetten kiáltott fel, minthogy Benedetto
a 60.000 frankot már kezében tartotta.

– 60.000 frank! – hebegte az öreg porkoláb, a bankjegyeket
átszámlálva.

Benedetto a legnagyobb hidegvérrel forgatta a pénzt az ujjai
között.

– Akarod a felét? – kérdezte.
– Én? És mit kell tennem érte!
– Bocsáss ki innen!
– Ez lehetetlen.
– Adok még 10.000-t, összesen 40.000 frankot.
– Oh!
– Nem bánom hát; legyen 50.000!
– Te meg akarsz vesztegetni, barátom; de mondd csak,

hogyan jutottál a pénzhez? Ugye, loptad, mi?
– Mit törődsz azzal, hogy hogyan jutottam hozzá? A

fődolog, hogy 50.000 frankocska már megér egy kis áldozatot.
– De hogyan lehet a dolgot keresztülvinni? Igaz ugyan, hogy

e folyosó végében van az udvarra nyíló ajtó, csakhogy az őrök
itt is éppen olyan éberek, mint odébb az udvaron és bárca
nélkül senkit sem hagynak kimenni!

– Akkor hát add el nekem a tiedet.
– S velem mi lesz? Maradjak itt talán helyetted?
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– Azt mondhatod, hogy elvesztetted.
– Nem hinnék el! – válaszolta a börtönőr és töprengeni

kezdett.
– Megvan! – kiáltotta Benedetto – meg foglak kötözni,

leterítelek a földre és a bárcáddal elmenekülök, te pedig
nyugodtan itt maradsz az 50.000 frankommal. Azután azt
mondhatod, hogy összevesztünk és én letepertelek.

A terv nem látszott teljesen megvalósíthatatlannak a
szegény öreg előtt, de a végrehajtás módja miatt még habozott,
hogy elfogadja-e.

– Dönts gyorsan, öreg, – unszolta Benedetto; – szaporán,
szaporán, mert nincs vesztegetni való időm.

– Az áldóját! – dünnyögte a fegyőr. – Hát ide a pénzzel,
fiam, de az egész 60.000 frankot akarom; egy fillérrel se legyen
se több, se kevesebb, érted? Csak a kerek szám miatt,
természetesen, – tette hozzá, sóvár szemeket vetve a
bankjegyekre.

– Legyen, nem bánom! – felelte Benedetto; – úgyis neked
szántam az egészet.

– Nem szégyelled akkor, hogy megpróbáltál megkárosítani,
te ravasz fickó – szólt az őr, átvéve a bankjegyeket és átadva
helyettük Benedettónak egy kis négyszögletes bádoglemezt és
egy nyomtatványt.

Most mindketten a kis lámpáshoz léptek, hogy egymásnak
háttal gondosan megvizsgálják kincseiket; de a következő
pillanatban, nyilván hasonló gondolattól vezetve, mindketten
megfordultak.

– És ha a bankók hamisak? – szólt a börtönőr.
– És ha a bárcád hamis?
– Oh! arról kezeskedem.
– Ne búsulj, én sem szedlek rá. A bankjegyek valódiak. S

most a dologra, vén kujon!
Az öreg gondosan elrejtette pénzét, de közben állandóan

szemel tartotta Benedettót, aki az éjjeli lámpa letépett
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zsinórjával készült őt megkötözni. De alighogy a fogoly e
munkáját megkezdte, a börtönőr, mintha vakarózni akarna,
lehajolt és villámgyors mozdulattal egy kést rántott elő,
amelyet megcsillantott Benedetto szemei előtt.

– Vissza! – kiáltotta az öreg.
– Pusztulj hát el! – felelte Benedetto s míg baljával elhárította

a porkoláb lesújtó karját, jobbjával előrántotta bicskáját, melyet
eddig blúza ujjában rejtegetett és az öreg mellének szegezte. –
El voltam készülve mindenre, vén gazember, s mint látom,
számításom nem csalt. Ezért lakolni fogsz.

Rövid tusa keletkezett, amely azonban csakhamar véget ért,
mert abban a pillanatban, amikor az öreg hangosan segítségért
készült kiáltani, a rab éles pengéje kettévágta torkát, amelyből
már csak hörgés tört elő.

Mialatt a vér magasra szökött testéből, a meggyilkolt kínos
rángatózások között rogyott össze és kilehelte lelkét.

Benedetto most gyorsan magához vette drága bankjegyeit,
melyeket a halottról lehúzott és nyakába vetett köpeny alá
rejtett; fejébe nyomta a fegyőr kalapját s a cellából kilépve, a
legnagyobb óvatossággal bezárta ajtaját; aztán az áldozat
nehézkes lépteit utánozva végigment a börtön folyosóján.

Midőn az őrökhöz ért, előmutatta bárcáját és a
nyomtatványt s ugyanígy cselekedett a fogház kapujában is.

Végre szabad volt!

V. A KRIPTA

Amikor Benedetto az utcára ért, tüstént elhagyta hidegvére
és körültekintése, mellyel szökési tervét végrehajtotta. Szemei
elhomályosultak, szíve hevesen dobogott és lüktető vére szinte
szétrepesztette ütőereit. Úgy tűnt neki, mintha még a szellő is
mindenütt a meggyilkolt fegyőr halálhörgését suhogná a
fülébe. Mint az Istentől megátkozott testvérgyilkos Kain, saját
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árnyékától is félt s a rémülettől és borzadástól eszét vesztve
rohant tovább.

Így futott egyre messzebb és messzebb, mintha a Force
valamennyi őre üldözőbe vette volna.

Félóra múlva már messze járt a börtöntől.
Lihegve állt meg, körülnézett s mikor egyetlen gyanús

embert sem látott, szabadabban kezdett lélegzeni.
Mitévő legyen most?
Ismét visszanyerte hidegvérét és éles szemeit bátran fúrta át

a sötétségen: mint a kutya, amely vadat szimatol, gyorsan
habzsolta a levegőt és tájékozódni igyekezett.

– Végre szabad vagyok! – mormolta, kezeit összecsapva. –
Szabad vagyok! Oh, a világ igen nagy, Monte-Christo gróf! de
ha még élsz meg foglak találni! Elég lesz-e azonban a
vállalkozásomhoz a 60.000 frank? Majd meglátjuk; hiszen
tőkém még szaporodhatik! Egyelőre nézzünk a
legszükségesebb, egy biztos fedél után.

Néhány pillanatig gondolkodott, majd mintha kincset talált
volna, a homlokára csapott és hirtelen felkiáltott:

– Megvan!
Eszébe jutottak a párisi lebujok, melyeknek lelkiismeretlen

gazdái az éjjel bármely órájában befogadták a vendéget, ha
ajtajukon kopogtatott. Benedetto, aki most már teljesen
nyugodt volt, egy ilyen menedék felé vette lépteit, amely a
város legfélreesőbb, és legmocskosabb negyedében feküdt. Az
időjárás kedvezett neki: az éj sötét volt, Páris fölé sűrű köd
ereszkedett s mint valami titoktartó, átláthatatlan fátyol,
teljesen elborította. Így ért a gyilkos a keresett piszkos odú
ajtajához, anélkül, hogy egyetlen rendőrbe vagy bármely más
akadályba ütközött volna. Itt macskanyávogásszerű hangot
hallatott és erősen kopogtatott.

A gazda a jelből tüstént megértette, hogy bátran felnyithatja
az ajtót, amit habozás nélkül meg is tett. Szennyes takarójába
burkolózva sietve mászott le egy kis létrán nyomorúságos
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vackából, amely egy nagy, lelógó deszkatákolmány volt.
– Nosza, lépj csak be, fiacskám.
– Jó estét!
– Ugye, ágyra volna szükséged? Nincs több, valamennyi el

van foglalva. Győződj meg saját szemeiddel, – mondta,
kezével az undok fekhelyek felé mutatva, melyekre egy
pislogó mécses vetette világát, fojtó füsttel telítve meg az egész
nyomortanya levegőjét.

– Nem baj, – felelte Benedetto. – Meghúzom magam
valamelyik sarokban és holnap, vagy helyesebben ma,
megbeszélek veled egy fontos ügyet.

Az óvatosság és titkolódzás, mellyel a gyilkos e szavakat
kiejtette, felkeltették a lebuj gazdájának kíváncsiságát.

– Miről van szó? – kérdezte hízelgő, de alattomos mosollyal,
a füleit hegyezve.

– Menjünk fel a fészkedbe, – válaszolta Benedetto, az
említett tákolmányra mutatva, ahol a fogadós vacka állt.

– Mit? velem egyedül, fiacskám? Lehetetlen; ezt tiltja a
házirendem.

– De amikor mondom, hogy fontos beszélni valóm van
veled, amiből nagy hasznod lehet.

– Ez változtat a dolgon; gyere fel, nem bánom.
Benedetto a létrához ugrott s egy szempillantás alatt az

állványon termett; a vén fogadós tőle telhető gyorsasággal
kúszott fel utána és tüstént felhúzta a létrát.

– Nos, miről van szó? – kérdezte, miközben gondosan
megtapogatta övét, meggyőződést szerzendő, hogy ott van-e a
szokott eszköz, amellyel bármely támadásra vitézül
megfelelhet.

Benedetto ugyanígy cselekedett és mindketten meg voltak
az eredménnyel elégedve.

– Halljuk hát, barátocskám, – ismételte a gazda.
– Holnap, mielőtt elindulnék, szükségem lenne egy

tisztességes mezre, – kezdte Benedetto. – Megértettél? Rövid
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haj, borotvált arc, jó köpeny, jó nadrág, jó saruk és jó kabát.
– Helyes; szóval úgy akarsz innen távozni, hogy senki se

ismerhessen fel. Jó, jó; már értem. Ami a hajat és a szakállt
illeti, ez az én dolgom; majd gondoskodom róla. Az öltözékre
nézve viszont meg kell elégedned azzal, ami a szomszédnőm
boltjában található, akinek nagyszerű zsibáru raktára van, ahol
minden fellelhetsz, amire egy tisztességes embernek csak
szüksége lehet. Oh, a szomszédnőm ügyes asszony, jótállok
érte. De mi lesz a pénzzel!

– A pénz holnapra meglesz, öreg, – felelte Benedetto; – a
bankáromat várom, aki ugyanolyan ügyes, mint szomszédod,
a zsibárusnő.

– Előre figyelmeztetlek, hogy én som fáradok ingyen.
– Meg fogsz győződni, hogy bőkezű emberre akadtál.
– Rendben van. Most aztán húzz egy kortyot, mert

farkasordító hideg van s amint látom, bőrig át vagy ázva. Nem
is értem, hogy nem vettem észre eddig.

– Nem rossz gondolat, – válaszolta Benedetto és a csorba
pohárka után nyúlt, melyet a fogadós közönséges pálinkával
telten feléje nyújtott.

– S most mássz le innen és keress helyet, ahol találsz. Az
természetes, hogy pénzedért nem vállalok felelősséget. Itt
mindenki magamagának őre, ez a házirend.

– Megkergültél, öreg! – súgta vissza Benedetto. – A világ
minden kincséért sem szabad valakinek odalenn meglátnia,
sőt még gyanítania sem, hogy itt fenn vagyok.

– Ez esetben duplán fizetsz, barátom.
– Nem megmondtam, hogy bőkezű leszek?
– Jól van hát. Igyál még egy kortyot s azután aludj.
Az öreg ezzel elterült ágyán és takarója alá bújt, míg

Benedetto, mellén keresztbefont karokkal, a padlón feküdt le.
Ámde egész éjszaka egyikük sem hunyta le a szemeit;
Benedetto nem, mert attól félt, hogy a vén gazember nem a
legbarátságosabb módon fog vele végezni; a gazda sem, mert
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ugyanilyen véleménnyel volt hívatlan vendégéről. Virradatkor
a nyomortanya ágyrajárói valamennyien szétszéledtek, míg a
gazda egyenesen szomszédnőjéhez, a zsibárusnőhöz sietett,
hogy a Benedettónak szükséges ruhadarabokat kiválogassa.
Amikor visszatért, vendégét ágyán találta ülve, ahol a lehető
legnagyobb közömbösséggel egy 500 frankos bankjegyet
gyűrögetett ujjai között.

– Megjöttem, fiacskám, – szólt a fogadós, az ágyra dobva a
magával hozott batyut.

– Mindent tőlem telhetőleg elintéztem. S most számoljunk.
– Fogd, – felelte Benedetto, átnyújtva a bankjegyet.
– Mit! Bankjegy?
– Talán csodálkozol rajta? – mondta a gyilkos alattomos

szemhunyorgatással. – Amíg elvoltál, itt járt a bankárom, s
minthogy aprópénzt nem tudott adni, ezt a rongyot hagyta itt.

– Hm! Nem nagyon bízom benne; a csengő pénzt jobban
szeretem.

– Menj és váltsd fel.
– S ha a bankó hamis, kit fognak elcsípni? Nyilván engem!
– Hát én nem maradok itt?
– Majd meglátjuk.
Az öreg elvette a bankjegyet, lemászott a létrán és távozva,

gondosan bezárta maga után a lebuj ajtaját.
– Így legalább biztos lehetek, – dörmögte magában, – hogy

nem ugrasz meg; s ha valami ravaszság van a dologban,
vigyázz magadra!

Benedetto elmosolyodott és vállat vont.
– Isten úgyse jó volt a bankjegy, – kiáltotta a vén uzsorás,

mikor néhány pillanat múlva visszatért, diadalmasan
csörgetve zsebében az ötfrankos ezüstöket. – Szerencsés kópé
vagy, hogy bankárod ilyen rongyokat ad neked. Hallod-e, –
folytatta behízelgő és titkolódzó hangon: – ha csakugyan az
vagy, akinek kiadod magad, avass be engem is a fortélyba;
értem a bankókészítést.
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– Menj a fenébe! – felelte Benedetto türelmetlenül. –
Számoljunk el szaporán.

Az öreg kiürítette zsebeit és egyenként felszámította a
beszerzett ruhadarabokat, háromszoros árt kérve
természetesen mindenért. Benedetto átlátott a ravaszságon, de
azért jó arcot vágott a gonosz játékhoz; s miután a látszat
kedvéért néhány ellenvetést tett, az egész összeget
hiánytalanul kifizette az öreg fogadósnak, nem feledkezve
meg a tekintélyes borravalóról sem, mert mindenáron
biztosítania kellett a gazda jóindulatát, aki egyetlen szavával
vesztét okozhatta.

Miután a számlát kiegyenlítette, Benedetto rövidre nyíratta a
haját, simára borotváltatta arcát és csinosan felöltözött. Ezután
már csak a kedvező alkalmat leste, hogy tartózkodási helyét
elhagyhassa; szilárd meggyőződése volt, hogy teljesen
lehetetlen felismerni benne a Force börtön öreg fegyőrének
gyilkosát; e hitében még jobban megerősítette a vén fogadós
kijelentése, aki váltig bizonygatta, hogy ha nem lett volna
szemtanúja átváltozásának, még gyanítani sem merné, hogy
ugyanazzal a Benedettóval áll szemben, aki az éjszaka
kopogott be hozzá. Bárha tudta, hogy e biztosítást nem veheti
készpénznek, a valószínűséget nem tagadhatta meg tőle;
annyira jól mozgott új mezében, hogy aki látta, megesküdött
volna, hogy egy tehetős polgár áll előtte.

Abban a meggyőződésben, hogy többé semmitől sem kell
tartania, Benedetto végre elhagyta a lebujt, hogy útlevelét
megszerezze; régésznek adta ki magát, aki be akarja utazni a
világot, hogy a romok tanulmányozása alapján
következtetéseket vonhasson az elmúlt idők történetére. Az éj
beálltával azonban a visszafojtott düh, a sötét búskomorság s a
vakmerőség sajátos kifejezése újra kiült vonásaira: az
állítólagos régész ismét felöltötte a bandita erkölcsi
egyenruháját.

Szilárd, határozott léptekkel haladt a városon keresztül, a
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Père-la Chaise temetőbe, e tágas országába a halottaknak, ahol
a legelőkelőbb arisztokraták családi kriptái büszkén hánynak
fittyet az enyészetnek. Fürkésző tekintettel ment végig a fal
hosszában, oly pontot keresve, ahonnan beláthatja az egész
területet, ahol a holtak, az élőket utánozva, síremlékeik
gazdagságával látszanak egymással fényben és pompában
vetélkedni. Ámde minden fáradsága hasztalan volt: rájött,
hogy csak úgy juthat be Isten e veteményes kertjébe, ha az őr
lelkiismeretét pénzen megvásárolja. Közelebb lépett tehát a
vasrostélyhoz és határozottan bekopogtatott.

– Ki az? – kérdezte a temetőőr vékony, de erőteljes hangon
és dörmögve lépett házikójából a rácshoz.

– Jó barát, – válaszolta Bendetto. – Nyissa fel bátran az ajtót.
Egy különös véletlen következtében és Benedetto

várakozása ellenére az őr látható buzgalommal sietett eleget
tenni felszólításának.

– Bocsásson meg, uram, – szólt, – ha kelleténél tovább
haboztam; de nem számítottam arra, hogy ily hamarosan
visszatér.

Benedetto sóbálvánnyá meredt a meglepetéstől. Tüstént
látta, hogy valami tévedés van dologban, de elhatározta, hogy
azt mindenképpen a javára használja ki. Elővigyázatosságból
azonban csak akkor lépett be az ajtón, miután arcát köpenyébe
rejtette.

– Kétségkívül azért jön, – mondta a temetőőr, – hogy megint
feltámasszon valakit; mert ha ön nem angyal; úgy nyilván a
titok birtokában van, amely visszaadta Lázárt az életnek.
Parancsoljon velem, kegyelmes uram.

– Furcsa, – gondolta magában Benedetto; – ha nem tudnám,
hogy ma csak félüveg bort ittam ki, azt hinném, hogy a szesz
varázsa alatt állok.

– Kívánja, uram, hogy elkísérjem? – kérdezte az őr.
– Nem, – felelte Benedetto.
– Akkor idehozom a lámpámat.
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E szavakkal a temetőőr elindult házikója felé, de néhány
lépést téve, újra megállt. Hátrafordult és rendkívül alázatos
hangon:

– Annak bizonyságául, kegyelmes uram, – mondta, – hogy
nem felejtettem el utolsó látogatását, híven teljesítettem
mindazon utasításokat, amelyeket arra az esetre méltóztatott
adni, ha, mint azon az éjjelen, megint a Saint-Méran és
Villefort családok kriptájába szándékozna menni.

Benedetto e szavaknál összerezzent; minthogy azonban
érezte, hogy helyes feleletet kell adnia a kérdésre, halkan igent
mormolt.

– Jól van, Vilmore úr, – válaszolt az őr; – akkor hozom
lámpámat és leteszem az ismert helyre, ön lemehet egyedül is,
mert már ismeri az utat.

Az őr vette a lámpát s mint olyan ember, aki ismeri a
hatalmas útvesztő valamennyi tekervényét, határozott
léptekkel nekivágott a folyosóknak, melyeket a síremlékek
alkottak.

– Vilmore, – suttogta Benedetto maga elé, mintha
kígyómarás érte volna. – Vilmore! Álom ez? Az angolról
volna-e szó, aki Toulonban kiszabadított a gályarabságból?
Oh! Dantes; emlékszem, hogy e név téged jelöl, Dantes
Edmond, ártatlan atyám, fivérem és nővérem gyilkosa. Légy
átkozott! S itt, ahová azért jöttem, hogy megszilárdítsam
magamban a bosszú gondolatát, melyet halálos ágyán
esküdtem atyámnak, ismét a neved hangzik a fülembe, mintha
a sír zúgná felém, melyben gyilkos kezed áldozatai pihennek.
Oh! A holtak hóhéruk nevét kiáltják. Oh! Itt a megmérgezett
kilencéves gyermek, aki most kegyetlen, vérszomjas bakója
nevét, a te neved kiáltja, Dantes Edmond!

Benedetto izgalma hamarosan lecsillapult és szokott
nyugalma és hidegvére visszatért.

– Tehát már járt valaki előttem a Saint-Méran és Villefort
sírboltban, – folytatta magában, – s ez Dantes Edmond volt!
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Nyomorult! Véletlenül jöttél volna ide, hogy életre támaszd
áldozataid, amint az őr hiszi, aki angyalnak nevez? Oh! Én
átlátok rajtad: azért jöttél, hogy szemeidet áldozataid hulláin
legeltesd s megzavard a sír nyugalmát ördögi hahotáddal,
mintha a túlvilág csendjét és békéjét is el akarnád tőlük rabolni
és holtuk után is tovább akarnád őket gyötörni.

Ily töprengések között Benedetto megindult vezetője után,
aki végül megállt egy vasajtóval elzárt és ráccsal körülvett
kripta előtt. Az őr egy lépcsőre tette le lámpáját és Benedetto,
annak fényétől vezetve, közelebb lépett, nem kétkedve, hogy a
család sírboltja elé érkezett. A lámpa remegő sugarai a nedves,
meszes talajra estek s nem messze egy emberi arc körvonalait
világították meg; – az őr volt az, aki Vilmore parancsaira
látszott várakozni.

Benedetto egy erszényt vett elő zsebéből és tartalmát
megcsörgetve, az őr felé nyújtotta.

– Bocsásson meg, uram, – szólt utóbbi elfordulva; – jobb
szeretném, ha úgy jutalmazna meg, amint első alkalommal:
tegye az erszényt a lámpa mellé, mikor a sírboltot elhagyja.
Azért szeretném így, mert félek öntől, bárha látom, hogy ön is
ember, mint én vagyok és ugyanúgy mozog, megy, lélegzik és
él, mint bármely más ember; de mégis van önben valami
ünnepélyes és félelmetes, amitől rettegek. Bocsásson meg, de
ez gyengeségem. A halottaktól nem félek, mert megszoktam,
hogy köztük éljek; öntől azonban félek, mert sem a holtak, sem
az élők nem cselekszenek úgy, amint ön!

Benedetto intett az őrnek, hogy távozzék s aztán bement a
kriptába vezető folyosóra. Egy kis emelkedésbe botlott és
észrevette, hogy a föld e helyen fel van hányva. Ezt az őr
munkájának tulajdonította, aki úgy látszott, hogy teljesen
ismeri a titokzatos Vilmore szándékait. Majd tolvajkulcsot vett
elő a zsebéből, kinyitotta vele a zárt s egy lépést hátrálva,
befogta orrát kezével, hogy a sírboltból felszálló fojtó levegőt
ne érezze.
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Az ajtó könnyen engedett, miután a felhányt földet
eltávolította előle. Benedetto most felemelte a lámpát és lement
a sírbolt belsejébe.

Benedetto merész, félelmet nem ismerő gyilkos volt, de
akaratlanul is remegett, nem tudva legyőzni a borzadást,
melyet a kripta mély csendje és homálya idézett benne elő.
Már-már támolyogni kezdett és izmai elernyedtek, amikor erőt
véve magán, istenkáromló kacajban tört ki, mintha saját
szavainak visszhangjával iparkodott volna a rettegést legyőzni
és magát felbátorítani.

– Hogyan? – mormolta: – Dantes Edmond erősebb volna
nálam? Hogyan? Aki az itt nyugvó hullákat a sírba taszította,
az nem félt megjelenni köztük, én pedig nem merek lemenni?
Talán éppen ugyanezen órában jött ide; elűzte a homályt és
bátran, merészen, megfélemlíthetetlenül ment le a
márványlépcsőkön!

E szavakkal Benedetto lesietett a lépcsőkön és hamarosan a
kripta belsejébe ért, amely alig harminc négyzetláb volt. A
falak mentén márvány emelvények voltak, melyek közül
nyolcon már ólomkoporsók nyugodtak.

– Saint-Méran marquis, – szólt Benedetto az első koporsó
feliratát olvasva. – Ez volt atyám apósa az első házassága
révén; régi nemes volt, tele a származással együtt járó
előítéletekkel: hullája bizonyára roskad a rangjához illő
ékszerektől.

Eközben egy e célból magával hozott feszítővassal
felnyitotta a koporsó fedelét. A bebalzsamozott és fényes
egyenruhába öltöztetett holttest valóban számos érdemrendet
és drága kereszten hordott a mellén.

Benedetto magához vette őket, majd a marquis koporsóját
újra bezárva, egy másikhoz lépett, amelyen Saint-Méran
marquise felirat volt. Ezt is felnyitotta.

– Milyen gazdagon felékesítetted magad utolsó álmodra, –
mormolta. – Ez az emberi balgaság végső bizonyítéka, mellyel
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egész büszkeségét és hiúságát elárulja.
A hulla ujjait és mellét ékesítő drágakövek mind Benedetto

zsebébe kerültek, aki a harmadik koporsót is kirabolta,
melynek Villefortné volt a felírása.

– Elég! – suttogta, mikor a negyedik koporsónál, amelyen a
Villefort Valentine név állt, megállapodott. – Te egyszerű
voltál, mint a mezei virág és hulládat sem ékesítheti más, mint
a tisztaság és ártatlanság bája, mely lelkedet is ékesítette.
Gyerünk tovább!

„Oh! Édouard koporsója! Édouard, te szegény kilencéves
gyermek, kit, mint anyádat, egy kegyetlen bosszú pusztított el!
Édouard testvér! meg kell, hogy bosszuljalak!”

„Téged is meg kell, hogy bosszuljalak, atyám!” – folytatta a
bandita, felfeszítve egy, a többinél egyszerűbb fakoporsó
tetejét, amelyben a holttest fehér szemfedéllel leborítva pihent.

Benedetto néhány pillanatig némán nézte a hullát.
– Oh! – mondta azután: – még látom homlokodon ama

rettenetes fájdalom nyomait, melyet akkor szenvedtél el, mikor
egymásután elpusztulni láttad kedveseidet, feleségedet, fiadat,
leányodat, kiket elszakítottak tőled, amint a vihar szakítja le a
virágokat szálaikról. Ajkaid még most is suttogni látszanak
utolsó kívánságodat, melyet halálod órájában kötöttél
lelkemre, miután röviden elmondtad életed történetét. Legyen
meg az akaratod, – folytatta, miközben szétválasztotta a halott
összekulcsolt kezeit és egy élesre fent tőrt vett ki a melléből: –
ez a kéz, mellyel életedben nem bosszulhattál meg egy
kegyetlenséget, ez fogja halálod után Dantes Edmond-t arcul
ütni.

E szavakkal Benedetto levágta a hulla bebalzsamozott
száraz kezét a karjáról, majd bezárta a koporsót és újra
felkiáltott:

– Még egyszer Isten veled! Mint örökségéből kifosztott
ismeretlen fiú, mint egy gazdag és előkelő család gyenge
ivadéka, lejöttem utolsó lakhelyedre, hogy magamhoz vegyem
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egyetlen örökségemet, miközben gúnyolódva dacoltam
minden emberi törvénnyel. Igaz, hogy szomorú örökség, de
megelégszem vele, ha sikerül oda jutnom, ahová e holt kéz
vezetni fog. S most el!

Benedetto megragadta a lámpát és gyorsan felment a
lépcsőkön. Ha látta volna valaki, amint halványan, szinte
magán kívül kilépett a kriptából, eloszlatva maga körül az éj
árnyékait a kezében tartott világgal, kétségkívül valamelyik
halottnak gondolta volna, aki egy őt túlélt szenvedélytől
vezérelve, maga mögött hagyta a sír titokzatos homályát és
feljött a föld felszínére.

Mikor felért, Benedetto megállt, mélyen lélegzett s letörölte
homlokán gyöngyöző hideg verejtéket. Azután tette a lámpát
és pokoli kacajban, a gyikos kacajában tört ki.

– Nemsokára jönni fog valaki, Vilmore, – hahotázta, – aki
vádat emel ellened a kripta megszentségtelenítéséért!

Valóban, midőn az őr visszatért, hogy a lámpát s a megígért
erszényt magához vegye, utóbbit hasztalan kereste.

– Megállj csak, Vilmore! – dohogta magában. – De úgy kell
nekem, – folytatta: – miért is nem vettem el a pénzt mindjárt?
Vilmore kihasználta oktalan félelmemet és megcsalt!

Másnap, mikor észrevette, hogy a kripta nyitva van, s hogy
a koporsókat felfeszítették, megesküdött magában, hogy
Vilmore bitang gazember s eltökélte, hogy ha harmadszor is
megjelenne, tüstént el fogja fogatni.

VI. A RÓMAI ARGENTINO-SZÍNHÁZ
KULISSZÁI

Az 1838-ik év januárjának első napjaiban két barátnő készült
Malibran, Sontag, Damreau, Cinti művészi pályájára. Első
fellépésüket a római Argentino-színházban hirdették.
Mindkettő fiatal volt; zenei tanulmányaikat Párisban kezdték
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és az olasz akadémia nyilvános vizsgájával fejezték be.
D'Armilly Louise és Eugénie már gyermekkoruk óta ápolták a
jövendő szabadság és függetlenség gondolatát, ahogy a
lángész gyarló emberi szenvedélyeinek és előítéleteinek
korlátain kívül ábrándozik a szabadságról. A két barátnő tele
reményekkel nézett a kecsegtető jövőbe, amelyet a művészet
dicsfénye sugároz be. Az a dicsfény, amely semmi pénzen nem
vásárolható meg s csak a kiválasztottak fejét övezi.

Mennyi idő telt el azóta, hogy Eugénie gyönyörű hangja
frigyet kötött Louise zongorájával; hány nap múlt el
szorgalmas munkában, gondosan bezárt ajtók mögött, nehogy
egy kíváncsi behatoljon e szentélybe, ahol lángelme szárnyait
próbálgatva készül a nagy útra, melyet élete céljául maga elé
tűzött! Majd meg Eugénie gyors ujjai futottak a zongora
billentyűin, Louise hangját kísérve, melynek finom melódiái
kicsengtek Eugénie lebilincselő, szenvedélyes játékából. A két
barátnő jelleme lényegesen különbözött egymástól. Eugénie
gőgös és határozott volt, mint egy büszke cédrus, melynek a
viharban csak az ágai rezzennek; Louise gyengéd és szelíd,
mint a szerény fenyő, mely a legkisebb fuvallatra is meghajtja
koronáját. Elég volt neki egy pillantás, hogy egész lénye
megremegjen.

Noha Eugénie családja Párisban nagyon előkelő szerepet vitt
s a főváros leggazdagabbjai közé tartozott, a társaság, melyben
megfordult, semmi vonzóerőt nem gyakorolt az énekesnő
lelkére. A zene és a színház voltak e szív szenvedélyei,
melyben Rossini, Bellini, Mércadante, Meyerbeer, Verdi és
Donizetti operái mély visszhangra találtak.

Louise, aki ezelőtt csak nevelőnője volt, most egyetlen
barátnője, társa, nővére lett hírének, munkájának és
szerencséjének. Louise avatta be az isteni kultusz valamennyi
titkába és ő vette ki tőle a művészet új papnőjének esküjét.
Eugénie azzal az önmegtagadással és őszinteséggel mondott le
minden profán érzelemről, amely a nagy szellemek tulajdona;
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megtagadott és megvetett mindent, ami vonzót a világ egy
fiatal leányra nézve csak nyújthat: elhagyta atyját, anyját,
magas társadalmi állását, gazdagságát és tömjéneztetését, s
mindezt azért, hogy tagjává váljék a családnak, melynek fejét
egykor az emberek Apolló név alatt az istenek rangjára
emelték.

Franciaországot elhagyva, a két barátnő pályáját kisebb
művészi fellépésekkel kezdte meg. Beutazták Olaszország
nevezetesebb városait s minthogy ez utazások sok pénzt
emésztettek fel, költségeik fedezése végett Milánóban,
Genovában és Velencében hangversenyeket adtak. Így értek
végre Rómába, ahol nyilvános vizsgát akartak letenni, hogy
énektudásukról és színpadi tehetségükről szakértők előtt
tegyenek bizonyságot. A vizsga teljes sikerrel folyt le s a
paradicsom arany kapui, melyről oly sokáig álmodoztak, már
felcsillantak előttük. Már a vizsgát követő napon az álom
valóra látszott válni, minthogy még a délelőtt folyamán
néhány színházigazgató jelentette be látogatását, többek közt
az Argentino-színházé is, aki éppen új primadonna után
nézett.

– Nos, Louise, mi a véleményed? – kérdezte Eugénie,
kiugorva az ágyból és az órára pillantva, amely delet ütött. –
Elfogadjuk az Argentino ajánlatát?

– Azt hiszem; feltéve, hogy beleegyezik, hogy mi
választhassuk meg az operákat.

– Mindenesetre ez az első feltétel, – felelte Eugénie,
miközben a hidegtől borzongva öltözködni kezdett. –
Semiramis, Attala.

– Nina, Parisina, – tette hozzá Louise.
– De reggelizzünk és beszéljük meg közben tervünket, mert

az igazgató urak bizonyára mindjárt itt lesznek.
– Csak jöjjenek! – válaszolta Eugénie, körbe ugrálva a

szobában, hogy felmelegítse magát. – Készen fognak
bennünket találni, hiszen jövőnkről van szó. De miért remegsz
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úgy! Mikor Párisból megszöktünk és a sorompón túl jutottunk,
nem féltél annyira, mint most látszol félni.

– Ez azért van, mert csak órák választanak el első
fellépésünktől, amely balul is végződhetik.

– Ugyan, ne nyugtalankodj! Hát nem aratott énekünk
tetszést Milánóban, Genovában s főként Velencében? Ami
pedig a vizsgát illeti, sikere éppenséggel nem kell, hogy
kishitűekké tegyen bennünket.

– Ez igaz; de eddig csupán hangversenydobogón
szerepeltünk s most először fogunk megjelenni színpadon és
játszani a valóságban. Én ugyan azt hiszem, hogy például
Parisina nagy áriáját igen jól éneklem és teljesen bele tudnám
magam képzelni.

– Én pedig meg vagyok győződve, hogy Semiramis
jellemével rendelkezem és annyira képes vagyok átérezni
mindazt, amit ő érzett, hogy a közönség az asszírok
megelevenedett nemes királynéját fogja maga előtt látni,
midőn Ninus hangjának hallatára a bánattól lesújtva,
megalázkodik, vagy Arsaces jelenlétében őrülési rohamok
fenyegetik s a szerelemtől megittasodva magán kívül van. –
mondta Eugénie. – De nézd, vajon remegek-e első fellépésünk
közeledése miatt? Sokkal nagyobb bizalommal vagyok az
oktatás iránt, melyet tőled kaptam s a tanulmányokhoz,
melyeket oly beahatóan végeztünk, semhogy féljek egy
feladattól, melyet más nők egy műértő és pártatlan közönség
lelkes tetszésnyilvánításai közepette oldottak meg.

– A kocka mindenesetre el van vetve, kedves Eugéniem, s a
jövő, melyről Párisban álmodtunk, megvalósulással kecsegtet.
Nevünket be fogják írni a művészek aranykönyvébe és hírünk
a dicsőség szárnyain elhatol Párisba családaink körébe! Milyen
lelkesítő művésznőnek lenni! E címet nem lehet néhány
nyomorult arannyal megvásárolni; csak munka és személyes
érdem árán juthatunk hozzá! Milyen dicső a művész nemesi
címere! Nem homályosítja el az idő, sőt még jobban ragyog,
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mikor a késő nemzedékek tisztelettel meghajlanak előtte!
– Ez aztán a lelkesedés, Louise! – kiáltott fel Eugénie. – Így

szeretlek téged!
És kart karba öltve a két barátnő átment az ebédlőbe.
Alighogy megreggeliztek és öltözködésükkel elkészültek,

megjelent az Argentino-színház igazgatója, aki valamennyi
kartársát megelőzte, nehogy a két kitűnő művésznőt
elhalászhassák előle. Csakhamar megállapodtak; az igazgató
elfogadta a fiatal művésznők feltételeit s a szokásos formák
között mindkettőt leszerződtette.

Egy hónappal később már nagyban folytak Rossini
Semiramis című operájának próbái s a türelmetlen
bennfentesek minden reggel megjelentek a színházban, hogy a
két művésznőt még a darab bemutatása előtt lelkesen
megtapsolják s az igazgatónak a szerencsés szerződéshez
gratuláljanak. Mert mindkét művésznő csodákat ígért, jóllehet
most léptek először a színpadra, ahol még nem törlődtek el két
valóban nagy tehetség lábnyomai.

Az előadás napja végre elérkezett s alig hogy a színházat
kivilágították, a páholyok máris megteltek nézőközönséggel,
melynek körében zajosan beszélgettek és vitatkoztak a két
művésznő tehetségéről.

Míg a színház nézőterén és folyosóin ez történt, azalatt a
kapuk előtt összegyűlt tömegen egy 22-23 éves, magas, előkelő
külsejű, de szerényen öltözött fiatalember iparkodott magát
keresztülvágni. Hála egy ügyes cicerone kétségbeesett
erőfeszítéseinek, sikerült a hullámzó sokaságon át a
jegypénztárhoz férkőznie.

– Jegyet, jegyet, amico! – kiáltott a cicerone, nagyot csapva
öklével a pénztár asztalkájára.

– Jegyet? – felelte a pénztáros, – jegyet és hozzá most? Nem
rossz! Jöjj el, fiatal barátom holnap reggel és örülj, ha
holnapután hajnalban sorra kerülsz és estére jegyet kapsz.
Mind elfogyott az utolsó szálig. Még hírmondója sem maradt.
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– Nincs jegy, – mondta a cicerone a fiatalemberhez fordulva.
– Nincs? – ismételte utóbbi – pedig nekem be kell jutnom, ha

törik, ha szakad.
Ezt tiszta francia kiejtéssel mondta.
– De ha nincs jegy, – felelte a cicerone.
– Akkor vezess a kulisszákhoz! Feltétlenül látnom kell a

darabot! Hallod, tökfilkó? Feltétlenül látnom kell!
– Dehát mit tegyek, uram? Előbb kellett volna szólnia.

Maestro Pastrini gondoskodott volna jegyről; de most az
utolsó pillanatban ő sem tehet semmit. Legalább megmutatom
magát az épületet és elmagyarázom a stílusát.

– Eredj a, fenébe a mutogatásoddal és a magyarázataiddal!
Én azt mondom, hogy mindenáron bent kell lennem az
előadás alatt s látnom kell, hogy mi történik, te pedig a
falakról, az oszlopokról és a mennyezetről beszélsz nekem.
Megbolondultál?

– Az Argentino pompás színház, – feledte a fáradhatatlan
cicerone. – Ha már jegyet nem kaptunk, használjuk fel az időt,
amire lehet. Kövessen, uram, és tüstént meg fog győződni az
építkezés tökéletességéről, mely szinte páratlan a maga
nemében.

– Vigyen el az ördög! – kiáltott fel a fiatalember a cicerone
kezét megragadva; – mondtam már, hogy a kulisszákhoz!

– De nem fogják beengedni!
– Mondd, hogy idegen vagyok és meg akarom nézni a

színházat. Említetted, hogy ha idegen jön Rómába, mindent
megláthat, ami szép és jó van a városban.

– A Madonnára, úgy van, – szólt a cicerone; – de az
Argentino kulisszáit és gépezeteit nappal mutatják meg és
nem este az előadások alatt.

– Untatsz ezzel a sok fecsegéssel; vezess az ajtóhoz s majd
beszélek az őrrel. Be kell, hogy menjek és be is fogok menni. –
E szavakkal megragadta a cicerone karját és megfordította
tengelye körül, mire az úgy kezdett dolgozni könyökeivel,
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mintha uszodában lett volna, így sikerült is utat törnie a
tömegen keresztül.

Néhány másodperc múlva az idegennel, aki szinte a hátán
lógott, ott állt a színpad külön bejáratának ajtajánál.

–  Ki az? – kérdezte a portás, útját állva a ciceronenak.
Mikor az idegen megpillantotta a kövér ajtónálló vörös,

kerek arcát, melyet egy függőlámpa fénye teljesen
megvilágított, elsápadt és halkan felkiáltott.

A cicerone súgott valamit a kapus fülébe.
– Lehetetlen, kedvesem, lehetetlen! – válaszolta utóbbi. –

Szigorú parancsot kaptam, hogy senkit se bocsássak be a
színpadra. Az utasítás egészen határozott s ma még jobban
ellenőriznek, mint máskor; rendkívüli előadásunk van: két első
fellépés ugyanazon este!

E kijelentés dacára azonban a portás még állva maradt és a
füle tövét vakarta. Majd ezzel folytatta:

– Annyira szeretne hát uraságod bemenni? Semmit sem
sajnálna, hogy bejuthasson! Ennek csak egy módja van: külön
engedélyt kell kérni az igazgatótól. Tegyünk próbát.

Mialatt beszélt, az idegenre fordította tekintetét, aki élénk
figyelemmel kísérte minden mozdulatát.

– Oh! Lehetséges volna? – kiáltott fel egyszerre, egy lépést
hátrálva.

– Ön éppen annyira csodálkozik, mint én, – mondta az
idegen; – úgy látszik, hogy a római levegő meglepő
elváltoztatásokra képes.

– Én pedig szilárdul meg vagyok e pillanatban győződve, –
felelte a kapus, – hogy az ön nevét a sajnálatra méltó Ibuséval
lehetne kapcsolatban hozni, s mint maga is be fogja ismerni,
nem minden ok nélkül tételezem fel, hogy ön volt az, akit egy
új Ulysses hatalmas ökölcsapása a földre térített.

– Valóban úgy jártam, mint a szegény koldus, midőn
megkértem az ön Pénelopéja kezét; de egy titokzatos Diana és
egy jóakaró Aeskulap nem feledkeztek meg rólam, s hála
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segítségüknek, a vészfelhők eloszoltak fölöttem.
E párbeszéd alatt a cicerone hol az idegenre, hol az

ajtónállóra pillantott, anélkül hogy egyetlen szavukat is
megértette volna; mozdulataikból megsejtette azonban, hogy
rendkívül fontos ügyről van szó közöttük.

Mikor az idegen ezt észrevette:
– Azt hiszem uram, – mondta a színház portásához

fordulva, – hogy e kérdést itt nem lehet elintéznünk.
– Igaza van, – felelte az ajtónálló. – Jöjjön be fülkémbe, ahol

be fogom bizonyítani, hogy el tudom felejteni a múltat.
A fiatalember elbocsátotta a ciceronet és belépett a portás

szobájába.
– Ez igazán különös, báró úr, – mondta.
– Az Isten szerelméért, Cavalcanti úr; hát tönkre akar tenni?

Nem látja, hogy letettem címemet?
– Azt hittem, hogy ön is szeszélyből játssza ezt a komédiát,

mint az egyik családtagja.
– Ez igazán túlzott szeszély volna!
– Beszélje el, hogy mi történt önnel, Danglars báró úr?
– Csend! Itt nem vagyok többé Danglars! Az Argentino

kapusát nem hívhatják Danglarsnak! De mondja csak, ön
hogyan tudott a rendőrség markából kiszabadulni? Hiszen
éppen abban a pillanatban fogták el, mikor Eugénievel való
házassági szerződését alá akarta írni?

– A legprózaibb módon a világon. Még többet is
mondhatnék, mert hogy őszinte legyek, életem mind a mai
napig az elfogatások és megszökések nevetséges láncolata! De
hogyan menekült ön meg, báró úr?

– Átkozott szokás! – kiáltotta Danglars elvörösödve és a
homlokán gyöngyöző verejtéket törölgetve.

– Bocsánat, Danglars úr!
– Megint megadta! – szólt Danglars gúnyosan.
– Hát hogyan nevezzem?
– Tudom is én! Nevezzen izének vagy ne nevezzen sehogy.
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Mikor az ember szegény, neve sincs többé.
– Szóval tönkrement?
– Teljesen, az utolsó fillérig! – dünnyögte Danglars. –

Jelenlegi szerény állásom nélkül már éhen haltam volna. Igen,
éhen haltam volna, – ismételte keserűen.

– Valóban undok halálnem lenne egy bárónak! És ki
taszította e szánalomraméltó helyzetbe?

– Kicsoda? – kioltott fel Danglars s elhalványult, mint egy
szemfödél. – Egy ember, akit valamely legyőzhetetlen hatalom
feltámasztott a föld vagy a tenger méhéből, hogy feldúlja
boldogságomat.

Benedetto, – mert olvasóink már bizonyára ráismertek, –
önkéntelenül összerezzent Danglars e szavainak hallatára.

– És hogy hívják ezt az embert? – kérdezte.
– Oh! – felelte Danglars báró, zavartan körülnézve: – E

rettenetes nevet már bosszú idő óta nem ejtem ki, mert attól
félek, hogy fenyegető alakja előlép a homályból vagy a falak
közül.

– Hogyan! Ekkora volna a rettegés, melyet önben felébreszt!
Oh! – folytatta Benedetto: – Ilyen gyávák és gyengék is
lehetnek emberek!

– Esztelen! – felelte Danglars. – Ha ismerné, ön is
megborzadna titokzatos közellététől! Tudja ön, hogy kicsoda
Monte-Christo gróf!

Benedetto becsmérlő kacajra fakadt, amitől az Argentino
szegény ajtónállója szinte sóbálvánnyá meredt.

– Egy szent adósságot kell vele szemben lerónom! Egy
véradót! – mondta Benedetto, – és a holt kéz már kinyílt, hogy
az adósság árát elvegye.

Danglars tágra meresztette szemeit anélkül, hogy e
titokzatos szavak értelmét felfogta volna.

– Nem értem önt, – dünnyögte.
– Pedig a dolog egyszerű. Miért retteg ön, mikor kimondja

Dantes Edmond álnevét!
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– Ezt ön honnan tudja?
– Ez az én titkom. Most feleljen nekem.
– Nem ez a hely, ahol erről önnel beszélhetek, – válaszolta a

portás; – ha meg akar hallgatni, holnap felkeresem. Hol lakik?
– Maestro Pastrini vendégfogadójában.
– Tudom, hogy hol van.
– Keressen fel; ha közben pénzre lenne szüksége, forduljon

hozzám bizalommal.
– Ez mit jelentsen? Ön talán Cavalcanti herceget játssza

Rómában is, vagy Monte-Christo gróftól kap támogatást? Ha
így állna a dolog, amit különben nem hiszek, úgy nagyon
rosszul tettem, hogy beszéltem ön előtt.

– Nyugodjék meg, báró úr, a dolog nem így áll. Nem most
mondtam-e, hogy véradóssággal tartozom Dantes
Edmondnak? Én nem Cavalcanti herceg vagyok, hanem
gyilkos, rabló, pénzhamisító, bandita, név, haza és Isten
nélkül!

– Mit beszél? – kiáltott fel Danglars megborzadva és
akaratlanul egy lépést hátrált, mintha tőrdöféssel szemben
igyekezne védekezni. – S mit gondol, hová fog jutni, –
 folytatta, – ha mint a bolygó zsidó járja be a világot?

– Egy halott kezétől vezérelve, aki még most is haragtól és
dühtől remeg sírjában, el fogok jutni Dantes Edmondig.

– Ön kissé zavarodottnak látszik, Andrea úr.
– Ez nem épen hízelgő kijelentés, uram; de engedje meg,

hogy most felmenjek a páholyokba. Ha kívánja,
háromszorosan is visszafizethetem szolgálatát.

– Oh!
– Igen, igen; de eresszen fel, mert meggyőződést kell

szereznem, hogy a két énekesnő valóban az-e, akiknek őket
gyanítom.

– A két D‘Armilly.
– Ha nem csalódom, így hívták az ön Eugénie leányának

nevelőnőjét is.



61

– Úgy van; de mit akar ezzel mondani?
– Az ön leánya mindig rajongója volt a színháznak és a

zenének s ezért egészen bizonyos vagyok, abban, hogy e
pillanatban míg önnel beszélgetek, Eugénie kisasszony ott
fenn van és Ninus árnyékától remeg.

– Ez még korai volna. Az előadás még alig kezdődött meg.
– Ennyi elég nekem. Amit a két D‘Armillyról hallottam,

megerősít feltevésemben s csak gratulálhatok önnek, báró úr,
hogy a kisasszony vissza iparkodik szerezni a vagyont, melyet
öntől elraboltak.

Danglars felsóhajtott.
– Tehát viszontlátásra holnap, Danglars úr. Remélem, nem

fog megfeledkezni találkánkról: Maestro Pastrini fogadója, Via
del Corso.

E szavakkal Benedetto eltávozott és magára hagyta a
szegény megrökönyödött ajtónállót, aki biztosra vette, hogy
rendkívül fontos dolgokat fog tőle Dantes Edmondra
vonatkozólag megtudni.

VII. KÉMLELŐLYUK A FÜGGÖNYÖN

Mialatt mindez az ajtónálló szobájában lejátszódott, a két
barátnő kart karba öltve fel-alá sétált a színpadon, az első
fellépésre készülve.

– Azt hiszem zsúfolt lesz a nézőtér, – suttogta Louise; –
mindjárt felgördül a függöny és ott leszünk a tömeg szemei
előtt.

– Igazad van, Louise; ezért én is, mint te, fázom és remegek e
pillanatban. De szilárdul meg vagyok győződve, hogy nem fog
cserbenhagyni a bátorságom, mert annyira bele akarom élni
magam a szerepembe, hogy mindent elfelejtek, ami nem
Semiramis. És ez nem is lesz nehéz, mert Arsaces nem más,
mint az én Louise-om. Te leszel barátnőm, védőangyalom;
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kölcsönösen egymást támogatni fogjuk. Most eszembe jutott
valami: mondd, mit szólsz ahhoz, ami itt állandóan
megismétlődik? Észrevetted-e azt a férfit, aki az első este
benyitott a páholyunkba és mihelyt megpillantott bennünket,
felkiáltott és távozott?

– Igen. Nekem úgy rémlett, hogy…
– Ez a férfi az ajtónálló volt. Második este páholyomból egy

nagyon érdekes beszélgetésnek voltam fültanúja, amely
körülbelül így hangzott:

– Ha Eugénie kisasszony kimegy a páholyából, el ne
mulassza elkérni tőle a kulcsot, abban az esetben, ha ő nem
adná át önnek.

– Ezt nem fogom cselekedni.
– És miért nem?
– Mert alapos okaim vannak rá!
– De mégis a kulcsok önre vannak bízva, és ez a mulasztás

kötelességszegéssel egyértelmű.
– Minden kulcsot, melyet csak óhajt, el fogok kérni, de ezt az

egyet nem.
– Oh! Ön nem akar D‘Armilly kisasszonnyal beszélni?
– Engedelmet kérek, uram, de beláthatja, hogy Eugénie

kisasszony összehasonlíthatatlanul előnyösebb helyzetben
ismert engem Párisban, mint amilyenben most vagyok, és
ezért nagyon kellemetlen rám nézve vele találkoznom.

– Ezzel véget ért a beszélgetés, – folytatta Eugénie; – és azóta
sohasem mulasztom el a kulcsot az ajtónállónál letenni; de
abban a pillanatban, amikor a kulcsot az asztalra teszem,
mindig egy kis zajt hallok, mintha valaki elbújna és
elrejtőznék.

– De hogy hívják ezt az embert? – kérdezte Louise.
– Egész közönséges neve van: Joseph; de nincs kizárva, hogy

nem ez a neve.
– Csak nem a szerencsétlen Cavalcanti herceg az, aki már-

már a férjed lett, ha váratlanul el nem fogják és le nem



63

leplezik, mint szélhámost! – szólt Louise.
– Lehetetlen! Őt már rég kivégezték gyilkosság miatt.

Különben is az az ember, aki oly makacsul bujkál előlem,
sokkal idősebbnek tetszik, amennyire az első alkalommal
megítélhettem, és alacsonyabb és kövérebb, mint a herceg.

– Mindenesetre óvakodnunk kell, Eugénie; talán kém, akit a
családod küldött!

– Oh! Azt nem hiszem. De nézd csak, Louise; oly ismerősnek
tetszik nekem az a nő, aki éppen most lépett be a 4-es
páholyba, – mondta Eugénie, kinézve a lesőlyukon.

– Ah! – kiáltott fel Louise, a mutatott páholy felé nézve.
– Mi az? – kérdezte Eugénie.
– E nő, – folytatta Louise egészen elsápadva, – e nő… Igen ő

az. Oh Istenem, talán mégis tévedek, add ide a lorgnettedet,
Eugénie.

Eugénie egy színházi látcsövet vett elő a zsebéből és
átnyújtotta barátnőjének, aki azt remegve szegezte a 4-es
páholyra.

– Eugénie, – szólt kis szünet után: – most van alkalmad
próbára tenni megrendíthetetlen lelkierődet, – nézz oda
magad!

Eugénie odapillantott és mintegy villámsújtottan
megtántorodott.

– Anyám! – suttogta.
Valóban, az első percben Eugénie nem ismerte fel Danglars

báróné arcvonásait, mert valakivel beszélgetett, aki a háta
mögött állt a páholyban.

Mikor az illető elhagyta a páholyt, Danglars báróné
megfordult és éppen abban a pillanatban szegezte szemeit a
színpadra, amikor Louise a színházi látcsövet a lesőlyukra
helyezte.

Ekkor hangzott fel a rendező sípja, aki ezzel figyelmeztette a
színészeket, hogy készenlétben tartsák magukat.

– Hallod, Louise, – szólt Eugénie. – Sietnünk kell
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felöltözködni, és ha már egyszer az asszírok királynéjának
palástja a vállaimra nehezedik, légy nyugodt, sem a színpad,
sem a páholyok, sem a földszint nem lesz képes megzavarni.

Ha a függöny most szállt volna fel, a közönség önfeledten,
rajongó lelkesüléssel, tapsokban tört volna ki; de a pillanat
még nem érkezett el és a tömeg, mintegy megsejtve az
énektehetség jelenlétét, azt a zúgást és ünnepélyes morajt
hallatta, amely valamennyi közeledő rendkívüli eseményt
kísér s amely a lelkeket leírhatatlan feszültségben tartja. E
tenger hullámzásához hasonló moraj a két barátnő lábaihoz
hatolt, szinte magával sodorva dicsőségük vagy
megsemmisülésük előjelét.

Eugénie lázasan megragadta Louise reszkető kezét és az
öltözőjükbe húzta, melynek ajtaja becsukódott mögöttük.

– Nos, Louise, – mondta neki ruháját igazgatva. – most már
légy erős. Gondolj arra, hogy ettől az esttől egész jövőnk és
boldogságunk függ.

Eugénie oly természetességgel és nyugalommal bátorította
barátnőjét, hogy Louise is majdnem teljesen visszanyerte
hidegvérét. Azonkívül nagy szolgálatot tett neki az az olasz
felfogás, amely egyáltalán nem nézi le a színészi pályát és nem
bélyegzi meg és nem zárja ki a társadalomból azokat, akik akár
a legtávolabbi összefüggésben is vannak a színházzal, mint ez
majdnem egész Európában szokás. Louise nagyon jól ismerte
Danglars báróné gőgjét, aki ősnemes származásánál fogva a
legelőkelőbb nevekkel volt rokonságban, és tisztában volt
azzal, hogy milyen kellemetlenül fogja érinteni a bárónét
Eugénie megjelenése Semiramis szerepében a színpadon. És
elsápadt, az átkokra gondolva, melyeket Danglars báróné
biztosan feléje küldött, minthogy Loiusenak tulajdonította
leánya azon elhatározását, hogy elhagyja az atyai házat és egy
bizonytalan, néha ragyogó, de legtöbbnyire kalandos életnek
dobja oda magát, mert Louise volt az, aki a zene iránti
rajongást Eugénie lelkében felébresztette.
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Annak dacára, hogy Olaszországban a művészet nagy
tiszteletben áll, annyira, hogy a kiválasztott tehetségek a
kultusz minden dicsőségében részesülnek, Danglars báróné, a
Serviéresek ivadékai sohasem tudta megbocsátani Louisenak,
hogy így szólt leányához:

– Eugénie, te undorodsz a párisi élettől, te szereted a
szabadságot, te imádod a zenét: menjünk és legyünk
énekesnők!

De a Rubicon már át volt lépve.
Eugénie és Louise megsimogatták egymást pillantásaikkal,

mintha, ezzel is mutatni akarták volna, hogy kell a  színpadon
megjelenniük; mikor másodszor is felhangzott a rendező sípja,
a színészeket a kulisszák elé szólítva.

Néhány perc múlva a függöny felgördült. Eugénie teljes
nyugalommal, fenséges pompával lépett fel, hibátlanul
jellemezve a királynét, akit játszott. Tisztacsengésű, erőteljes
hangja az első futamoknál már magával ragadta a zeneértőket
és első nagy áriája már megalapozta diadalát.

Ezalatt a 4-es páholyban leírhatatlan izgalom uralkodott.
Egy színházi látcső szüntelenül Eugénie arcára volt szögezve,
és a kéz, mely az üveget a szemekhez szorította, annyira
remegett, hogy végre görcsösen kezdett rángatózni. Danglars
báróné halottsápadt arcát folyton finom batiszt zsebkendőjével
törölgette; majd heves mozdulattal a páholy belsejébe
húzódott; majd leküzdhetetlen ösztöntől kényszerítve újra
előre hajolt, megfeszítve figyelmét, tekintetével az új
Semiramis nemes, méltóságteljes arcához és alakjához
tapadva. Mikor Belus templomának elpusztulása után a vitéz
Scytha megjelent, Danglars báróné keze még erősebben
megremegett, mert Arsaceus szenvedélyes, bánatos arcában
teljes bizonyossággal leánya nevelőnőjére, Louisera ismert.
Ebben már nem is kételkedett. Majd újra Semiramis felé
fordult és zavara, vagy inkább szenvedése annyi ideig tartott,
mint az egész előadás. Arca lángban égett, a bosszúság érzése
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emésztette idegeit és hirtelen az ötlött eszébe, hogy most a
teljes megaláztatásához már egyéb sem hiányozna, minthogy a
férjét is lássa ma este, valami cifrás táncot lejtve. Hússzor is
felpattant helyéről, hogy távozzék, de valamely
ellenállhatatlan erő mindig visszatartotta és valamely végzetes
kegyetlen vágy befolyása alatt ott maradt a székéhez rögzítve,
a előadás végéig.

Amikor Arsaceus markolatig döfte be tőrét Semiramis
remegő keblébe és az holtan rogyott össze fia lábainál, a
báróné halkan felsikoltott, mert azzal már csordultig volt a
szenvedés pohara, hogy az egész nézőtér előtt leányát arccal a
földre bukni látta. De a közönség bravói és
tetszésnyilvánításának vihara elfojtotta a báróné sikolyát, aki
megalázva, tehetetlen dühében őrjöngve, elhagyta páholyt.

– Oh! – suttogta kocsiba szállva, – egy sátán esküdött
ellenem, hogy mindenütt megaláztasson. Párisban van egy
gonosztevő fiam, akit törvény üldöz; Rómában leányomat kell
látnom, akinek ereiben a Serviéresek vére folyik, amint néhány
hitvány aranyért eladva magát, mulattatja a népet. Ki tudja
nem találkozom-e férjemmel valahol másutt, egy
meggazdagodott hentes mögött állva a bakon!

És a báróné, aki oly büszke és gőgös volt, sírva fakadt.
A két barátnő pedig határtalan diadala után még aznap este

az előadás végeztével két gyönyörű, műbecsű finom ezüst
serleget vett át az igazgató kezeiből.

VIII. KÉT ISMERETLEN FÉRFI

Az Argentino színház portása mérlegelés tárgyává tette
mindazokat az előnyöket, melyek rá nézve Benedettóval való
találkozásából származhatnak, és időt szakított magának, hogy
felkeresse azt Maestro Pastrini vendégfogadójában, erősen
eltökélve magát, hogy kitűzött célját, vagyis jelenlegi
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állapotának könnyítését, sohasem fogja szem elől téveszteni, és
mindenképpen kihasználja e rettenthetetlen kalandos és bátor
férfi segítségét. Gyors léptekkel és tele reményekkel sietett a
Benedettóval való találkára, aki mikor hallatlan
szemtelenségével beismerte az ajtónálló előtt, hogy tolvaj,
pénzhamisító és gyilkos, ezzel bebizonyította, hogy egyáltalán
nem fél az emberektől.

Benedetto csakugyan a hírneves Maestro Pastrini
vendégfogadójában szállt meg. Reggeli után, amely a
legfinomabb ételekből volt összeválogatva, maga elé hívatta a
tulajdonost.

– Rendelkezzék velem, kegyelmes uram, – mondta Maestro
Pastrini, alázatosan leemelve fejéről gyapotsapkáját és mélyen
meghajolva.

Benedetto egy kis szünetet tartott, mielőtt megszólalt volna.
Aztán félretolta a lapot, melyet olvasatlanul fogott a kezében
és azon komor, átható tekintetet szegezte az olaszra, mely oly
lények jellemvonása, akiknek homlokára a végzet az átok
bélyegét véste rá.

– Maestro Pastrini! – mondta, – én a szobával nem vagyok
megelégedve.

– Az Isten szerelméért! – kiáltott fel az olasz, – és miért nem,
kegyelmes uram?

– Miért! Mindjárt meg fogom önnek mondani, Maestro
Pastrini. Azért, mert itt nem tudok nyugodtan aludni.

A vendégfogadós zavartan állt, Benedetto pedig így
folytatta:

– Ki lakik itt alattam!
– Oh! Egy beteges fiatal ember, aki, mint a szolgájától

tudom, szórakozás kedvéért utazik, hogy gyötrő kedélybajától,
melynek rabja, meneküljön. Legyen nyugodt, kegyelmes uram,
nagyon előkelő ember, jóllehet a hangját sem hallottam még.
Már egy hónapja van Rómában, de csak egy vagy kétszer
távozott a szobájából és mindig rendes időben tért vissza.
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– Én pedig azt mondom önnek, hogy hazudik! Hallja,
Maestro Pastrini! Hazudik!

– Én, kegyelmes uram? – viszonozta a vendéglős, a
legnagyobb ártatlanságot színlelve.

– Hagyja abba a képmutatást. Engem nem fog félrevezetni.
Az ön beteges fiatalembere, aki azért utazik, hogy
szórakozásokkal kiheverje lelki bánatait, tegnap éjjel egy
órakor tért haza. Ez még nem elég. Zajongott, sírt, tombolt; az
istengyalázás egész áradatában tört ki és két óráig lármázott
anélkül, hogy egy cseppet is törődött volna szomszédjával,
mintha csak egyedül ő lenne e világon.

– Valóban?
– Csend! Azután újra eltűnt és négy órakor reggel jött vissza.
– Meghiszem, kegyelmes uram, – válaszolta az olasz

nekibátorodva: – én is észrevettem mindezt, de mit csináljak?
Azt hiszem, hogy időnként idegrohamok kínozzák, és ilyenkor
orvosi előírás szerint rögtön el kell hagyni szobáját és szabad
levegőre mennie, bármikor, éjjel vagy nappal jöjjön is rá a
roham. De biztosítom önt, hogy szolgája kijelentése szerint
ezek a rohamok legfeljebb egy-kétszer évente fordulnak elő.

Benedetto gúnyosan elmosolyodott és lekicsinylő pillantást
vetett Maestro Pastrini felé.

– Én egyáltalán nem hiszek ezekben az idegrohamokban, –
mondta, – és meg vagyok róla győződve, hogy az ön beteges
fiatal embere oly egyén, aki inkább másokra veszélyes
semmint önmagára. Legyen elővigyázatos, Maestro Pastrini.
Hogy egész rövid legyek, Franciaországból egy félelmes ember
szökött meg, aki mint valami ördög, csábít, gyilkol, fosztogat,
megbecstelenít nőket és sírokat is kirabol.

– Per la Madonna! Mit mond, kegyelmes uram? – kiáltott fel
Maestro Pastrini, szemeivel hunyorgatva; – de hisz akkor
rettenetes gazdagnak kell lennie a gazembernek!

– Azt mondják, hogy milliói vannak és kincseit egy
ismeretlen helyen tartja elrejtse, amelyet orrfacsaró szennyvíz
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vesz körül s ahová még a nap sem süt.
– De már hogy volna ez lehetséges, kegyelmes uram? Hiszen

a fiatalember nem idősebb 20-22 évesnél s emellett olyan
kistermetű és vézna, hogy kétségkívül elosztanék minden
gyanúja, ha csak egyszer is látná.

– Kistermetű, vézna és sárga?
– Nem mondhatnám éppen sárgának, de mindenesetre

sápadt.
Benedetto felpattant, nagy léptekkel fel-alá járt a szobában,

kezével be-bemarkolt hajába és mélyeket lélegzett, mintha láz
öntötte volna el.

– Most már látom, Maestro Pastrini. – mondta azután, –
hogy feltétlenül el kell hagynom fogadóját.

– Vajon miért? Nem a legnagyobb figyelemmel szolgáljuk ki
a kegyelmes urat? Mi a kifogása?

– Együgyű! Szüntelenül ismétlem, hogy elsőemeleti vendége
utamban és terhemre van, s mégsem érti meg! Fülei vannak és
nem hall, szemei vannak és nem lát.

– Mit kíván tulajdonképpen, kegyelmes uram? – kérdezte
Maestro Pastrini, aki rendkívül nagy súlyt helyezett Benedetto
megjegyzéseire.

– Mindent meg fogok magyarázni. Van a világon egy lény,
akiről senki sem tudja, hogy honnan vagy kitől származott;
egy lény, akiről azt tartják, hogy úgy keletkezett, a nap melege
folytán, mint a materialisták szerint az első ember. Az, akiről
én beszélek, egy barlangban tanulmányozta ki, hogyan lehet a
jövőt előre megtudni s az embereknek ártani; még kígyóbőrbe
is képes bebújni, hogy céljait biztosan elérje. Ezen még nem
csodálkozom, mert amint mondják, a vegytan a csodák
tudománya. Ez a rettenetes ember különféle alakokban jelenik
meg aszerint, hogy melyik országban és kik között van. Majd
öreg, töpörödött, a kor súlya alatt meggörbedt abbé, s ilyenkor
szent szavakat sugdos azok füleibe, akiket meg akar rontani.
Majd hidegvérű angol lord s nézeteiben konok, mint egy ökör.
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Majd grófnak nevezi magát és a legtökéletesebb s a
leggazdagabb gavallér a világon. Általában mint Monte-
Christo grófot ismerik.

– Hah! – kiáltotta Maestro Pastrini felugorva és halottfehérre
sápadva.

– Mi az? – kérdezte Benedetto. – Talán látta már valamikor?
– Folytassa, kegyelmes uram, folytassa!
– Helyes. Mint mondottam, e rabló, pénzhamisító,

istenkáromló, orgyilkos Monte-Christo grófnak nevezi magát,
– fűzte tovább Benedetto, nem véve le szemeit Maestro
Pastriniről, kinek arcán már a belső küzdelem tükröződött,
melyet vendége különös elbeszélése s a saját múltja közötti
hasonlóság idézett elő a lelkében. – Ez az ember, aki
mérhetetlen gazdagsága s a velejáró hatalom következtében
mindenkinél különbnek tartja magát. – folytatta Benedetto, –
számtalan visszaélést követett el s most menekül az
igazságszolgáltatás elől. Legutóbb Párisban a Benedetto nevet
vette fel, majd Cavalcanti hercegnek adta ki magát. A
fogságból megszökött, megölve börtönőrét. Azután elment a
Père-la-Chaise temetőbe, ahol a kapust rászedve,
megszentségtelenítette egy előkelő család kriptáját és
kifosztotta a sírboltban fekvő halottak koporsóit. Végre alakját
elváltoztatva elmenekült Franciaországból s a legnagyobb
valószínűség szerint Olaszország felé vette útját, ahol mint
sokan erősítgetik, titokzatos és szörnyű összeköttetésekkel
rendelkezik.

Maestro Pastrini magánkívül volt, mert valakinek a
szolgálatában állt hajdanában, aki Monte-Christo grófnak
nevezte magát. Mégis bátorságot vett és megkérdezte:

– Egy ilyen varázslót aztán mindenütt üldöznek, nemde,
kegyelmes uram?

– Jelen esetben nem fog sokra menni varázstudományával.
A francia kormány embereket küldött szét egész Európába,
akiket jól megfizet s akik le fogják rántani róla a leplet.
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E szavakat Benedetto jelentőségteljes mozdulattal kísérte,
mellyel mintha ezt akarta volna a vendéglős értésére adni: s
ezen emberek egyike én vagyok.

– Mégegyszer lelkére kötöm tehát, Maestro Pastrini, –
folytatta azután, – hogy iparkodjék kifürkészni, kicsoda az
elsőemeleti vendége, és legyen vele szemben éber és óvatos.
Most elmehet.

Az olasz megzavarodva és remegve távozott a szobából,
szilárdul feltéve magában, hogy lelkiismeretesen utána jár
mindannak, amit Benedetto az első emeleten lakó vendéggel
kapcsolatban mondott.

– Oh! – suttogta maga elé: – nem hiába láttam mindig valami
rendkívülit e Monte-Christo grófban, görög szeretőjével és
fekete rabszolgájával. Milyen hidegvérűen nézte az elítéltek
kivégzését, milyen hévvel beszélt jajkiáltásaikról s milyen
vakmerőn és rettenthetetlenül szállt le Vampa Luigi, a vitéz
bandita barlangjába! Mindez nem természetes dolog. Bármit
mondjanak is, kétségtelen, hogy Isten igazságossága tökéletes
és hogy az embert, bármily hatalmas legyen is, Isten keze
utoléri!

Míg Maestro Pastrini így elmélkedett magában, Benedetto
fel-alá sétált szobájában és a legnagyobb megelégedéssel
dörzsölte kezeit.

– Ezt jól csináltad, Benedetto! – dünnyögte. – Mikor az
elsőemeleti vendéget Maestro Pastrininál befeketítettem,
ravasz sakkhúzást tettem, mert meg vagyok győződve, hogy
amit most mondtam, azt hamarosan egész Róma tudni fogja,
sőt még sokkal többet és rosszabbat is fognak róla beszélni.
Emellett azt is elérem, hogy megtudom titokzatos
szomszédom kilétét és elterelem magamról a hatóság
figyelmét, ha netalán eszükbe jutna, hogy itt is üldözzenek!
Majd kiszedem a méregfogadaidat, te sárkány! aki aggokat,
gyermekeket és szüzeket lenyeltél, hogy kielégítsd rettenetes
gyűlöletedet! Dantes Edmond! Dantes Edmond! Amikor
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Vilmore lord neve alatt a touloni rabságból kiszabadítottál,
becsületes embert formálhattál volna belőlem; de jobbnak
láttad, hogy belekeverj pokoli drámádba és akkor rántsd le
álarcomat, mikor benned bízva, szerencsém csúcspontján
éreztem magam! Egy Cavalcanti hercegre volt szükséged,
hogy titokzatos terved megvalósíthatod és egy szegény touloni
gályarabra vetetted tekinteted, aki egész odaadással teljesítette
megbízatását! Légy átkozott! Légy ezerszer átkozott! Üldözzön
mindenhová engesztelhetetlen bosszúvágyam! Igen,
nyomodban leszek mindenütt, mint a hóhér az áldozatának!
Kihalt szívemből az emberi érzés, amely visszatarthatna! Még
hallom atyám szavait, amint bosszút kiáltott a szívtelen,
kegyetlen gyilkosra, aki élvezettel nézte áldozata kínjait és
ördögi kacajjal némította el lelkiismeretét! Hogy egy emberen
bosszút állj, képes voltál megsemmisíteni egy egész családot;
ez több a soknál! Hol volt vallásod, Istened? Ott, ahol az én
vallásom, az én Istenem van: egy elrejtett sarkában a
mennynek vagy pokolnak! Most már csak egy vágya van
szívemnek: hogy végrehajtsam csillapíthatatlan bosszúmat.
Egykor nemes önérzet vezérelt, most csak véred után
szomjazom! Eljön a nap, Dantes. melyen keservesen
megsiratod saját művedet!

Röviddel ezután Maestro Pastrini tért vissza és jelentette,
hogy egy ember van kinn, aki nem akarja nevét elárulni.
Benedetto mosolygott a fölös óvatosságon és parancsot adott,
hogy bocsássák be a titokzatos látogatót.

– Mindenesetre jelent valamit, – mormolta magában Maestro
Pastrini, – hogy őkegyelmessége oly embereket fogad, akiknek
nincsen nevük. Vigyen el az ördög, ha nem valami kém, akit a
francia kormány a hírhedt varázsló kinyomozásával bízott
meg.

Miközben így töprengett magában, kezével közeledésre
szólította fel az Argentino ajtónállóját és bevezette Benedetto
szobájába.
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– Ejnye, Danglars báró úr, – szólt Benedetto úgy, hogy az
olasznak, aki még az ajtó előtt volt, meg kellett hallania. –
Miért titkolta el a nevét?

– Báró! – dünnyögte Maestro Pastrini elképedve. – Egy
álruhába öltözött báró nem mindennapos jelenség; eggyel több
okom van tehát, hogy figyelemmel kísérjem, ami éjjel történni
fog. De el innen, nehogy a kíváncsiság gyanújába keveredjem,
– folytatta magában, miközben megindult szobája felé.

Eközben az Argentino színház portása mozdulatlanul és
némán meredt rá Benedettóra, mintha egy szót sem merne
kiejteni, nehogy újra hallja a Danglars nevet és a bárói címet.

– Úgy látszik, kedves signor, – folytatta Benedetto, – hogy
nevének és címének hallatára torkára forrt a beszéd.

– Nem megmondtam-e már többször is, hogy nem
használom őket! Feleljen őszintén: önnek talán jól esnék, ha
Cavalcanti hercegnek szólítanám?

– Ez sohasem volt a valódi nevem.
– Hogyan, sohasem?
– Ezzel a névvel csak Monte-Christo gróf vígjátékában

szerepeltem.
– Monte-Christo gróf vígjátékában! – ismételte Danglars

dühtől és félelemtől eltelve; – éppen ő az, aki miatt nincs
nevem, – tette gyorsan hozzá.

– Akkor kezet szoríthatunk.
– Hogyan? Önnek sincs neve? Nem Andrea ön? – kérdezte

Danglars, aki mindig így szólította Benedettót.
– Nem, uram!
– Ezt nem értem. Hogyan jött akkor Rómába? Hogyan

szerzett magának útlevelet?
– Rendkívül egyszerűen. Van egy ereklyém, melyet Monte-

Christo gróftól loptam el s amelynek segítségével mindent
megtehetek, amit csak akarok. Ez volt a titok, amely őt
erősebbé tette minden más embernél s amelynek a hatalmat
köszönhette, mellyel bosszút állt önön és megsemmisítette.
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– Mit beszél nekem össze dajkameséket? Csak nem tételezi
fel rólam, hogy hiszek varázsvesszőkben vagy a cumae-i
Sibylla fogaiban?

– Egyáltalán nem! Az én ereklyém másfajta; nézze, itt van!
E szavakkal egy kis szekrényt nyitott fel. Danglars elsápadt

és ijedten hátrált.
– Egy holt kéz! – mormolta.
– Csitt, szerencsétlen! – szólt rá Benedetto s a szekrényt

ismét bezárva, óvatosan visszatette titkos helyére. – Ez a kéz
irányítja lépteimet és vezet egy meghatározott kikötőbe,
melybe feltétlenül el kell valamikor érnem. Most, hogy
ereklyémet ismeri, kívánjon tőlem, amit akar.

– Mit jelentsen ez? Mit akar ezzel mondani? Komolyan
beszél? – kérdezte Danglars, nagy szemeket meresztve.

– Mondtam, amit megmondtam! – felelte Benedetto,
miközben fesztelenül leült és szivarra gyújtott.

– Ez esetben mindent el kell, hogy önnek beszéljek, ami
velem történt, mert különben nem értene meg.

– Ne fecsérelje az időt hiába, báró úr. Látom, hogy szegény
és úgy rémlik, hogy családi körülményei sem a
legrózsásabbak. Ezért teljesen tiszta képet alkothatok
magamnak arról, ami önnel történt.

– Ön?
– Igen, én. Ön Párisban nagyon kedélyes és vidám életet élt.

Bizonyára néhány tételt talált számláiban, ami zavart idézett
elő, s minthogy pénztára teljesen kimerült, arra a belátásra
jutott, hogy legjobban teszi, ha mélabúsan búcsút mond a
feleségének, amint néhány nappal előbb Eugénie leánya
mondott búcsút az atyai háznak. Istenem, ez nagyon egyszerű.

– Eltalálta, – felelte Danglars tökéletes hidegvérrel és
páratlan arcátlansággal – minden rangombeli ember így
cselekedett volna a helyemben, ha hasonló körülmények közé
jut. A többit azonban nem tudja. Róma közelében ugyanis egy
rablóbanda, amelynek főnöke nem volt más, mint Monte-
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Christo gróf, teljesen kifosztott, és koldussá lettem, mint Jób.
– Ez mese, uram. Dantesnek nem volt rá szüksége, hogy

útonállásáig süllyedjen. Sokkal gazdagabb volt, semhogy
mások vagyonának eltulajdonítása végett e nemes eszközhöz
kellett volna nyúlnia. Inkább azt hiszem, hogy elintézetlen
számadásuk volt egymással, – mondta Benedetto, mereven
nézve Danglars úr arcába, mintha a vonások mögé akart volna
látni.

– Ön nagyon különös ember, – felelte utóbbi, – mert
olyasmire is rájön, amit az ember szívesen eltitkolna. Tényleg
úgy van, amint mondta. Elintézetlen számadásunk volt
Dantesszel. De már túl vagyunk rajta és nincs ellene orvosság;
legjobb tehát, ha nem is beszélünk a dologról. Ha nem
terhelem vele, foglalkozzunk inkább a jelennel.

– Amint tetszik!
– Nem tud valami titkot, amelynek révén újra leányom és

feleségem kegyeibe férkőzhetem? Az egyik színésznő lett és
pályája rövidesen aranyhegyeket ígér; a másiknak
másfélmilliója van. Beláthatja, hogy egy olyan embernek, mint
én vagyok, akinek se neve, se vagyona, nem szabad egy ilyen
családot megvetnie.

– Ön rendkívül agyafúrt gazember, lelkemre! – kiáltotta
Benedetto, hatalmasan felkacagva, úgy hogy a szegény ember,
aki becsületével akart kereskedni megremegett tőle.

– Hát ön? – kérdezte durván és leplezhetetlenül, oly hangon,
mely már a feleletet is tartalmazta.

– Önnek teljesen igaza van; én is alávaló gazember vagyok s
az maradok életem fogytáig, – válaszolta Benedetto a
legnagyobb közönnyel, miközben másik szivarra gyújtott és
hanyagul hintázni kezdte magát a székén. – Ez az egyetlen
mód, megélni e világon, melyben az erény semmilyen
nyugpontot sem talál, hanem ide-oda tévelyegve támolyog
anélkül, hogy ráakadna valakire, aki feleletre érdemesítené.

– E tekintetben megegyezik a véleményünk; de tegyük félre
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a bölcselkedést és beszéljünk érdekesebb dolgokról.
– Szóval a leányához akar visszamenni! – kérdezte

Benedetto,
– Visszamenni hozzá! Nem; mert különcségei és szeszélyei a

legnagyobb mértékben ellenszenvesek. Sokkal jobb szeretném,
ha arra eszelne ki módot, hogy nőmhöz térhessek vissza.
Kitűnő asszony! Amikor elhagytam, másfél milliója volt; de
olyan kiváló kereskedői szellemmel rendelkezik, hogy azóta
valószínűleg már megkettőzte tőkéjét s így hárommilliója
lehet. Az ördögbe! – folytatta, füle tövét megvakarva; – három
millió! Három millió az én kezeimben három év alatt hatra
szaporodik, erről kezeskedem. És biztosítom önt, uram, hogy
ez esetben azt a néhány…

– Mit beszél! – szakította félbe Benedetto büszkén. – Ha nem
csalódom, még semmit sem kértem öntől.

– No és! – kérdezte Danglars, aki nem értette meg Benedetto
felháborodását.

– Báró úr! – szólt utóbbi élesen.
– Ne ízetlenkedjék. Nincsen pénzem, tehát nem is vagyok

báró.
– Rövidesen az lesz megint; a tervem már készen áll. És

ahová egy halandó keze nem ér el…
– Oda elér Istené, – fejezte be a mondatot Danglars.
Benedetto megvető, gúnyos nevetésben tört ki.
– Láttam már embereket, barátom, – mondta, – akik annyira

megcsúfolták Istent, hogy hajlandó vagyok kételkedni
létezésében. Én azt akartam mondani, hogy ahová egy halandó
keze nem ér el, oda elér egy holt kéz.

Danglars összerezzent és ijedősen válaszolta:
– A holtakkal nem jó tréfálni.
– Ön gyáva és babonás!
– Szóval eredménytelen volt a tárgyalásunk.
– Ellenkezőleg; biztosítom, hogy teljesen megértjük egymást.

Esküdjék meg azonban előre, hogy vonakodás nélkül
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teljesíteni fogja minden parancsomat, bárhol legyen is.
– Túl sokat kíván tőlem.
– Hitemre, ön még egy szentet is képes lenne kihozni a

türelméből; és megerőltetésembe kerül, hogy úgy ne bánjak
önnel, mint gazemberrel, aki a valóságban.

– Uram, – kiáltott a báró olyan mozdulattal, amely félelmet
árult el.

Benedetto leírhatatlan büszkeséggel mérte végig.
Danglars lesütötte a szemeit.
– Nos? – kérdezte Benedetto; – Akarja vagy sem?

Határozzon gyorsan és nyilatkozzék.
– Legyen. S meddig kell várnom?
– Két hétig.
– Oh!
– Most pedig tegye le a hűség és engedelmesség esküjét.
– Mire?
– A holt kézre! – felelte Benedetto felnyitva a Villefort kezét

tartalmazó szekrénykét.
Danglars erőt vett magán, jobb kezét az ereklyére helyezte és

fojtott és ünnepélyes hangon kimondta:
– Esküszöm!

IX. A FRANCIA KÉMEK

Maestro Pastrini rendkívül furfangos ember volt és ő is
osztotta azt a gyengeséget, amely a társadalmi állásabeli
embereknek közös tulajdonsága: a legnagyobb fokú
kíváncsiságot. Amikor francia vendége szobájából titokzatos
báró-látogatója kilépett, Pastrini azonnal egy szolgát hivatott
és parancsot adott neki, hogy menjen utána mindaddig, amíg
lakását ki nem kutatja. A fogadós szolgája, aki durva és
csiszolatlan volt, mint minden olasz csavargó, a szó
betűszerinti értelmében teljesítette a kapott utasítást. Így
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történt, hogy a szegény tönkrement báró egyetlen lépést sem
tett, amiről Maestro Pastrini még aznap értesülést ne szerzett
volna.

Miután ezen intézkedését megtette, egy embernek, aki már
három óra óta járt fel-alá a fogadóval szemközt, jelt adott,
hogy jöjjön fel hozzá. Az ember elfogta Maestro Pastrini jelét;
gondosan beburkolózott köpenyébe, mélyen szemeibe húzta
széleskarimájú kalapját, felsietett a lépcsőkön és belépett egy
szobába, amely a fogadós irodájának volt berendezve. Itt leült,
levette köpenyét, letette kalapját, zsebéből régi olasz
népszokás szerint olvasót húzott elő és mintha imádkoznék,
pergetni kezdte szemeit az ujjai közt.

– Hozott Isten, Peppino barátom, – szólt Maestro Pastrini a
szobába belépve és ajtaját bezárva maga mögött.

– Per la Madonna! – felelte Peppino, tovább pergetve
olvasóját: – nevem sokkal ismertebb itt, semhogy érces
baritonoddal ki kellene kiabálnod.

– Igazad van! De megbocsáss: nem tudok uralkodni
örömömön, – válaszolta Maestro Pastrini.

– És honnan ez az öröm, ez a lelkesedés? – kérdezte
Peppino.

Maestro Pastrini arca elkomorodott, ami felkeltette Peppino
figyelmét.

– Mindjárt elmondom. Emlékszel-e még arra a vitánkra,
amely akkor folyt le köztünk, amikor az a gazember, az az
átkozott varázsló, az az emberevő, aki magát Monte-Christo
grófnak nevezte, itt lakott?

– Elég, Maestro Pastrini! Így nem leszünk jó barátok! –
válaszolta Peppino, miközben homloka mély ráncokba
verődött. – Ha védelmezőnkről, megszabadítónkról beszélsz
és nem akarod, hogy összevesszünk, ne felejtsd hozzátenni:
Monte-Christo gróf úr. Megértettél? A gróf az életemet
mentette meg, amikor elment a Szent Atyához és kieszközölte
megkegyelmeztetésemet, holott féllábammal már a



79

vesztőhelyen álltam! Kapitányomat, Vampa Luigit, mikor a
véletlen a kezeibe adta, nem szolgáltatta ki a törvénynek,
hanem még oltalmába vette. Be kell tehát látnod, hogy sem én,
sem Vampa Luigi, sem bajtársaink bármelyike nem tűrhet
Monte-Christo grófról oly tiszteletlen beszédet, mint aminőt te
megengedtél magadnak.

– Igazán kár, hogy a fórum már nem létezik, mert ott
bizonyára koszorús szónok lehettél volna. De miért fáj neked,
hogy így beszélek Monte-Christo grófodról, amikor alapjában
véve a javát akarom?

– A javát akarod? – ismételte Peppino gúnyosan.
– Kétségkívül! – felelte Pastrini, mellére ütve. – Tudd meg

ugyanis, – folytatta, – hogy a grófodnak vaj lehet a fején, mert
a francia kémek üldözik.

– Ez ne okozzon neked gondot! – felelte Peppino
kicsinylően; – elég pénze van ahhoz, hogy akár mindegyik
kormányzó lelkiismeretét megvásárolja a Dardanelláktól a
Magellán szorosig.

– Nem vonom kétségbe, de mégis lehetnek olyan tettei,
melyek romlását okozhatják; vannak dolgok, melyek felett
egyetlen kormány sem hunyhat szemet.

– Mit akarsz ezzel mondani, Maestro Pastrini? Beszélj
világosabban!

– Afelett például, ha valaki abban találja örömét, hogy
embert öljön, hogy férjet feleségétől elválasszon, ármányt
ármányra halmozzon és Isten tudja, miféle gonoszságot
kövessen még el. Te talán ezt helyesled, Peppino? Jól tudom,
hogy egy római banditával beszélek, de mindennek megvan a
maga határa. Te, aki kapitányoddal a Szent Sebestyén-
katakombákban lakol, mégsem vetemültél el annyira, hogy
lemenj egy sírboltba a holtak megbecstelenítésére és örök
nyugalmuk megzavarására; te szásszor is hangoztattad
előttem, hogy tiszteled az ott nyugvó megboldogultak
hamvait.
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– A Szent Szűzre! a holtakkal nem szabad az élőknek
tréfálkozniok.

– Egyetértek veled, – mondta Pastrini. – Te és minden római
bandita bármit megengedhettek magatoknak az élők ellen
unalomból, mert ez csak kölcsönkenyér és egy kis bánat és
töredelmes mea culpa után Isten is megbocsát nektek; de
gúnyolni és csúfolni a holtakat, akiknek lelkei számadással
tartoznak tetteikről odafenn a mennyországban, vagy odalenn
a pokolban, nagyon rossz cselekedet, Peppino.

– Igazad van! – felelte a bandita jóváhagyón. – Az élőknek
nincs egyéb dolguk a holtakkal, mint hogy eltemessék őket;
azután a test a földé, a lélek az ítélő Istené. De hagyjuk ezt,
Pastrini, – folytatta. – Azt mondtad, hogy Monte-Christo gróf
urat a kormány üldözi. Igaz ez?

– Annyira igaz, hogy még nevét és külsejét is el kellett
változtatnia, hogy a kémek elől menekülni tudjon.

– Várj csak! most már ostobaságokat fecsegsz, – vágott közbe
Peppino. – Hogyan tudná valaki a külsejét elváltoztatni?

– A tudomány kimeríthetetlen, – felelte Pastrini. – Úgy
látszik, hogy az ördög teremtette az emberek elcsábítására és
megrontására. Mert éppen abban a pillanatban mond csődöt,
mikor azt hisszük hiúságunkban, hogy ugyanolyan erősek és
hatalmasok lettünk általa, mint Isten! A te Monte-Christo
grófod is e hiúságos emberek közül való: saját elbírálása
alapján ítélni és kárhoztatni akart, mintha halandó létére Isten
hatalmával rendelkeznék. Azt hiszed, hogy kormányunk nem
fog egy ilyen embert kiüldözni? Ne hidd. A francia bérencek e
pillanatban már összeköttetésbe léptek a mi hatóságainkkal és
holnap nemcsak Rómában, hanem egész Olaszországban
hajszolni fogják a hírhedt félistent.

– De nem te mondtad-e? – kérdezte Peppino, hitelt adva
Pastrini babonáinak, – hogy nevét és külsejét elváltoztatta?
Hogyan ismerhetik fel a francia kémek, ha elváltoztatta
magát?
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Maestro Pastrini elmosolyodott, mint aki elnézi egy
embertársa vakságát.

– Egy francia kém lakik a fogadómban, barátom, – mondta
Peppino vállára ütve, – aki erősen gyanakszik egy titokzatos
személyre, aki ugyancsak nálam bérelt szobát.

– Mit beszélsz? – kiáltotta Peppino; – a gróf úr itt van
Rómában?

– Micsoda gróf, kedves barátom? Nem mondtam már, hogy
többé nem Monte-Christo grófról van szó, hanem egy
rejtelmes varázslóról, akit a törvény keze üldöz?

– És ezt te elhiszed? – súgta Peppino a fejét rázva, mint aki
kétségbe vonja, hogy egyáltalán létezhetik varázsló.

– Hogy hiszem-e? – felelte Pastrini. – Hiszem, mint magát
Istent. Ha tudnád, hogy vendégem, aki alacsonytermetű,
beteges, vézna, aki csak támolyogva jár, mindig köpenyébe
van burkolva és kerüli az emberekkel való találkozást, aki
emellett éppen abban a szobában lakik, melyben valaha a gróf
lakott, mennyire…

– És jól fizet ő is? – kérdezte gyorsan Peppino.
– Bacchusra! Egy fillérrel sem kevesebbet! Ezért a

legnagyobb figyelemmel szolgálom is ki és valamennyi
szeszélyét betűről betűre teljesítem.

Peppino egy pillanatig elgondolkozott, majd mint aki
elkészült tervével:

– Nem ejthetnéd-e a módját, – kérdezte, – hogy láthassam
titokzatos vendégedet, aki a gróf szobájában szállt meg?

– Miért ne? – felelte a fogadós.
– Én ráismernék.
– Barátom, – szólt a fogadós fontoskodó arccal: – ne vesd

meg egy okos ember tanácsát. Ha Vampa Luigi kapitányod
még kapcsolatban áll Monte-Christo gróffal, haladéktalanul
közöld vele, hogy mennyire lesüllyedt pártfogója Európa
tiszteletében. Ez nagy hasznára volna kapitányodnak, mert így
megmenekülhetne az igazság istennőjének egy kellemetlen
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látogatásától: hiszen éppen olyan jól tudod, mint én, hogy
Vampa Luigi bandáját csak Monte-Christo gróf befolyása
következtében tűrte meg a római hatóság; ha most ez a
befolyás megszűnik, egy lyukas garast sem adok a híres
Vampa Luigi fejéért.

– Már megmondtam, Pastrini, – válaszolta Peppino, – hogy
látni akarom rejtelmes vendégedet. Fel fogom ajánlani neki
Vampa Luigi oltalmát. Akár gyilkunkra, akár erszényünkre,
akár közreműködésünkre van szüksége a gróf úrnak, be
fogjuk bizonyítani neki, hogy ugyanazon érzelmeket tápláljuk
iránta, mint azelőtt.

– Konokabb vagy, mint egy szamár, – felelte Pastrini,
miközben felállt, hogy gyertyát gyújtson. – Említettem már,
hogy vendégem senkit sem fogad. Ha tényleg Monte-Christo
gróf, úgy tisztelned kell akaratát és más utat kell követned.
Meghívlak vacsorára; közben megbeszélhetjük a legközelebbi
teendőt.

E pillanatban halk kopogtatás hallatszott az ajtón; Peppino
Pastrini néma jelére a szoba legsötétebb sarkába rejtőzött és
újra pergetni kezdte olvasóját.

Pastrini kinyitotta az ajtót s mint gyanította, azzal a
csavargóval találta magát szemben, akit az állítólagos francia
rendőrügynök követésével bízott meg. Az ember
lelkiismeretesen beszámolt küldetése eredményéről s jutalmul
Maestro Pastrini konyhájában ehetett, ahol mindennap egész
sereg gyanús alak volt látható, kiket a fogadós könyörület
ürügye alatt táplált, jóllehet valamennyi titkos kéme volt.

– Per dio santo! – kiáltotta Peppino, mihelyt a kém
eltávozott, miközben felugrott és vállára terítette köpenyét.

– Mi van veled? – kérdezte Pastrini, látva, hogy a bandita
távozni készül; – nem vacsorázol?

– Azt hiszed, ostoba, hogy tartóztatni tudsz a vacsoráddal,
amikor ilyeneket mondtál pártfogómról? Semmi pénzért!
Holnap majd látjuk egymást! Egy pillanatig sem habozhatom;
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meg kell előznöm a francia kémet.
E szavakkal azt az eltökéltségről tanúskodó kézmozdulatot

tette, amely a római banditákat jellemzi, mikor valamely nehéz
vállalkozásba fognak; majd sietve elhagyta Maestro Pastrini
szobáját, hogy felkeresse a szegény tönkrement bárónak, az
Argentino-színház jelenlegi kapusának lakását.

– Nem hiába mondtam mindig, – dünnyögte magában
Pastrini, mikor Peppinót távozni látta, – hogy ez a gazdag és
titokzatos Monte-Christo gróf jámbor hangzású címe dacára
sem lehet jó keresztény. Egy néma núbiai volt a szolgája. Miért
kellett néma szolgát tartania? Ha az ember egyenes úton jár,
ha semmit sem tesz, amit a világ előtt rejtegetnie kell, akkor
nincsen olyan szolgára szüksége, aki nem tud beszélni. És a
szeretője is görög nő volt, aki egy szót sem értett sem olaszul,
sem franciául, sem angolul. Aztán meg banditákkal volt
összeköttetésben! Már ez a körülmény is gondolkodóba ejtheti
az embert és tápot ad a gyanúnak! Ami engem illet, nyíltan
kimondom, hogy az állítólagos gróf a legelvetemültebb
gazember és a legagyafúrtabb szélhámos, aki csak volt, van és
lesz a világon.

Menjünk azonban be a másik francia kém szobájába!

X. A MEGLEPETÉS

Mialatt Pastrini és Peppino ekként beszélgettek egymással,
Benedetto a titokzatosságról töprengett, mellyel elsőemeleti
szomszédja vette körül magát. Majd mintha hirtelen gondolata
támadt volna, gyorsan asztalhoz ült és tollat és papírt vett elő.

– Tudnom kell, – mondta magában, – hogy ki a
szomszédom. Tervem nagyszerű s már előre látom a sikert.

A következő levelet írta meg:

„Valaki, aki Kegyelmességedet rendkívül tiszteli és becsüli,
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épp e pillanatban értesült arról, hogy Rómában felfedték
féltékenyen őrzött titkát. Engedje meg, hogy erre
figyelmeztessem, minthogy nem szeretném, ha a legkisebb
kellemetlenség is érné Nagyméltóságodat.

Jóakaró szolgája
Monte-Christo gróf.“

– Remek ötlet! – dünnyögte Benedetto, miközben a hírhedt
nevet aláírta. – Monte-Christo grófot mindenütt ismerik;
rejtelmes szomszédom annál több hitelt fog tehát adni a
figyelmeztetésnek. Micsoda zavarban lesz és mennyire meg
fog ijedni, ha tényleg olyasvalaki, aki igazi nevét titokban
akarja tartani! Ha pedig nem az, akkor megvetőn félredobja a
levelet és alattomos cselszövőnek fogja tekinteni a levél íróját.

E pillanatban Maestro Pastrini feje jelent meg az ajtóban, aki
az alázatosságtól olvadozva kért engedélyt, hogy a szobába
léphessen.

– Csak jöjjön, – szólt Benedetto, miközben a levelet
lepecsételte.

– A jegyet hoztam, melyet kegyelmes uram az Argentino
színházba rendelt. Holnap adják másodszor a Semiramis
operát a két D'Armilly kisasszony felléptével.

– Jól van!
– Nem parancsol valamit, kegyelmes uram?
– Adja át ezt a levelet elsőemeleti szomszédomnak.
– Hogyan, kegyelmes uram? Hiszen semmiféle levelet sem

fogad el.
– Hasztalan a kifogás, Maestro Pastrini, amikor én

parancsolok. Amit akarok, azt akarom, megértett? Kívánom,
hogy tüstént adja át ezt a levelet s egy szót sem akarok hallani.

– Amint parancsolja, kegyelmes uram, – felelte Pastrini
színlelt alázatossággal, miközben a levélre pillantott. – Látom
azonban, – folytatta, – hogy a levélen sem a név, sem a cím
nincs feltüntetve; hogyan hitessem el vele tehát, hogy
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csakugyan neki szól?
– Be kell vallanom, Maestro Pastrini, hogy önnek kissé nehéz

a felfogása! Nem tudná például a levelet egy puddingba sütve
az illető kezeibe juttatni?

Maestro Pastrini zavartan vonogatta a vállait.
– Ez olyan visszaélés lenne, – felelte, – amely

veszélyeztethetné konyhám jóhírét.
– Legyen nyugodt; vendége nem fog a levélről beszélni s

konyhájának híre sem szenved csorbát ezáltal. Az ön kifogásai
azt a gyanút ébresztik bennem, Maestro Pastrini, hogy
szorosabb kapcsolatot tart fenn titokzatos vendégével! Én, aki
mint tudja, picardiai vagyok és abból a célból utazom, hogy az
ó- és újkori építészet emlékeit tanulmányozva a
szépművészetekben kiképezzem magam, ki nem állhatom a
titkokat. Ért engem! Emellett azt is megmondom önnek, hogy
éppenséggel nem bízom vendégében, vagy helyesebben az a
gyanúm van rá, hogy Európának legjobb műépítészei közé
tartozik; szilárdul el vagyok tehát tökélve, hogy beszélni fogok
vele. Menjen, Maestro Pastrini; a véletlen majd útmutatást ad,
hogy miként cselekedjék. Lehetséges, hogy a levél átadása
révén alkalma lesz olyasvalamiről beszélgetni az
ismeretlennel, ami önt érdekli, például a haláláról; nem
kétlem, hogy szomszédom fekete vagy fehér, de mindig
csalhatatlan mágiája segítségével nemcsak annak napját, de
óráját is feltétlen biztossággal meg fogja önnek mondani.

Maestro Pastrini, aki alapjában véve szinte égett a vágytól,
hogy elsőemeleti ismeretlen lakójával beszélhessen, engedett
végül Benedetto rábeszélésének és magára vállalta a levél
átadását.

Térjünk most vissza Peppinóhoz és lássuk, hogy mi történik
a gyanúsított francia kém szobájában.

Peppino eszébe véste a jelentést, melyet a tönkrement báró,
az Argentino-színház jelenlegi kapusának lakásáról hallott.
Nem került különösebb fáradságába, hogy megtalálja; de csak
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azután ment oda, hogy uzsorásától némi pénzt vett magához.
Mint tapasztalt bandita, alaposan szemügyre vette a házat,
ajtót, ablakot; semmi sem kerülte el figyelmét. Megállapítva,
hogy erőszakkal lehetetlen behatolnia, ravaszsághoz
folyamodott és bekopogtatott.

Csakhamar felhangzott Danglars báró szava, melyre
Peppino ezt a választ adta:

– Csupán egy levelet akarok Nagyméltóságodnak átadni.
– Már megint Nagyméltóságod, – dörmögte magában a

báró; majd fennhangon: – kitől hozza a levelet!
– Azt nem tudom, kegyelmes uram; csupán annyit

mondhatok, hogy Franciaországból érkezett.
– Franciaországból? – mormolta halkan Danglars, akinek

verejték ütött ki a homlokára. – Ez feltétlenül tévedés,
barátom, – tette hozzá hangosan; – kitől jött?

Peppino egy pillanatra zavarba jött a felelet miatt, de
csakhamar feltalálta magát.

– Egy úrtól, aki Maestro Pastrininél lakik, – felelte.
– Cavalcanti Andrea lesz, – gondolta Danglars és kinyitott.
Peppino belépett az Argentino-színház szegény portásának

szobájába és gondosan betette maga mögött az ajtót. Azután
villámgyorsan tőrt rántott elő melléből s a báró torkának
szegezte.

– Egy szót se, báró úr, – mondta, – mert rögtön leszúrom.
A báró meglepetése akkora volt, hogy felelni sem tudott.

Halálsápadt lett és annyira remegni kezdett minden tagjában,
hogy láttára szánalom ébredt volna fel a legkérgesebb szívben
is.

– Ne féljen, báró úr, – mondta Peppino lehető legnyájasabb
hangján; – egyáltalán nincs szándékomban elvágni a torkát,
csupán intésnek szántam a fenyegetést, hogy eszébe ne jusson
kiáltani.

– Mit kíván tőlem? – szólt Danglars, erőt véve félelmén.
– A dolog nagyon egyszerű, uram, – válaszolta Peppino. –
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Mindent tudok. Jobban tudom bárki másnál, hogy miért van
Rómában. De van egy homályos pont, amire nézve
felvilágosítást szeretnék kapni Vampa Luigi megbízásából,
akinek kezeibe Nagyméltóságod már szerencsés volt egy kis
összeget, mintegy 6,000.000 frankot letenni.

– Nem rossz kifejezés! – felelte Danglars, aki fokozatosan
magához tért meglepetéséből. – ön szarvashibát követ el,
amikor a rabolni szót a letenni szóval összetéveszti. E nyelvtani
hiba nélkül így mondhatta volna: akinek kezei 6,000.000
frankot elraboltak tőlem.

– Amint Nagyméltóságod parancsolja; nekünk megvan a
saját nyelvtanunk és kijelentem, hogy e tekintetben feloldozás
nélkül fogok meghalni, mert szilárdul el vagyok tökélve, hogy
hű maradok nyelvtanunkhoz, amíg a jó Isten élnem enged. De
hogy a dologra visszatérjünk, e kis kellemetlenséget Monte-
Christo gróf okozta Nagyméltóságodnak, akit másként
Sindbadnak, a tengerésznek hívnak; s mi sem természetesebb,
minthogy kegyelmes úr neheztel rá. Ezt nem rovom fel
Nagyméltóságod bűnéül; a vélemény szabad, báró úr. Ami
engem illet, én homlokegyenest ellentétes álláspontot foglalok
el, mert nem elég, hogy nem haragszom a grófra, hanem még
tűzbe menni is hajlandó volnék érte. Eszerint teljesen külön
utat járunk. Ön nyilván megfogadta, hogy a gróf vesztére tör;
én viszont esküt tettem, hogy megvédem. Intézzük el a dolgot,
báró úr. Vampa Luigi, jellemző nagylelkűségével és
egyenességével, a következő ajánlatot teszi
Nagyméltóságodnak: nevezze meg társait; hívja őket össze a
Colosseumba egy titkos gyűlésre és ezért kapni fog ezer
forintot, amely összeg egy részét előre kifizethetem, ha
javaslatunkat elfogadja.

A bandita ajánlata sokkal meglepőbb volt, semmit a báró
gondolta és remélte volna. Nagy szemeket meresztett és
megcsípte magát, hogy meggyőződjék, nem álom-e mindez.
Mikor Peppino ezt észrevette, felemelt jobbjában
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megcsillantotta tőrét, baljában pedig megrázta az erszényt,
amelynek csengése jól eső érzést támasztott Danglars báró
szívében.

– Valóban nem értem uram, – mondta, – hogy miket beszél.
Ön azt kívánja, hogy hívjam össze a társaimat; nem lenne
szíves megmondani, hogy hol vannak a társaim1? Nem tudja
talán, hogy e pillanatban nem vagyok több, mint az Argentino-
színház ajtónállója?

– Hasztalan a képmutatás, báró úr. A tettetéssel nem fog
bennünket félrevezetni. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ön a
francia kormány kéme s hogy Monte-Christo gróf vesztére tör.

– Én? Én? – kiáltott fel Danglars. – Mindaz, amit erről az
emberről tudok, ugyanolyan meseszerű, mint a cumae-i
Sibylla fogai.

– Beszéljen, báró úr!
– Annyit hallottam csupán, hogy Monte-Christo grófot

meglopták és ezzel érzékeny kárt szenvedett.
Peppino elmosolyodott és vállat vont.
– S vajon mit loptak el tőle? – kérdezte.
– Nem pénzt, hanem egy ereklyét, amelynek segélyével

mindent megtehetett, amit akart és kielégíthette rettenetes
bosszúvágyát.

– Tegyen lóvá mást, de ne engem, – felelte PeDpino. – Mi
volt ez az ereklye?

– Egy holt kéz! – mondta Danglars.
Peppino elsápadt és összerezzent.
– Azt mondják, – folytatta a báró, – hogy az állítólagos

Monte-Christo gróf, aki a múltban magára vonta egész Európa
csodálkozását, végtelen nyomorba süllyedt, mióta ezt az
ereklyét elrabolták tőle. Ez minden, amit tudok.

Mint valamennyi fia az olasz népnek, Peppino is tele volt
babonával, ami úgyszólván e szegény lelkek vallását teszi ki,
akikre nézve a Biblia minden szava, az oltárnál végzett
áldozás minden mozzanata mindmegannyi titok, melyet
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csupán öröklött szokásból tisztelnek.
Peppino, a vakmerő, félelmet nem ismerő bandita, aki

rendes lelkiállapotában a legnagyobb hidegvérrel képes volt
lelőni az embert, akinek erszényében néhány aranyat sejtett,
még egy tűvel sem mert volna egy hulla karjába szúrni. Inkább
letérdelt volna az élettelen test mellé, hogy a belőle elszállt
lélek nyugalmáért imádkozzék. Úgy a most hallott elbeszélés,
mint azok a szavak, melyeket Maestro Pastrini mondott,
rendkívül mély benyomást gyakoroltak rá s e benyomás
távolról sem volt kedvező Monte-Christo grófra nézve, kinek
pedig életét köszönhette.

A bandita kebléből kihalt a rokonszenv minden érzése,
melyet Monte-Christo korlátlan hatalma s a társadalmi
előítéletekkel szemben tanúsított megvetése keltett fel benne.
Mihelyt meggyőződött, hogy a korlátlan hatalom, melyet e
rendkívüli ember legbecsesebb sajátosságának tartott, egy holt
kéz birtokán alapult, amelyhez a megboldogultakat
megszentségtelenítve s a sírok nyugalmát megzavarva csak
istenkáromló vakmerőséggel juthatott, a dicsfény, amely
Monte-Christo fejét övezte, szétfoszlott a szemeiben. Ámde, ha
a rokonszenv el is enyészett, a hála érzése megmaradt és
Peppino megesküdött, hogy megmenti a gróf életét, aki
megmentette az övét.

– Báró úr, – szólt; – bármennyire különösen hangzik is, amit
most mondott, nem változtatja meg azt az ajánlatomat,
amelyet társaival kapcsolatban tettem.

– Már megint kezdi! Kik volnának a társaim? Megmondtam
már, hogy semmilyen üzlettel sem foglalkozom s így társaim
nincsenek.

– Ne fecséreljük az időt hiába, – felelte a bandita. – Ha nem
nevezi meg őket, megölöm.

– Esküszöm, uram, hogy téved. Rosszul van értesülve; én
egyáltalán nem üldözöm Monte-Christo grófot.

– Jól van, hiszek önnek; de mondja meg nekem, hogy ki
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rabolta el a különös ereklyét. Ezért is megadom önnek az ezer
forintot.

Az újabb ajánlat rendkívül megtetszett Danglars úrnak, aki
hajlandó is volt mindent megmondani.

– Számíthatok titoktartására? – kérdezte.
– Igen, – felelte Peppino.
– Akkor olvassa le a pénzt.
– Az ördögbe! de siet a dologgal. Gondolja meg azonban,

báró úr, hogy ha nem a színigazat mondja, életét teszi kockára.
Itt a pénz.

– Itt pedig az igazság! – válaszolta Danglars és gondolkodás
nélkül folytatta: – Maestro Pastrini fogadójában, a második
emelet 2-es számú szobájában egy Franciaországból érkezett
úr lakik, akinek, ha ugyan hitelt lehet adni a szavának, a
Monte-Christo gróftól ellopott ereklye a birtokában van. Saját
szemeimmel láttam a holt kezet egy acél-veretű ébenfa
szekrénykében, könnyű fátyollal letakarva, és azt is
megállapítottam, hogy az elszáradt kéz egyik ujján
aranygyűrű volt, amelybe egy név volt bevésve.

Mialatt beszélt, a báró szinte elnyelte tekintetével a kezeiben
tartott pénzt és egészen elképedt, hogy ilyen kevés szóval
ekkora összeget keresett.

– Ha hajlandó bővebb felvilágosítást adni arról az emberről,
akinek a holt kéz a tulajdonában van, én, Peppino, Vampa
Luigi hadnagya, ígérem önnek, báró úr, hogy a már átadott
összeget megháromszorozom. Figyelmeztetem azonban, hogy
a legcsekélyebb hazugságért életével fog fizetni.

– Esküszöm önnek, hogy egyebet nem tudok erről az
emberről.

– Holnapig vagy holnaputánig esetleg megtudhat valamit.
– Ez könnyen meglehet és ilyen feltétellel elfogadom az

ajánlatot. De hol fogom önt megtalálni?
– A helyben szükségtelen megállapodni, báró úr, mert

mihelyt megtud valamit, nyugodtan közölheti azzal az
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emberrel, aki a következő jelszóval fog önhöz lépni: Hűség
Vampához és Peppinóhoz.

– De hol akadok rá erre az emberre?
– Mindenütt, – válaszolta Peppino.
– S a pénzzel mi lesz?
– Ugyanattól az embertől fogja megkapni.
E szavakkal a bandita elbúcsúzott Danglarstól, abban a

szilárd meggyőződésben, hogy a báró kapzsisága feltétlenül
megszerzi számára a közelebbi felvilágosításokat. Danglars is,
alighogy Peppino távozott, elégedetten dörzsöte kezeit és
örömtelt szívvel gondolt arra, hogy a sors bizonyára belefáradt
üldözésébe s újra mosolyogni kezd rá.

– Feltétlenül teljesíteni fogom a megbízatást, – mondta
magában. – Kevés munka, kevés fáradság és nagy haszon; a
legremekebb üzlet.

Miután még azt is feltette magában, hogy otthagyja az
Argentino-színháznál betöltött portási állását, édes
ábrándokba ringatódzva nyugodtan elaludt s az igazak és
ártatlanok álmát élvezte reggelig.

XI. VÁRATLAN LÁTOGATÓ

Danglars báróné azzal az eltökélt szándékkal hagyta el
Párist, hogy elutazik Franciaországból; mert oly nőre nézve,
aki gyermekkora óta megszokta az élvezeteket, a fényűzést és
a fővárosi élet kellemes oldalait, egy vidéki város, amelyben
nem csupán nyári üdülést keresett volna, nem bírhatott
vonzóerővel. Lyonban csak annyi ideig maradt, amíg
Debrayvel el nem adatta pompás párisi palotáját s a vételárat
fel nem vette tőle; mihelyt az eladás lebonyolódott s a pénz,
melyet útiköltségekre szánt, a kezében volt, folytatta útját és
arra a keskeny földcsíkra lépett, melyet a Földközi-tenger
csendes hullámai nyaldosnak s melyen emberkezek jelölték ki
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a Pápai állam és a Nápolyi királyság határait.
Feltűnt végre a Szent Péter-templom pompás kupolája,

egész fenségében kirajzolódva Olaszország kék egén. A
gyönyörű kép elbűvölte a báróné tekintetét és szívét öröm
járta át a gondolatra, hogy itt fog új életet kezdeni.

Másnap Maestro Pastrini fogadójában szállt meg, ahol pazar
lakosztályt bérelt. Bár kétszeres árat fizetett érte, mindaddig
nagyszerűen érezte magát, míg meg nem tudta, hogy leánya és
férje történetesen ugyancsak ebben a városban tartózkodnak s
az egyik a színpadra lépett, míg a másik ajtónálló az
Argentino-színházban. Danglars báróné útlevele a Serviéres-
család egyik fiatal férfitagjának nevére volt kiállítva, aki
betegsége miatt szórakozásból utazik. E néven ismerték
Pastrini fogadójában is, melyet csak este hagyott el, hogy
valahol női ruhát váltva, a színházba menjen.

A véletlennek néha olyan különös játékai vannak, melyeket
a legkegyetlenebb és legravaszabb rosszakaró sem lenne képes
kieszelni. Már másnap, mikor az Argentino-színházba ment, a
báróné felismerte egyetlen leányát, akinek akkor volt első
fellépése. A találkozás, mint láttuk, villámcsapásként hatott rá;
azt hitte, hogy nem fogja túlélni. El is határozta, hogy nem
megy többé színházba, ahol oly érzékeny sérelem érte
büszkeségét és szobájába zárkózott. Görcsös dührohamokban
fetrengve törte a fejét, hogyan térítse le leányát erről a
szégyenletes életpályájáról.

Végre kigondolta a módját.
– Felkeresem – mondta magában – és beszélni fogok vele.

Biztos vagyok, hogy lábaim elé borul és bocsánatomért fog
könyörögni.

A Semiramis előadását, illetőleg a két d'Armilly diadalát
követő napon Danglars báróné egy öregasszonyt keresett fel,
akinél olcsó szobát vett ki. Itt a beteges fiatalember életerős
nővé változott át, aki kendőjébe burkolózva, egy gyönyörű
fogatba szállt be.
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– A d'Armilly kisasszonyokhoz, – utasította a kocsist
dölyfösen.

A hintó elrobogott.
A két barátnő éppen akkor kapta meg az igazgató értékes

ajándékát s egymást szeretettel átölelve még könnyezett az
örömtől és meghatottságtól, amikor a kocsi megállt lakásuk
előtt. Valaki erősen megrántotta a csengőt, ami újabb látogatót
jelentett.

– Ha nem tévedek, – mondta Louise, – ez a huszonnegyedik
látogató. Már valóban fárasztó kezd lenni; nem gondolod,
drágám? Huszonnégy fogat egy nap leforgása alatt ugyanazon
kapu előtt! Azt hihetné az ember, hogy egy miniszter, egy
előkelő diplomata, vagy egy Monte-Christo gróf lakik a
házban. De mindenki tudja, hogy te, egyedül te vagy az,
hőnszeretett barátnőm, aki ezt a vonzóerőt gyakorolod.

S e szavakkal Louise összecsókolta Eugéniejét.
– A tegnapi Arsacest sem fogják a szakértő rómaiak

elfelejteni! – kiáltotta Eugénie. – Ha valaki, úgy ez a közönség
meg tudja ítélni kitűnő előadásodat, pompás játékodat, nemes
és kifejező mozgásodat.

– Elég, Eugénie! Még utóbb el akarod hitetni velem, hogy
nagyobb sikert arattam, mint te.

– Ezt nem mondom; de annyi bizonyos, hogy nélküled én
sem adtam volna olyan jól Semiramis nehéz szerepét.

– Túlzottan jó véleménnyel vagy felőlem, Eugéniem. Vak,
vagy helyesebben indokolatlan nagylelkűségedben elfelejted
saját érdemeidet. Ott vannak koszorúid; bizonyos, hogy az
enyéimek sem nem szebbek, sem nem számosabbak, s ez mit
jelent? Nyilván azt, hogy sikered az enyémmel egyenlő, hogy
az olasz közönség nem tesz köztünk különbséget, hogy
ugyanúgy értékeli mindkettőnk tehetségét és egyenlően
jutalmaz bennünket elismerésével.

Eugénie válasz helyett a tisztelet és szeretet kifejezésével
ölelte át hajdani tanítónőjének, barátnőjének és jelenlegi
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művésztársának fehér nyakát.
E pillanatban az ajtó kinyílt és egy középkorú hölgy, a

d‘Armilly kisasszonyok házvezetőnője lépett be.

XII. ANYA ÉS LEÁNYA

A házvezetőnő a szalonba belépve még szóhoz sem jutott,
mikor Eugénie némi türelmetlenséggel és haraggal a
hangjában rákiáltott:

– Mit akar, Aspasia? Nem megmondtam már, hogy ne
zavarjon bennünket, amikor tanulunk?

– Bocsánatot kérek, – felelte Aspasia, – de nem én vagyok az
oka, hogy háborgatnom kell a kisasszonyokat. Jól tudom, hogy
nem szeretik, ha ebben az időben bejövök; de egy francia
hölgy van odalenn, aki bárha ismételten is elutasítottam,
ragaszkodik ahhoz, hogy beszélhessen a művésznőkkel.

– Ragaszkodik hozzá? – ismételte Eugénie, elcsodálkozva a
francia hölgy tolakodásán. – Hát csak ragaszkodjék; én
azonban nem akarok beszélni vele.

– Bocsáss meg, Eugénie, – vágott közbe Louise; majd
Aspasiához fordulva: – azt mondja, hogy az illető hölgy
francia?

– Igen, kisasszony.
– Ha azt képzeli, hogy ez jogcím arra, hogy bejuthasson

hozzánk, akik nem kívánjuk látni, – szólt ismét Eugénie, –
akkor nagyon téved. Menjen, Aspasia és ne zavarjon
bennünket. Ha átadja a névjegyét, tegye a toilette-asztalomra a
többi mellé, melyeket ma már átvett. Most menjen.

E parancsot Eugénie ellentmondást nem tűrő hangon adta; a
jó Aspasia nem tehetett tehát egyebet, mint hogy kimenjen. A
két barátnő tüstént zongorához ült és rövid előjáték után a
Semiramis nagy duettjét kezdte énekelni. Alig énekeltek
azonban néhány taktust, az ajtó legnagyobb meglepetésükre
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újra kinyílt és Aspasia ismét megjelent.
– Így lehetetlen tanulnunk, kedves Aspasia asszony, –

kiáltotta Eugénie türelmetlenül; – azt kell hinnem, hogy rossz
szellem szállta meg és megfosztotta a józan eszétől. Elfelejtette
talán, hogy mit parancsoltam az imént?

– Bocsánatot kérek, kisasszony, – válaszolta Aspasia, – de a
hölgy követeli, hogy adjam át a névjegyét.

– Ez már több a soknál, mondta Eugénie. – Előbb csak
beszélni szeretett volna velünk, most követeli, még egy lépés
és erőszakkal fog betörni. Igazán nevetséges!

– Mutassa a névjegyet, Aspasia, – szólt Louise a kezét
kinyújtva.

Aspasia hozzálépett és egy arany nyomású elegáns
névjegyet adott át.

– Lehetséges volnál – suttogta Lousie, gyorsan Eugénie elé
tartva a névkártyát.

– Danglars báróné, – olvasta utóbbi hidegen. – Bejöhet, –
folytatta a legnagyobb közönnyel, kezével intve Aspasiának. –
Te sápadt vagy, – mondta aztán Louisenak. – Légy nyugodt,
drágám; én elég erős vagyok és egyáltalán nem félek anyám
szemrehányásaitól és rosszallásaitól. Független és szabad
vagyok és sohasem fogok beleegyezni, hogy ismét
megláncoljanak a béklyókkal, amelyeket egyszer széttéptem.

Míg ezeket mondta, ujjai görcsös izgalommal szaladtak
végig a zongora billentyűin, átható, szaggatott hangokat
csalva ki belőlük, hogy elnémítsa a kebléből akarata ellenére
feltörő sóhajokat. Louise lehajtott fejjel, gondolataiba merülten
ült, szemeit a végzetes névjegyre szegezve, amely diadaluk
tetőpontján zavarta meg lelki békéjüket. Szíve versenyezve
vert barátnőjéével s időnkint egy-egy felcsuklás vegyült a
zongora tomboló akkordjai közé.

Danglars báróné belépett. Fekete selyemruhában volt,
csipkés körgallérral vállain.

Természettől fogva halvány arcát könnyű pír festette meg és
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összeszorított ajkaira a szívét betöltő keserűség rajzolódott ki.
Eugénie felállt, eléje indult és tiszteletteljesen meghajolt,

mintha kezet akart volna neki csókolni; Danglars báróné
azonban mozdulatlanul állva maradt, mire leánya mélyen
elvörösödött.

– Hogy feltalálhassam önt, kisasszony, Rómában, d'Armilly
Eugénie név alatt kellett keresnem. E pillanatban tehát Armilly
kisasszonnyal állok szemben, akinek semmi kötelezettsége
sincs irántam s így el sem fogadhatom tőle a tisztelet e
szándékolt jelét.

Mialatt ezeket mondta, Danglars báróné vállán keresztül
leánya barátnőjére pillantott, aki teljesen átérezte mindazt a
sértést, melyet e szavak reá nézve tartalmaztak és reszketett,
akár az áldozat, amely hóhéra elé került. Aztán mintha
folytatni akarta volna a leckéztetést, a báróné körülnézett, mint
aki széket keres, hogy leüljön.

– Parancsoljon helyet foglalni, – szakadt elő hirtelen
Eugénieből, de nem olyan gyorsan, hogy a bárónénak ne lett
volna ideje e megjegyzésre:

– Nem tudom, hogy a művészeknél ugyanazok-e a
szokások, mint más embereknél; de figyelmeztetem a
kisasszonyokat, hogy nem szoktam meg, hogy állva beszéljek.

E legnagyobb megvetéssel mondott szavakra Eugénie
halálsápadt lett, míg az idegesebb Louise föle tövéig elpirult.

– Bocsánat, asszonyom, – felelte Eugénie, aki már fogytán
volt türelmének s ezért szavait erősen aláhúzta: – a
művészeknél ugyanazon illemszabályok vannak érvényben,
mint más emberek között, kivált itt Olaszországban, ahol a
művészet arisztokratái majdnem egyenlő színvonalon állnak a
születés arisztokratáival.

– Én még tovább megyek, – vágott vissza a büszke báróné
gúnyos mosollyal: – szerintem a művészek nem elég, hogy egy
színvonalon állanak velünk, hanem még jóval túl is
szárnyalnak bennünket. Kétségtelen például, hogy Önnek a
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születése nem szerzett ilyen nagy, ilyen általános, ilyen
nyilvánvaló tiszteletet, mint aminőt művészete folytán élvez.
De tudja Isten, hogy történt mindez. A gonosz tanácsok
annyira elcsavarják gyakran a tapasztalatlanok fejét, hogy
semmiben sem találnak kivetni valót.

Mialatt ezeket mondta, a báróné ismét Louisera nézett,
mintha szavai hatását akarta volna megfigyelni rajta.

Eugénie reszketett haragjában és sértett büszkeségében;
felelni akart, de a báróné megelőzte.

– Eugénie, – mondta: – ön valószínűleg látogatásom célját
óhajtja megkérdezni tőlem. Biztosítom, hogy ezt távolról sem
nehéz kitalálni. Aki már születésénél fogva ahhoz a magasabb
társadalmi osztályhoz tartozik, amely előtt a tömeg tisztelettel
hajt fejet, az nem engedhet ugyanolyan könnyen s
ugyanannyira meggondolás nélkül szeszélyeinek, mint azok,
akiknek közönséges származásuk következtében csak nyerni
valójuk lehet. Ez annyira igaz Eugénie, hogy amikor a művészi
pályára lépett, még ön is ildomosnak tartotta családi nevét
megkímélni s helyette egy semmitmondót felvenni. Te nem
voltál elég erős ahhoz, kedves leányom, – folytatta, csaknem
szívélyesen, – hogy teljesen kivetkőzz régi énedből; ismerőseid
körében pedig, meghiheted, ma is az vagy, aki voltál: Servieres
Danglars Eugénie. Ezt a nevet azonban egyáltalán nem
viselheti egy színésznő, ha mégoly elsőrangú is különben;
kiváltképp, amikor én, mint anya, jogomnak tartom, hogy azt
követeljem…

– Hogy követelje, asszonyom? – kérdezte Eugénie a
reszketéstől elhaló hangon, alázatosan lesütve szemeit.

– Mit jelentsen ez, Eugénie?
– Nem értem, anyám.
– Pedig, amit mondok, nagyon egyszerű. Amikor a követelem

szót használtam, ezzel azt akartam tudtodra adni, hogy módot
fogok találni dőre túlkapásaid meggátlására. Ez anyai
kötelességem, Eugénie, és ha te el is felejtetted, hogy mivel
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tartozol anyádnak, nálam nem ez a helyzet téged illetőleg.
– Kedves anyám, – rebegte Eugénie, akinek szemeiben két

nagy könnycsepp csillogott fel, – én mindig olyan jónak, olyan
nagylelkűnek ismertem, hogy egy pillanatra sem kételkedtem
utólagos beleegyezésében. Ne higyje, hogy valaha is le tudok
mondani e nemes pályáról, melyet szabadon és teljesen
tudatosan választottam magamnak s amelyért minden
sajnálkozás nélkül hagytam el az áthághatatlan illemszabályok
ragyogó, de szánalomra méltó és üres világát. Amikor
szökésemet kiterveztem, mikor azt bátran és eltökélten
végrehajtottam, mikor megküzdöttem ezer akadállyal és
diadalmaskodtam ezer veszélyen, ezt nem azért tettem, hogy
egy szép napon mint a tékozló fiú térjek vissza az apai házba;
én tisztelem és végtelenül szeretem, anyám, de e szabad és
magasztos pályát minden érzésemnek elébe helyezem.

– Elég volt, Eugénie, – kiáltott a báróné, felállva székéről. –
Tudom, hogy kinek a befolyása alatt cselekedtél, tudom, hogy
kinek köszönhetem a fájdalmat, melyet azon boldogtalan
emlékű estén szenvedtem el. Bárcsak gyanítottam volna
valamit! Úgy biztosan nem értem volna meg a gyalázatot,
hogy ma egy komédiáslány anyja vagyok.

– Asszonyom!
– De talán nem maradok sokáig az, – folytatta; – ugye te nem

akarod, Eugénie, hogy belehaljak szégyenembe?
– Legyen irgalommal irántam, kedves anyám! Hiszen nem

tudja felfogni, mit jelent egy művésznőnek, aki természetes
hajlamától vezérelve lépett e pályára, ezt mondani: hagyd
abba a művészetet és térj vissza a nő rideg életviszonyai közé.

– Ez már sok! – kiáltotta a báróné gúnyosan felnevetve. –
Úgy látszik, nagyon beképzelt lettél, Eugénie. Te talán fel
tudod fogni, mit jelent egy előkelő, nagyvilági asszony
számára, hogy leánya a színpad mocskos deszkáin ugrál? A
leány, akit szeretett, akit nemes önérzetben nevelt fel, akiért
semmi áldozattól sem riadt vissza! Ez túlmegy erőmön,
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Eugénie! Ebbe belehalok. Egyikünknek ebbe bele kell
pusztulnia, Eugénie… Különben nem azért jöttem, hogy
érzelmes húrokat pengessek meg; az arcjátékot rábízom a
hatásvadászó színésznőkre. A komédiásnők, akik csak
felcsigázott képzeletük erejéből játsszák meg a szerepük előírta
érzéseket, nem tudják tisztelni a valódi örömet és bánatot,
amely a szívben fakad.

– Anyám! anyám! – kiáltotta Eugénie haragjában reszketve
és finom batiszt zsebkendőjét rágva.

– Miért ez a felfortyanás? Nem te magad mondtad-e, hogy
színésznő vagy? Miért ne nevezzelek én is annak? Úgy
beszélek veled, mint bárkivel pályatársaid közül, – felelte
Danglars báróné. Majd Louise felé fordulva: – engedje meg,
D’Armilly Louise kisasszony, hogy ünnepélyesen köszönetet
mondjak azért a nemes buzgalomért, melyet leányom
zeneoktatásában tanúsított. A tanítvány annyira dicsőségére
válik mesterének, hogy ma már nehéz volna megmondani,
melyik a növendék és melyik a tanító.

Louise könnyes szemekkel nézett barátnőjére, aki egy
lépéssel közé és a báróné közé állt.

– Mi meghitt barátnők vagyunk, – mondta Eugénie; –
elválaszthatatlan társak munkában, tanulmányban,
dicsőségben, jószerencsében és balsorsban egyaránt. Ön,
anyám, aki előkelő születésénél fogva még sohasem volt
kénytelen dolgozni vagy tanulni, hogy nevet szerezzen
magának vagy biztosítsa megélhetését, nem alkothat tiszta
fogalmat a szent kötelékről, mely bennünket összefűz; de
tisztelje legalább. Az ön fényes termeiben sohasem létezett ily
bensőséges viszony; a büszke nagyok között hasztalan
keresünk ily boldog egyszerűséget. És éppen ez az, amiért
hangzatos családnevemet eldobtam magamtól; éppen ez az,
amiért megvetem a reám váró gazdag örökséget.

Danglars báróné az utolsó szavak hallatára megremegett.
– Barátnőmért teszem hát, – folytatta Eugénie Louise-t
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karjaiba zárva, – hogy most így szólok: Anyám, én mindig a
leánya leszek; de leánya maradva, mindvégig megmaradok
művésznőnek is.

A báróné belátta, hogy ettől a látogatástól semmit sem
remélhet; néhány összefüggéstelen szót dünnyögött és
haragosan távozott a két barátnőtől.

Olyan nőre nézve, mint Danglars báróné volt, aki nem
tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy a körrel, amelyben
eddig élt, szakítson; Danglars bárónéra nézve, ismételjük, aki
telítve volt rangja minden előítéletével és mérhetetlen gőggel
nézte le az alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozókat,
képzelni is nehéz lett volna nagyobb csapást, mint Eugénienek
ez a végzetes pályaválasztása.

Nem volt számára hátra egyéb, mint hogy távozzék
Rómából, ahol a kíváncsi tömeg valószínűleg hamarosan
kikutatja a két érdekes új színésznő életrajzát és rájön, hogy
egyikük nem más, mint Danglars Eugénie báróleány. Ez
azután kedvenc témája lesz egy ideig az újságoknak; az újság
pedig olyan papírdarab, amely mindenhová eljut s amelyet
mindenütt olvasnak. Így a hírt csakhamar megtudják
Franciaországban, London is nemsokára tele lesz vele, közben
fokozatosan elveszíti eredeti alakját s a szóbeszéd a művelt
világ minden városában eltorzítva fogja ismételni Danglars
Eugénienek, a híres művésznőnek történetét, aki hivatottságot
érezve magában, elhagyta atyját, rokonait, rangját és
gazdagságát, hogy Sontag és Malibran nehéz művészi
pályájára lépjen.

A báróné az első pillanatban végképp elcsüggedt. Már-már
azon a ponton volt, hogy kénye-kedvére megadja magát a
balsorsnak, amely egy idő óta egész súlyával ránehezedett.
Sötét búskomorságba esve egyenként emlékezetébe idézte a
csapásokat, melyek sorjában érték: a férj szökése; a
szerencsétlen szerelemgyerek felbukkanása; a végzetes levél,
melyet volt kedvese halála órájában írt; Eugénie leánya
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szeszélye. Úgy látszott, mintha minden ellene esküdött volna.
A báróné azonban nem az a nő volt, aki könnyen beadja a
derekát. Büszkesége és hiúsága más elhatározásra bírta és
kijelölte követendő útját. Mindenekelőtt megfogadta magában,
hogy Eugéniet feltartóztatja pályáján vagy helyesebben letéríti
róla, és elhatározta, hogy tüstént hozzá is fog szándéka
megvalósításához.

XIII. BENEDETTO LEVELE

Ne felejtsük el, hogy Danglars báróné látogatása leányánál
előbb folyt le, semmint a levelet, melyet Benedetto a Monte-
Christo gróf hamis aláírással küldött neki, megkapta volna.
Ebből következik, hogy az események is, melyeket tüstént el
fogunk mondani s amelyek a báróné látogatását követték,
ugyancsak még az említett levél vétele előtt mentek végbe.

A báróné, mint mondottuk, egy öreg asszonynál vett ki
szobát, ahol a beteges fiatal ember a szép, életerős nővé
átalakult. Danglarsné asszony, aki lakásadónője titoktartását
csekély pénzáldozattal vásárolta meg, most megtoldotta ezt az
összeget, hogy az anyókát egy rendkívüli fontosságú titokba
beavathassa. Magához hívatta és a következő párbeszédet
kezdte vele:

– Volna-e itt Rómában egy elszánt ember, aki hajlandó lenne
egy nehéz, de jövedelmező vállalkozás kivitelére!

– Több is van ilyen, asszonyom.
– És ki közülük a legértelmesebb?
– Majd én kiválasztom.
– Mikor?
– Holnap.
– Rendben van. Ez az ember el fog menni a színházba, ahol

egészen otthonosan kell hogy magát viselje, mint aki
rendszeres látogatója az előadásoknak.
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– Jót állok érte.
– Egy rablásfélét kell végrehajtania.
– Egyet, kettőt, hármat, amennyit parancsol.
– Mi kezeskedik azonban az engedelmeskedéséért?
– A saját érdeke.
– S a maga hallgatásáért?
– Ami nekem az önéért, asszonyom. Amikor először jött

hozzám, azt hittem, hogy férfi. Később láttam, hogy nő,
akárcsak én. Ez idő óta a házamba jár, itt ruhát és alakot cserél,
azt teszi, amit a kedve tartja; én nem tudom, hogy kicsoda, de
kutatni sem akarom. Ha talán kalandornő és elfogják,
remélem, hogy engem nem fog bemártani.

A báróné kénytelen volt megelégedni ezzel az érveléssel. Így
várta a másnap estét, mikorára az öregasszony megígérte,
hogy előteremti a nőrablás mesterségében járatos egyént.

Az este beálltával a Serviéres-család állítólagos beteges
férfitagja tetőtől talpig köpenyébe burkolózva elhagyta
Maestro Pastrini fogadóját és egyenesen a vén Sibyllához
ment, ahol azonban szokása ellenére most nem öltözött át
Danglars bárónévá.

– Jó estét. Hol a vállalkozó?
– Itt van.
– Milyen ember?
– Magas, erőteljes, határozott, bátor; mindenben hajlandó

szolgálatára álíni. Csak fizesse meg jól Nagyméltóságod; a
többi úgyis Isten akaratától függ.

– Ne mondja meg neki, hogy nő vagyok.
– Amint parancsolja.
– Húzza le a lámpaernyőt, hogy árnyékban maradjak, és

küldje fel hozzám az embert.
A vénasszony engedelmeskedett, a fiatal ál-Serviéres pedig

köpenyébe burkolózva egy puha karosszékbe süppedt.
Néhány pillanat múlva erős léptek hangzottak fel és egy

férfi nyitott a szobába, akinek arcvonásaiban a róka
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ravaszságával az oroszlán bátorsága keveredett. Mielőtt a
báróné még felnézhetett volna, a bandita villámgyors
tekintetet vetett az állítólagos fiatalemberre és tüstént
megállapította, hogy kivel van dolga.

Rövid csend állt be, mialatt a vállalkozó udvariasan levette a
kalapját és másik kezével rendbehozta a haját.

– Azt mondták nekem, hogy ön hajlandó lenne magára
vállalni egy feladatot, amelynek kivitele nincs minden
nehézség híján, – kezdte el a fiatal Serviéres erőltetett
férfihangon.

– Úgy van, kegyelmes uram, – felelte a megszólított.
– Még ha e feladat nőrablás lenne is?
A bandita kicsinylően elmosolyodott, mintha sokkal

nehezebb megbízatást várt volna.
– Helyes, – folytatta Serviéres némi gondolkodás után. –

Nem hallgatózik valaki?
– Egyedül vagyok itt, – válaszolta a bandita.
– Gyakran jár színházba?
– Mindenről tudok, ami Olaszországban történik.
– Eszerint már bejárta az egészet?
– Ismerem a földrész minden zugát, Reggiótól Aostáig s a

partok mentén Korzikától az Adriai tengerig.
– Nagyszerű; azonban ezúttal beszéljünk csak az Argentino

színházról.
– Rendelkezzék velem.
– Ismeri a két új énekesnőt?
– Volna-e valaki Rómában, aki ne ismerné a D‘Armilly

kisasszonyokat?
– Én a fiatalabbra gondolok.
– Eugéniere?
– Igen. Képzelje már most el, hogy egy fiatalember

szenvedélyesen szerelmes a kisasszonyba! Képzelje el az
ellenállhatatlan érzést, amely ha kell, az egész világgal dacol
amely nem ismer akadályt, amikor a szerelem tárgyának
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bírásáról van szó; képzelje el egy szerelmes szenvedélyét,
melyet a leány hidegsége még jobban feltüzel s amely a
villámhoz hasonlóan mindenen keresztültör, míg csak célját el
nem érte.

– Értem.
– Nincs kevesebbről szó, mint D'Armilly Eugénie kisasszony

elrablásáról.
– Ez könnyű dolog.
– Mikor fogja végrehajtani?
– Határozza meg az estét és az órát Nagyméltóságod.
– Hogyhogy?
– Úgy vagyok értesülve, hogy kegyelmes uram jól fizet; a

szolgálat legyen méltó a bérhez. Ezért megismétlem: határozza
meg Nagyméltóságod maga az estét és az órát, melyben
kívánja, hogy a rablás végbemenjen.

– Egyet azonban lelkére kötök, – mondta Serviéres
tétovázón, mintha már megbánta volna, hogy ilyen aljas
merényletet akar elkövetni Eugénie szabadsága ellen.

– Éspedig?
– A legnagyobb tiszteletet és kíméletet.
– Amint parancsolja.
– Az erőszakot a lehetőséghez képest kerülje.
– Nyugodt lehet, kegyelmes uram.
– És ki kezeskedik érte, hogy pontosan betartja, amit most

megfogadott?
– Nagyméltóságod csak akkor fog teljesen kifizetni, ha a

munka már be lesz fejezve; közben magától Eugénie
kisasszonytól megtudhatja, vajon megsértettem-e az iránta
való köteles tiszteletet, eltekintve természetesen attól, hogy
személyét hatalmamba kerítettem.

– Hol fogom önt megtalálni?
– Ismeri kegyelmes uram a Szent Sebestyén-katakombákat?
– Nem, – felelte Serviéres; és tüstént folytatta: – de ezzel

megbízatása még nem teljes: az elrablás magában még nem
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elegendő. Eugéniet feltétlenül Nápolyba kell szállítania.
– Ezt nem vállalom.
– Nem?… Úgy is jó! De a zárdába csak elhozza, melyet meg

fogok jelölni?
– Ezt már igen; feltéve, hogy beeresztenek.
– Ez az én gondom!
– Határozza meg tehát, kegyelmes uram, az estét.
– Az első, melyen a Semiramis újra színre kerül, éspedig az

előadás kezdete előtt.
– És a zárda?
– Holnap déltájban meg fogja kapni itt a címét.
– Akkor hát, minthogy aligha lesz szerencsém

Nagyméltóságodat viszontláthatni, kérek valami foglalót.
A báróné számított e kérésre; elővette erszényét és átadta a

banditának az előleget.
– Így, – mondta izgatottan, a távozó után nézve; – a

zárdában majd kiábrándulsz, kedves Eugénie, a szabadságról
való ragályos álmaidból, melyekkel oly csúfos szégyenbe
döntöttél. Ott majd gondolkodhatsz róla, hogy mint kell
anyádtól megszöknöd. Meg vagyok győződve, hogy
keservesen meg fogod siratni magányodban a napot, melyen
faképnél hagytál.

A báróné másnap este kapta meg a levelet, melyet Benedetto
Maestro Pastrini közlései alapján írt neki s amely, mint
emlékezünk, így hangzott:

„Valaki, aki Kegyelmességedet rendkívül tiszteli és becsüli,
épp e pillanatban értesült arról, hogy Rómában felfedték
féltékenyen őrzött titkát. Engedje meg, hogy erre
figyelmeztessem, minthogy nem szeretném, ha a legkisebb
kellemetlenség is érné Nagyméltóságodat.

Jóakaró szolgája
Monte-Christo gróf”
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Ha a szegény báróné előtt a kígyóhajú Medúza feje jelent
volna meg, arcán a döbbenet kifejezésével, melyet Minerva
bosszúja okozott, akkor sem rémülhetett, volna meg jobban,
mint amikor a Monte-Christo gróf nevével aláírt levelet
elolvasta.

– Álom ez vagy valóság? – kiáltott fel.
És másodszor is átfutotta a levelet.
Nem kételkedhetett többé: mindez valóság volt! Egy levelet

tartott a kezében, melyben közölték vele, hogy titka fel van
fedezve! De melyik titka? Hát mire másra vonatkozhatott
volna a célzás, mint Eugénie tervbe vett elrablására?
Kétségtelen, hogy Monte-Christo gróf beleavatkozott a
dolgába! De hol van a gróf? Honnan írt neki! Hogyan tudta
meg, hogy ő, Danglars báróné Rómában van?

– Majdnem elfelejtettem, – folytatta magában keserűen
elmosolyodva, – hogy ez a rendkívüli ember keresztül lát a
falakon is, hogy olvas a jövőben és kifürkészi a jelent, éppen
akkor, amikor az ember azt hinné, hogy titkait átláthatatlan
fátyol takarja! Ez előtt az ember előtt nincsen rejtély a világon!
De hol lehet? Látnom kell, hallanom kell! Ő nagy és hatalmas
és bizonyára segítségemre lesz!

Ezzel gyorsan asztalához ült, néhány sort vetett papírra,
sietve összehajtogatta a levelet és a következőket írta rá:

„Monte-Christo gróf Őnagyméltóságának. – Nagyon
sürgős.”

Maestro Pastrini halálra rémült, mikor tekintete a levél
címére esett, melyet azzal az utasítással kapott a bárónétól,
hogy juttassa el rendeltetési helyére.

Már-már vissza akart fordulni, hogy megmondja, hogy a
címzett nem lakik a fogadójában, sőt valószínűleg nincs is
Rómában, amikor eszébe jutottak Benedetto szavai, és az a
gondolata támadt, hogy az talán megfejtheti a rejtélyt. Ezért
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titokban felosont a második emeletre és bekopogott
Benedettóhoz.

– Egészen kifulladtam, kegyelmes uram; – mondta.
– Bizonyára sokat szaladt.
– Oh nem, kegyelmes uram, – felelte Pastrini mélyen

felsóhajtva.
– Akkor talán nagyon gyorsan jött fel lépcsőkön.
– A Szent Szűzre mondom, hogy egy levél súlya miatt akadt

el a lélegzetem.
– Mit jelent e tréfa, Maestro Pastrini?
– Tréfa? Annak látszik ugyan, de mikor egy levélnek ilyen a

címzése, akkor halálosan komoly.
– Mi a címzés?
– Monte-Christó gróf! – felelte Pastrini.
– Adja ide! – kiáltotta Benedetto hevesen.
S mielőtt Maestro Pastrini egyetlen szót is kiejthetett volna, a

levél már a hírhedt gyilkos kezében volt.
– De uram, – kockáztatta meg a vendégfogadós; – hiszen ön

nem a gróf.
– Mindegy; a titkára vagyok.
– Ön? – kérdezte Maestro Paestrini álmélkodva. – ön a

titkára? Hát nem azt mondta, hogy…
– Kénytelen vagyok kijelenteni, kedves Maestróm, – vágott

közbe Benedetto, – hogy egy órát sem maradok tovább önnél,
– mert kíváncsisága egyre elviselhetetlenebbé válik.

Maestro Pastrini, aki néhány nap óta értetlenül állt
mindazzal szemben, ami körülötte történt, leghelyesebbnek
látta szótlanul visszamenni az irodájául szolgáló szobácskába,
hogy ott bevárja Peppinót és közölje vele, hogy a hírhedt gróf
titkára Rómában van.

Benedetto azzal az eltökélt szándékkal, hogy felfedezését
hasznára fordítja, valóban elköltözött Maestro Pastrini
fogadójából. Összeszedte holmiját, amely csupán a titokzatos
szekrénykéből s egy kis bőr útitáskából állt és egyenesen az
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Argentino-színház portásához ment; itt oly erővel kezdett
dörömbölni az ajtón, hogy a szegény tönkrement báró
majdnem lefordult a székéről.

– Báró úr! Báró úr! – kiáltotta Benedetto.
– Már megint ugyanaz az ízetlen tréfa! Fogadalmat tett talán,

hogy gúny tárgyául állít a világ elé?
– Hogy bárónak nevezem, annak az a szilárd

meggyőződésem az oka, hogy okvetlenül vissza fogja szerezni
a vagyonát, – felelte Benedetto, miközben a szobába lépett és
bőrtáskáját az egyik sarokba állította, míg a titokzatos
szekrényke a hóna alatt maradt.

– Ez meg mit jelent? – kérdezte a báró; – talán csak nem
utazni készül?

– Utazni? Hja, tudom már, hogy miért kérdezi. Bizonyára ez
a bőrönd üt szöget a fejébe. Azt hiszem azonban, hogy amikor
az ember elhurcolkodik valahonnan, el szokta vinni volt
lakásából holmiját.

– Ön tehát lakást változtat!
– Igen.
– De…
– Mondja csak, kedves báró úr, nincs itt önnél egy üres

szoba?
– Hitemre, nincsen, – felelte a báró kellemetlenül

meglepődve, mert semmiképp sem vágyott az ál-Cavalcanti
herceg megtisztelő szomszédságára; – komolyan mondom,
hogy nincsen.

– Ön tréfál, báró úr. De most jut az eszembe, hogy még egy
fontos teendőm van. Adjon, kérem, tollat, tintát és papirost.

– Ismételten kijelentem, hogy nincs üres szobám a számára!
Maga is láthatja, hogy milyen szűk a lakásom.

– Ne féljen, eszem ágában sincs tervrajzot venni fel;
mindössze tollat, tintát és papirost kértem öntől.

– Szóval írni akar?
– Úgy van; és pedig az ön érdekében.
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– Teringettét, ez már nem tréfa. És tudhatom, hogy kinek?
– Miért ne? Danglars bárónénak, – válaszolta Benedetto.
A báró magába roskadt, mint akit a gutaütés keringet.
– A bárónénak akar írni? – hebegte azután.
– Miért csodálkozik ezen, báró úr? Hát nem megígértem

önnek, hogy újra összehozom a bárónéval és három
milliójával, feltéve természetesen, hogy komolyan megbánta
hűtlenségét… már mint a bárónéhoz és három milliójához?
Minthogy pedig a báróné jelenleg Rómában van és írt nekem,
illendő, hogy válaszoljak neki.

– A báróné írt önnek?
– Ismeri a báróné írását?
– Hogyne ismerném!
– Ez az?
Ezzel Benedetto megmutatta a levelet, melyet a báróné az

állítólagos Monte-Christo grófhoz intézett.
– Istenemre! – kiáltotta a báró, a levelet megpillantva; – az

írás az övé. De hogyan állíthatja, hogy önnek írt, mikor a
címzés nem az ön nevét mutatja?

– Nem az én nevemet? – válaszolta Benedetto mosolyogva. –
Úgy látszik, kedves báró, hogy ön megfeledkezett az én
csodatevőmről. Jó, hogy említettem! Engedje meg, hogy
letegyem a szekrénykét, de ne nyúljon hozzá, mert a holt kéz
van benne.

Danglars megborzongott, Benedetto pedig folytatta:
– Közlöm önnel, uram, hogy a báróné parancsot kapott

tőlem, hogy tegye pénzzé Párisban palotáját, ezüstjét, minden
értékét és utazzék ide Rómába. A báróné engedelmeskedett s
ma estére várja további utasításaimat. Éppen azért jöttem,
hogy ez ügyben önnel tanácskozzam.

A nyugodt és zavartalan hang, mellyel Benedetto e szavakat
kiejtette, annyira meghökkentette a szegény bárót, hogy csak a
száját tátotta és szemeit meresztette, de néma maradt.

– Nem álmodom? – dünnyögte végül. – A Danaidák
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aranyesőjével akar talán a sors elárasztani?
A szegény báró szinte már látta képzeletében, amint szép,

csillogó tallérok hullanak az égből esőcseppek helyett. Az
ábránd szép volt, de sajnos csak ábránd volt.

– Ébredjen, báró úr! – kiáltott rá Benedetto irgalmatlanul. –
Ébredjen; a képzelődés most teljesen céltalan. Írok a bárónénak
és közlöm vele, hogy meg akarja látogatni.

– Én? Én látogassam meg? Soha, soha!
– Értem, értem. Ön attól fél, hogy a báróné szemére fogja

hányni visszás magaviseletét. De legyen nyugodt; biztosítom,
hogy ez nem fog megtörténni. Ellenkezőleg, rendkívül
kellemes fogadtatásban lesz része: a báróné fogja elsőnek a
karjai közé zárni.

– Dehogy! Ezt sohasem tette meg, legalább is saját
elhatározásából nem.

– S most mégis meg fogja tenni, biztosítom. Ide az
írószerekkel, hadd írjak, – folytatta Benedetto parancsoló
hangon és a következő sorokat vetette papírra:

„Asszonyom! Nem érzem ugyan magam feljogosítva, hogy
tanácsokkal szolgáljak önnek; bátor vagyok azonban mégis
figyelmeztetni, hogy ne ártsa be magát olyan dolgokba,
amelyekből kellemetlensége származhatok.

Ma Danglars báró úrnál reggeliztem környékbeli
kastélyában, ahol a báró rengeteg értékes és ízléses tárgyra
hívta fel figyelmemet. Láttam többek között az ön rendkívül
élethű arcképét is. A portré előtt állva ilyen gondolataim
támadtak: alapjában véve ön gonosz asszony, szép báróné, de
mindenki megbocsátja gonoszságát, aki ismeri.

Közölje a báróval az örvendetes hírt, hogy Rómában van;
nem kétlem, hogy Danglars úr sietni fog, hogy holnap este
kellemes meglepetést szerezzen önnek.

Ami végül Eugénie kisasszonyt illeti, higyje el nekem, hogy
elrablása nem fog sikerülni, mert a terv napfényre került;
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önnek azonban semmitől sem kell tartania, mert bérence nem
fogja megbízóját elárulni”.

Mikor elkészült, aláírta Monte-Christo gróf nevét,
összehajtogatta a levelet és megcímezte Danglars bárónénak.

– Most pedig adja oda valakinek, aki elviszi, – mondta a
bárónak.

– Nem tudom, ki vigye el, mert nincsen inasom, – felelte a
báró, aki azóta, hogy Benedetto írni kezdett, szüntelenül fel-alá
járkált a szobában. Most csak egyetlen gondolat foglalkoztatta:
hogyan fogja forgatni a báróné három millióját, ha az tényleg
kibékül vele.

– Szegény báróné! – mondta Benedetto. – Amíg ő eleped a
vágytól, hogy újra összekerüljön önnel, addig ön itt áll, mint
egy fakutya, tehetetlenül és tanácstalanul s még csak keresni
sem hajlandó valakit, aki a levelet elvihetnél Hálátlan!… De
hallja? valaki kopogtat. Bárki legyen is, az ég küldte
segítségünkre.

A báró a homlokát ráncolta és kiszólt:
– Ki az?
– Hűség Va… Az ördögbe, báró úr, nyissa ki már az ajtót;

vannak dolgok, amiket az ember nem kiabálhat ki az utcán,
vagy egy ablak alatt, – felelte egy férfihang kívülről.

– Lám, – jegyezte meg Benedetto; – eszerint nemcsak én
vagyok az, aki önt bárónak nevezi.

– Az Istenért, vegye poggyászát és menjen be ide a
mellékszobába. De nem; talán a legjobb lesz, ha végképp
távozik.

– Úgy látom, hogy ön zavarban van.
Ismét kopogtattak az ajtón.
– Istenem, Istenem! – sóhajtotta a szegény báró

kétségbeesetten, mint aki parázson áll.
Mielőtt Danglars megakadályozhatta volna, Benedetto az

ajtóhoz ugrott és kinyitotta; a báró teljesen elvesztette a fejét és
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arckifejezésével igyekezett látogatóját a kényes helyzetre
figyelmeztetni.

XIV. AZ ÁL-TITKÁR

A váratlan látogató Peppino volt, aki mikor Maestro
Pastrinitól megtudta, hogy Monte-Christo gróf Rómában van,
tüstént a báróhoz futott bővebb értesülésekért, mert mint már
említettük, Vampa egész bandája rajongva tisztelte a grófot.

Danglars ezáltal a képzelhető legkényesebb helyzetbe került;
előre reszketett a gondolatra, hogy most már nem szabadulhat
ki becsülettel a csávából.

Eközben Peppino lassan feljött a lépcsőkön s a szobába
lépett; mikor az idegent meglátta, egy pillanatra
megzavarodott.

Danglars jelentőségteljes, szinte könyörgő tekintetet vetett a
jövevényre, mellyel ezt akarta mondani:

– Kérem, vigyázzon a szavaira és ne áruljon el!
Amint Benedetto megpillantotta Peppinót, akiben gyakorlott

szemével tüstént felismerte a pénzért mindenre kapható
embert, nagyom megörült, mert az jutott az eszébe, hogy őt
fogja elküldhetni a levéllel a bárónéhoz. Ezért tétovázás nélkül
hozzálépett és megszólította:

– Nem lennél szíves elvállalni egy megbízatást, barátom?
– Miről van szó? – kérdezte Peppino, különös pillantást

vetve Benedettóra.
– Egy levelet kellene elvinned, – felelte Benedetto, nem vetve

ügyet a bandita fürkésző tekintetére. – A címzett a Corsón
lakik a Földgömb-fogadóban.

– És ki a címzett, signor?
Danglars nyugtalankodni kezdett, de Benedetto

hidegvérűen folytatta:
– Danglars báróné. Az első emeleten a 2, 3 és 4-es szobákban
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lakik; a levelet saját kezeibe kell átadnod.
– Ebben semmi nehézséget sem látok; de mit mondjak, ha

történetesen megkérdi, hogy ki küldött!
– Azt fogod egyszerűen felelni, hogy Monte-Christo gróf

titkára.
Képtelenek vagyunk leírni a különféle érzelmeket, melyek e

szavak hallatára a bandita arcvonásain tükröződtek. Mintha
határtalan tisztelet fogta volna el a beszélő iránt, egy lépést
hátrált; ugyanakkor remegni kezdett és elsápadt, mintha a név
komor emlékeket támasztott volna fel a lelkében; aztán
Danglarsra vetette fürkésző szemeit, majd ismét Benedettót
kémlelte, aki rendíthetetlen közönnyel állt előtte.

– Ön ismeri, akiről az imént beszélt, signor? – kérdezte
végül.

– A titkárt, vagy a grófot? – kérdezte Benedetto.
– Akár az egyiket, akár a másikat.
– Mindkettőt ismerem, mert éppen én vagyok az egyikük.
– Ön tehát a gróf titkára?
– Azt hiszem, hogy elég világosan fejeztem ki magam;

további magyarázatokra nincsen szükség. De várjunk csak,
barátom. Kérdezősködésedből arra kell következtetnem, hogy
ismered gazdámat.

Peppino lehajtotta fejét.
– Talán tettél is már neki szolgálatot?
– Oh! felelte Peppino; – sokkal több szolgálatot tett

Őnagyméltósága nekünk.
– Nektek? Ez a szó sokat mond és azt az óhajt kelti fel

bennem, hogy bővebben elbeszélgessek veled.
– Rendelkezésére állok, uram; de van önnek valamilyen

ismertető jele?
– Van.
– Nevezetesen?
– Kérem, kedves báró, – fordult Benedetto Danglarshoz, –

hagyjon néhány percre magamra ezzel az emberrel.
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A báró átment a mellékszobába.
– Te bizonyára közelről ismered a grófot.
– A gróf úr egészen rendkívüli férfi.
– Amint az élete tanúsítja s miként magával hozza a

magasztos cél, amely felé, tündöklő napsugárként, fel
tarthatatlanul közeledik. Nézz ide.

E szavakkal felnyitotta a titokzatos szekrénykét; a bandita
megborzadva tántorodott vissza és kezeivel eltakarta szemeit.

– Egy holt kéz! – hebegte.
Benedetto tüstént újra elzárta a becses ereklyét, őszinte

örömmel állapítva meg Peppinóra gyakorolt lenyűgöző
hatását.

– Ez lesz jövőre a jelszavunk.
– Micsoda jelszó? Köztünk nem létezik és sohasem is létezett

más jelszó, mint a név, melyet Őnagyméltósága visel. Én csak
azért kívántam öntől egy szavat, egy mozdulatot vagy akármi
mást, hogy meggyőződjem, hogy valóban a gróf küldte. Most
már elhiszem, minthogy a szokatlan tárgy, melyet mutatott
tényleg jellemző a grófra, aki úgy látszik, egyaránt parancsol
életnek és halálnak.

– Most aztán rajtam a sor, hogy megkérdezzelek, ki vagy?
– Egy ember, akinek a gróf úr egy ízben megmentette az

életét s aki ekkor ünnepélyesen megesküdött, hogy mindenhol
és mindenben engedelmeskedni fog neki. Azt hiszem, hogy
ezzel eleget mondtam.

– Szerintem azonban te valamely szövetségnek vagy a tagja,
mert midőn az imént a gróf úrról kezdtél beszélni, a „nekünk”
szót használtad.

Peppino körülnézett, hogy nem hallgatózik-e valaki, majd
Benedetto füléhez hajolva:

– Én Vampa Luigi bajtársa és barátja vagyok, – súgta.
– E nevet már régóta ismerem; gyakran említette előttem a

gróf és főbizalmasa, Bertuccio.
– Bertuccio? Őt meg én ismerem.
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– Egyébként találkozásunk kapóra jön, mert utasításaim
vannak Vampa számára.

– Igazán? A Colosseumban lesz a legjobb felkeresnie, ahol
várni fog önre, ha kívánja.

– Legyen; te majd elkísérsz és összehozol vele, mert
személyesen éppoly kevéssé ismerem, mint ő engem.
Holnapután ugyanitt találkozunk. Most pedig vidd el a levelet
Danglars bárónénak. Választ nem kérsz rá.

Peppino tiszteletteljesen meghajolt és egyenesen a Via del
Corsora sietett.

– Báró úr! Báró úr! – kiáltott át a mellékszobába Benedetto.
– Ön valóságos ördög, – szólt a báró csodálattal nézve

Benedettóra.
– Szükség esetén még az is tudnék lenni, kedves báró; de

mondja csak, ki volt ez az ember?
– Peppino, Vampa bandájának hadnagya.
Benedetto felkiáltott meglepetésében.
– Mi az?
– Semmi, kedves báró; csupán annyit akartam mondani,

hogy az én holt kezem nemsokára eléri kitűzött célját: be fogja
váltani a rettenetes küldetést, melyet a holtnak, akié a kéz volt,
kellett volna teljesítenie e földön. Igen, igen! – folytatta szinte
magánkívül; – márványsírod sötét éjjeléből is kinyúlik hideg
kezed, hogy végrehajtsd vele igazságos bosszúdat az egész
világ színe előtt. Csak bátorság és kitartás, és el fogod érni
célodat!

E szavakkal szinte önfeledten kapta fel a megszáradt kezet a
szekrénykéből és határtalan tisztelettel csókolta össze,
miközben arcán nagy könnycseppek gördültek végig.

Danglars rémület és borzadás közt bámulta a jelenetet,
minthogy sem a hallott szavak értelmét, sem Benedetto
rajongásának okát nem értette meg.

– Báró úr, – kezdte Benedetto, újra a szekrénykébe zárva a
drága ereklyét, mely Danglarst csaknem holtra ijesztette: –
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milyen ember ez a Vampa?
– Oh! nekem alapos okom van, hogy ismerjem, mert amint

ön is tudja, ő rabolta el tőlem azt a hatmilliót, melyet itt
Rómában akartam biztonságba helyezni.

– Tudom; azokat a milliókat, melyekről Monte-Christo gróf
arcátlanul azt állította, hogy voltaképpen nem is voltak az
önéi.

– Egy kis elszámolási különbség volt köztünk; egyébként
már nem is emlékezem pontosan a dologra.

– Beszéljünk akkor inkább Vampa Luigiról.
– Vampa olyan ember, aki ha egyszer feltett magában

valamit, nem riad semmitől sem vissza; a befolyás pedig, amit
embereire gyakorol, tapasztalatom szerint páratlan.

– Magas termetű?
– Nem, közepes.
– Erős?
– Nem látszik rendkívüli erejűnek.
Benedetto nagyon meg volt Danglars eddigi feleleteivel

elégedve. Nyilván valami komoly terve lehetett, mert homloka
mély redőkbe ráncolódott és arca azt a sötét, visszataszító
kifejezést öltötte fel, melyet akkor láttunk rajta, amikor
elhatározta, hogy a párisi Force-fogház porkolábját meg fogja
ölni.

– Most pedig lássuk, hogy mivel nedvesítjük meg száraz
torkunkat, – szólt Danglars csodálatos nagylelkűséggel, egy
palack Lacrima Christit véve elő egy poros falifüggöny alól,
ami Olaszországban a legnagyobb fényűzési cikkek egyike.

– Ön páratlan házigazda és szíves vendégszeretete szinte azt
a vágyat ébreszti fel bennem, hogy továbbra is önnél
maradjak. Szerencsére azonban már nem lehetek sokáig a
terhére, minthogy közeleg a pillanat, mikor kibékül drága
feleségével.

– Ön valóban udvarias gavallér, kedves Benedetto. Az
önzetlensége egyenesen bámulatraméltó!
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S e szavakkal kiürítette poharát.
– Ön nagyon lekötelez, báró úr; de beismerem magamról,

hogy nem mindig sajátosságom az ilyen lelkesülés. Ah!
Mintha már látnám is boldog egyesülésüket! Milyen
ünnepélyes pillanat lesz, mikor újra találkozik a bárónéval!
Jöjjön, hadd öleljem át, mert később úgyis hasztalan fog
keresni. Akkorára eltűnök, mint Juvenalis phőnix madara,
amely elvakít ragyogó tollaival és elbűvöl gyönyörű énekével.

– S ha szabad kérdeznem, hova akar menni?
– Én? Kérdezze inkább a villámot, hogy merre megy, mikor

a felhőket széttépve, cikk-cakkjait lerajzolja a levegőben és
rettenetes erejű fényével elkápráztatja szemünket… Oda
megyek, ahová ez a kiszáradt kéz vezetni fog!

– Hitemre, – felelte Danglars, – már ideje volna, hogy véget
vessünk a komédiának. Én a legkisebb mértékben sem
vonzódom a csodák iránt. És aligha fogja elhitetni velem, hogy
egy összeaszott holt kéz fogja kijelölni élete útjait!

– Ez azért van, mert ön nem értheti meg, hogy milyen
érzéseket kelt fel szívemben s milyen emlékeket idéz vissza
agyamba az ereklye látása! De mindez szóra sem érdemes, –
folytatta Benedetto megváltozott hangon és gúnyos mosolyt
erőltetve ajkaira. – Beszéljünk másról.

– Éppen ezt akartam én is mondani.
– Úgy látszik, kedves báró úr, hogy ön összeköttetésben áll

Vampa bandájával. De ne féljen semmitől; azt szokták
mondani, hogy a csuklya még nem teszi a barátot. Mit árthat
önnek ez a kis komázás? A legkevésbé sem akadályozhatja
meg, hogy azért báró maradjon és nyugodtan élvezze
drágalátos hitvese hárommillióját.

– Ön téved, uram; semmi összeköttetésem sincs a
banditákkal. A nevezetes kaland óta, melyről ön is tud, a
rablás óta, melynek áldozata lettem, ismeretségbe kerültem
Peppinóval és a szemtelen fráter most rendszeresen eljár
hozzám egy-két pohár Lacrima Christire.
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E kijelentés teljesen meggyőzte Benedettót arról, hogy a
bandita nem komoly ügyek miatt szokta az Argentino színház
kapusát felkeresni; de a véleményének nem adott hangosan
kifejezést.

– Hogy ízlik a bor? – kérdezte most Danglars.
– Kitűnő.
– De hogy el ne felejtsem; ami a bárónénál való

látogatásomat illeti, feltéve ugyan, hogy ön még mindig
ragaszkodik hozzá, kijelentem, hogy nem nagyon repesek e
találkozás után. Mondhatnám, behunyt szemekkel hagyom
magam vezetni.

– Majd én kinyitom a szemeit, – válaszolta Benedetto rövid
szünet után, mialatt a báró legnagyobb sajnálatára egymásután
négy pohárral hajtott fel a drága borból. – Ön holnap este
pontban hat órakor be fogja jelentetni magát a Földgömb
szálloda első emeletén éspedig saját neve alatt.

– Így hát az én drága életpárom ott lakik? – kérdezte
Danglars élénk kíváncsisággal, ami nem kerülte ki Benedetto
figyelmét.

– Azt nem mondtam, hogy ott lakik, de annyi bizonyos,
hogy ott szállt meg.

A báró felsóhajtott, mintha az utóbbi szavak kioltották volna
a reménysugárt, melyet az elsők gyújtottak fel lelkében.

– Jól van, – mondta végre, megadva magát. – írja elő a
szerepemet. Oda megyek tehát és bejelentetem magam a saját
nevemen. S azután?

– Azután? Hát egészen elvesztette az eszét? Az ördögbe! Hát
be fogják a bárónéhoz vezetni.

– Jól van, be fognak vezetni; és azután?
– Ez már mégis csak sok! – kiáltotta Benedetto hangos

kacajjal. – Teringettét! Hát, szóról-szóra előírjak önnek
mindent, amit egy élelmes férjnek tennie kell, mikor hosszú
távollét után ismét találkozik feleségével, akinek hozzá még
három milliója van? Hiszen, ezek szerint ön nemcsak ostoba,
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de mulya is!
A báró nem kérdezett többet, hanem szótlanul kiürítette az

üveg maradékát.
Benedetto ágyat kért, vánkosa alá rejtette szekrénykéjét és

további terveit a másnapi eseményektől tette függővé.

XV. A NŐRABLÁS

A megboldogult királyi ügyész gyermeke, a sors
szeszélyeitől üldözve, egyre tovább haladt a megkezdett
gonosz úton. Amint némelyeket állandó kedvenceivé tesz a
szerencse, úgy mások körül ismét a balsors settenkedik
örökké, gyalázattal bélyegezve meg a bölcsőtől a sírig egész
életüket. Ez utóbbiak számára nincs se Isten, se szeretet, se
haza; ezek itt a földön egyebet sem tudnak, mint átkozódni és
bűnt bűnre halmozni; a földi élet határain túl pedig nem
látnak mást, mint örök éjszakát, végtelen semmiséget!

Úgy látszik, hogy Benedetto e szerencsétlenek egyike volt. A
többi emberek neki nem voltak a testvérei és nem vették fel
társadalmukba. Legfeljebb megvetéssel a szemei közé
nevettek; megtagadtak tőle minden vallási és polgári
köteléket, amelyek az egyetemes világcsaládhoz fűzhették
volna.

Benedetto valósággal kivert eb volt.
Úgy tűnik fel gyakran, mintha a kifürkészhetetlen

Gondviselés egyenesen eszközül választaná ki a gonoszokat,
hogy rajtuk keresztül azokat a nagyokat büntesse meg, akik
ugyan Isten kiválasztottjainak tartják magukat, de
szenvedélyeik uralma alatt állnak és legtöbbször rútul
visszaélnek a Mindenható kivételes jóvoltából nekik
ajándékozott tehetséggel és hatalommal.

Benedetto egy embert üldözött, aki mint annyi sok más,
ugyancsak visszaélt hatalmával és mégis azzal gúnyolódott
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mindenütt, hogy az egyik legszebb isteni erényt, a
könyörületességet gyakorolja! Ti szánandó férgei a világnak,
akik a nagy Istenhez merészelitek hasonlítani magatokat
bölcsesség és hatalom dolgában! Nyomorult teremtmények,
kiket elkábít a büszkeség! Szálljatok már egyszer magatokba,
eszméljetek fel és lássátok be, hogy az ösztön, amely kerget
benneteket s melyet ti a lelkesedés szent lángjának tartotok,
csupán elhatalmasodott, gyarló emberi szenvedély, mely
uralmában tart, mely megrészegít, mely ide-oda hajszol
benneteket! És még elég vakmerők vagytok azt állítani, hogy
igazságot és jóságot cselekedtek a földön! Azt meritek
mondani, hogy isteni szellem vezérli tetteiteket, midőn
mindenütt egyenetlenség, vér és halál jár a nyomotokban!
Félre, hivalkodók!

Így a dicsekvés is, amikor valaki gyenge földi ember létére
igazságosnak tartja magát, csupán az emberiség sarkalatos
hibáját, a hiúságot árulja el.

Midőn Danglars báróné elolvasta a levelet, melyet az
állítólagos Monte-Christo gróf a titkára útján küldött neki,
abban a szilárd hitben volt, hogy a gróf Rómában van; azt a
körülményt pedig, hogy előbb ír neki mintsem személyesen
mutatkoznék, közismert szeszélyességének tulajdonította. A
báróné a gróf első levelének birtokában remegett, minthogy ez
világosan tudtára adta, hogy titkát felfedezték Rómában; annál
nyugodtabb lett azonban a második levél vétele után, mert ez
azt a határozott kijelentést tartalmazta, hogy Eugénie tervbe
vett elraboltatása miatt nem kell aggódnia, minthogy az
sohasem fog nyilvánosságra kerülni. Most tehát csupán azon
törte a fejét, miként béküljön ki férjével, kiről feltételezte, hogy
rendkívül fényes vagyoni helyzetben van; szüntelenül
visszhangzottak ugyanis elméjében a furfangos Benedetto
második levelének következő szavai: „Ma Danglars báró úrnál
reggeliztem környékbeli kastélyban, ahol a báró rengeteg
értékes és ízléses tárgyra hívta fel figyelmemet”.
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E szavak értelmén négy álló órán keresztül töprengett
Danglars báróné.

Egészen világos volt, hogy a bárónak nagyon gazdagnak
kellett lennie, ha a környéken gyönyörű kastélya van s ebben
olyan rendkívül értékes tárgyakat halmozott fel, amelyek még
egy Monte-Christo gróf figyelmét is magukra képesek vonni;
éppen ezért a bájos báróné, akinek ugyancsak megvoltak a
maga fogyatékosságai, nem tartotta túlságosan
kellemetlennek, hogy a múltra fátyolt vetve, megfelelő
megleckéztetés után újra egyesüljön azzal, aki a törvény
szerint még mindig nem szűnt meg férje lenni.

Miután e meggyőződése végleg kialakult, lelki szemei a
bizonytalan jövő felé tekintettek. A báróné szépnek képzelte
azt el; ahhoz a remek színdarabhoz hasonlította, amely annál
nagyobb gyönyörűséggel tölti el a nézőt, minél tovább tart
kifejlődése. Londont akarta lakhelyéül választani, minthogy
fogalma sem volt az ottani élet nyomorúságairól; ő szépnek,
dicsőnek, örömökben gazdagnak tartotta, aminthogy az is
valóban, de csupán azok részére, akik az előkelő társadalmi
osztályokhoz tartoznak.

Az előkelő körökben itt szigorúbb illemszabályok
uralkodnak, mint bármely más országban. Örökös gyanúval
üldöznek minden idegen nőt, bármily gazdag legyen is,
hacsak meghatározott társadalmi állással nem rendelkezik, és
éppen ezért is nem ment Danglars báróné már akkor
Londonba, mikor Párist elhagyta.

Három kérdéstől félt kivált, vagy helyesebben az ezekre
adandó három felelettől, melyek miatt a kíváncsi londoni világ
nyilván éjjel-nappal zaklatta volna:

– Férjes-e?
– Özvegy-e?
– Hajadon-e?
És éppen azt nem szerette volna, ha e három kérdés és

felelet egy nagyobb társaságban felvetődik.
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Danglars báróné nagyon jól ismerte a világot s a különféle
országok társadalmi szokásait; ezért tartotta előnyösebbnek,
ha Rómában telepszik meg, ahol mindenki a saját ízlése szerint
él s ahol, mint láttuk, éppen Danglars báróval szándékozott
újra kibékülni, akitől körülbelül két év óta különváltan élt.

Ugyanaznap délután négy órakor, amelyen Danglars báró
látogatása, mint az előbbi fejezetben láttuk, feleségénél be volt
jelentve, a fiatal Serviéres, aki a Via del Corson, a Földgömb
szállodában lakott, egyszerre csak eltűnt és szobáit egy
halvány arcú, előkelő megjelenésű, magas, ízléssel és fényűző
eleganciával öltözött úrhölgy foglalta el. E hölgy nem volt
más, mint az érdekes Danglars báróné.

Maestro Pastrini erről az elváltozásról nem bírt tudomással,
és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert mikor a beteges ifjú
számára teríteni szokott s ugyanúgy, mikor asztalát leszedte,
az ebédlőt mindig üresen találta. Pastrini egyébként már
annyira megbékült ezzel az állapottal, hogy soha eszébe sem
jutott, hogy vendége után leselkedjék; annál kevésbé,
minthogy az nagyon jól és mindig minden megjegyzés nélkül
fizetett, tehát minden joga megvolt a figyelemre és
előzékenységre, melyben a Maestro házában részesítették.
Nem törődve a különös szóbeszéddel, mely a fiatal Serviéres-
ről már keringeni kezdett, Maestro Pastrini erre a szerény
észrevételre szorítkozott:

– Az idő majd napfényre hozza a titkot.
De hogy elbeszélésünket folytassuk, Danglars báróné éppen

férje látogatására várt, amelyet az állítólagos Monte-Christo
gróf levelében bejelentett, amikor a félig nyitott ajtón Maestro
Pastrini hangja hallatszott be kívülről:

– Signor! Signor!
– Che cosa? – kérdezte Danglars báróné lehető legmélyebb

hangján, olaszos kiejtést utánozva.
– Szabad?
– Jöjjön be.
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Maestro Pastrini, aki mindig ilyen udvariasan kért engedélyt
a belépésre s mégis mindig elutasításban részesült, rendkívül
megörült, hogy most az egyszer kielégítheti kíváncsiságát;
gyorsan kinyitotta tehát az ajtót, belépett és gyanakodva és
csodálkozva hordta körül tekintetét a szobában.

– Hitemre, – dünnyögte magában, mikor Danglars bárónét
megpillantotta; – a fiatal Serviéres úr remek játékbabákat tart a
lakásában, hogy elűzze unalmát. Bizonyára ez egyik
gyógymódja az apátia ellen.

– Mi az, Maestro Pastrini? Mit akar? – kérdezte Danglars
báróné szigorúan.

– Signora, – felelte Pastrini álmélkodva, – én a… én mást…
A báróné hirtelen félbeszakította:
– Már értem. Serviéres úr elment hazulról; ha azonban egy

látogatót akar bejelenteni, ezt azért megteheti.
– Bűbájosság ez – gondolta magában Pastrini. – Hiszen a

hölgy hangja teljesen ugyanolyan, mint Serviéres úré.
– Beszéljen hát!
– Tessék ez a névjegy.
E szavakkal Pastrini egy elegáns névkártyát nyújtott át a

bárónénak, igyekezve lehetőleg távol maradni tőle, nehogy
valamiképp hozzáérjen a bűbájos nőhöz. Danglars báróné
átvette a névjegyet, melyen ez állt: „Monte-Christo gróf
titkára”. Bár a legnagyobb mértékben meglepődött, nem
felejtett el beleegyezőleg inteni kezével Maestro Pastrininek.
Utóbbi megértette a jelet és tüstént kiment.

Mialatt a bárónénál ez történt, lent a fogadó előcsarnokában
egy férfi járkált fel-alá, aki várakozni látszott valakire.
Peppino, aki állandóan ugyancsak itt ólálkodott, hogy valami
újdonságot tudjon meg, észrevette e férfit; azonnal felé indult s
kalapját szemébe húzva s fejét mélyen lehajtva útját állta.

– Signor, – mormolta halkan, mikor az alak, aki Benedetto
volt, elhaladt mellette.

– Te vagy, Peppino? Mit akarsz?
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– Parancsait várom, uram.
Benedetto felelet helyett még néhány lépést ment tovább,

azután megfordult és a banditával szemben megállt.
– A gróf úr nevében, – kezdte Benedetto, – egy kocsi várjon

félóra múlva itt a fogadó közelében. Felesleges mondanom,
hogy a kocsis hallgatni tudjon.

– Mintha süketnéma volna, – felelte Peppino. – Tudom,
hogyan kívánják a kegyelmes urak.

– Még valamit, – folytatta Benedetto. – Ismersz egy
megbízható hajóskapitányt?

Peppino ravaszul mosolygott.
– Tudom, hogy százat is ismersz, – fűzte tovább a szót

Benedetto türelmetlenül. – Őnagyméltósága gyakran beszélt
rólatok és mindig mint mindenre alkalmas embereket
jellemzett benneteket. Tudd meg tehát, hogy a gróf úrnak egy
kisebb, de gyors és jól felszerelt hajóra van szüksége, amelyen
el akar vitorlázni…

– Monte-Christo szigetére, erre esküdni mernék! – vágott
közbe Peppino, hogy megmutassa, hogy ő is tud valamit.

Benedetto a homlokát ráncolta és helybenhagyólag intett a
fejével.

– Eltaláltad.
– Nyugodt lehet, uram. Nem egy hajóst ismerek a kikötőben,

akik készséggel fognak nagyméltóságtok szolgálatára állni és
szerencséjüknek fogják tartani a bizalmat, mellyel megtisztelik
őket.

– Derék ember vagy, Peppino; még csak annyit jegyezz meg,
hogy a hajónak holnaptól kezdve állandóan útrakészen kell
állnia, hogy a legelső parancsra elvitorlázhasson.

– Értem, signor. Tüstént eljárok, és még ma este
megnevezem önnek a kapitányt.

– Hol? – kérdezte Benedetto mosolyogva, mintha ezt akarná
mondani a banditának: Hiszen még nem tudod, hogy hol
fogsz megtalálni.
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Peppino meghajtotta magát, annak jeléül, hogy csak ezért
várakozik még.

Benedetto közvetlenül hozzálépett és két szót súgott a
fülébe.

Peppino elrohant.
Most Maestro Pastrini jelent meg.
– A Madonnára esküszöm, – kezdte a vén olasz, alázatosan

levéve kalapját, – hogy saját szemeimmel láttam, ha ugyan
hihet nekik még az ember, amint a fiatal Serviéres úr, aki után
ön kérdezősködött, épp az imént egy nővé változott át.

– Maga rövidlátó, Maestro Pastrini, – felelte Benedetto
kurtán.

– Esküszöm, uram, hogy ön éppúgy fog álmélkodni, mint
én…

– Hallgasson el. Ön igazán rettenetesen bosszantó tud lenni,
– vágott közbe Benedetto, faképnél hagyva a vendéglőst, hogy
mielőbb Danglars bárónéhoz siessen, aki kerevetén kacéran
elterülve és ajkain legszeretetreméltóbb mosolyával várta
Monte-Christo gróf titkárának látogatását.

Benedetto fesztelenül belépett, bezárta maga mögött az ajtót,
majd legmélyebb hódolata jeléül meghajolt a báróné előtt.

– Van szerencsém üdvözölni, kegyelmes asszonyom, –
kezdte.

– Uram Isten! – kiáltott fel a báróné, kétségbeesetten
meresztve szép szemeit az állítólagos titkár ismeretes arcára,
akinek ajkain félremagyarázhatatlan gúnyos mosoly
tükröződött.

– Már régóta nem volt szerencsém üdvözölni önt, mélyen
tiszelt báróné, – folytatta Benedetto, mintha nem vette volna
észre a meglepetést vagy inkább ijedtséget, amit megjelenése a
bárónénál keltett. – Szabad kérdeznem, hogy van?

– Bocsánat, uram, – rebegte a báróné fejvesztetten; – nekem
nem önt jelentették be s ezért vagyok zavarban.

– Téved, asszonyom; akit önnek bejelentettek, az én vagyok.
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– Hogyan! Ön Monte-Christo gróf titkára?
– Lehetséges, – felelte Benedetto.
– Hiszen ön Cavalcanti Andrea, – vetette ellen Danglars

báróné, halotthalványan.
– Úgy van, amint állítja: Cavalcanti Andrea vagyok, –

mondta Benedetto kihívón, bosszúsan látva, hogy a báróné
eltakarja arcát kezeivel. – Ugyanaz a Cavalcanti, – folytatta, –
aki már éppen jegyet váltani készült az ön erősakaratú
leányával, Danglars Eugénie bárónővel; de menyasszonyom
épp azon este, mikor a házassági szerződést alá kellett volna
írnunk, megszökött, engem pedig egy rendőrbiztos azon vád
alapján, hogy Toulonban a bagnóból megugrottam, elfogott.

– Remélem azonban, uram, – válaszolta némi szünet után
Danglars báróné, – hogy ön kellőképp felvilágosította a
rendőrbiztost tévedéséről.

– Lehetetlen volt megtennem, asszonyom, minthogy
csakugyan megugrottam a bagnóból, – felelte Benedetto
páratlan arcátlansággal. – Egy embert öltem meg Páris-ban a
Champs-Elysées-n, Monte-Christo gróf palotája előtt, amiért
halálbüntetés várt rám.

– Akkor igazán nem értem önt, uram.
– Ebben a legkevésbé sem kételkedem, báróné.
– Dehát mit akar tulajdonképp tőlem?
– Csak azt akarom megismételni, amit írásban már

szerencsém volt közölni, nevezetesen, hogy a báró úr a mai
napon meg fogja látogatni.

– Oh! Istenem, – sóhajtott a báróné felállva, mintha titkos
előérzet nyugtalanította volna – Vallja be őszintén, hogy ön
nem a titkára Monte-Christo grófnak.

– S vajon miért nem?
– Azért, – felelte a báróné keserűen, – mert a gróf sohase

méltatna bizalmára egy embert, aki a bagnóból szökött meg,
akit gyilkossággal vádolnak s akit emellett ő maga leplezett le
azon a végzetes estén. Istenem, micsoda balsors üldöz!
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Benedetto, micsoda balsors üldözi önt velem együtt!
– Benedetto! – kiáltotta a bandita. – Honnan tudja, hogy

Benedetto a nevem?
– Hogy honnan? Magam sem vagyok vele tisztában; nem,

valóban nem emlékszem már, hogyan jöttem tudomására.
Tény azonban, hogy ön Benedetto és hogy nagyon szenvedett;
nem igaz?

– Nagyon különösnek találom a nyugtalanságot, báróné,
amit egész lénye elárul! Mit törődik azzal, hogy szenvedtem-e?
És miért beszél nekem e szenvedésekről? Vagy csak véletlenül
tolult a szó az ajkaira?

– Mindegy, hogy véletlenül-e vagy sem; de azzal, aki
ahelyett, hogy szemrehányásokkal illetne, részt kíván venni a
fájdalmainkban, nem volna szabad oly hidegen bánnunk, mint
ön teszi, uram!

– Mikor kívántam öntől, hogy részt vegyen fájdalmaimban,
feltéve, hogy csakugyan vannak? És miért beszélünk most
erről, amikor az ügy, amely önhöz hozott, egészen más
természetű?

– Az ügy, amely hozzám hozta? – ismételte a báróné
keserűen. – Azt gondolja talán, hogy nem tudom, kicsoda és
hogy még mindig hiszek az otromba hazugságnak, amelynek
a révén sikerült rólam egyet-mást megtudnia? Oh! nem; én
nem hiszem el, hogy ön Monte-Christo gróf titkára;
ellenkezőleg, meg vagyok győződve, hogy most is csak az, aki
mindig volt…

– Vajon ki voltam mindig? – kérdezte Benedetto
meglepetten.

A báróné tétovázni látszott.
– Ah! Boldogtalan, boldogtalan! – tört ki végül belőle,

mialatt hasztalanul igyekezett visszafojtani a könnyeit.
– És mi az, ami önhöz hozott? Azt mondta az imént, hogy

ezt is tudja.
– Szomorú lenne elmondani.
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– Asszonyom!
– Ön láthatja, hogy mindent tudok, ön Párisban nemrég

visszanyerte szabadságát, de…
– De!
– Önnek egy rettenetes titka van, melyet velem közölni akar;

nem így van? – kérdezte a báróné elfúló hangon, csaknem
összeroskadva a bánattól.

– Nem értem, báróné, a kérdést; egyáltalán rendkívül
különösnek találom mindazt, amit már egy negyedóra óta
beszél. Semmiféle titkot sem kell önnel közölnöm; de nagyon
kérem, mondja el, hogy mit tart idejövetelem állítólagos
okának?

Benedetto e szavakkal kabátja belső zsebébe nyúlt.
A báróné összerezzent.
– Ön szerencsétlen csillagzat alatt született, Benedetto úr, –

kezdte el. – De mondja, ha akadna valaki, aki önt boldoggá
tehetné és akarná is tenni; aki hajlandó lenne a jövőjét egy nem
túlságosan tekintélyes, de szükségletei kielégítéséhez elegendő
összeggel biztosítani, felhagyna-e a bűnös életmóddal, melyet
eddig folytatott?

– Ilyen ember nem létezik a világon! A könyörületesség
hazugság, gúny, rágalom és csalás!

– Ne káromolja Istent!
– Tapasztalatból beszélek.
– Tegyük fel azonban, hogy az, amit önnek az imént

mondtam, nemcsak könyörületből, hanem kötelességérzetből
is fakadna.

Benedetto fülsértő kacajba tört ki.
– Kötelességérzetből! – ismételte csúfondárosan. – Hol

létezik a földön ember, aki törődnék a kötelességével, s hozzá
még a maga jószántából! Ne beszéljünk erről tovább, báróné.
Ön tudja, hogy a csillagzatom szerencsétlen s hogy az is fog
maradni végső leheletemig. Sorsom már születésemkor a
halálnak és pokolnak szánt; mi közöm lehetne a jóhoz? Engem
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vérrel és könnyekkel kereszteltek és tanúim a gonoszság és a
kétségbeesés voltak!

– Elég, elég, irgalom! Öljön meg inkább! – rimánkodott
Danglarsné fuldokolva, szívére szorítva kezeit és a kerevetre
rogyva.

– Hogyan? Ennyire lesújtják a szavaim! Különös; én sokkal
bátrabbnak gondoltam önt, mikor tudomásomra jutott, hogy
egyetlen leányát, Eugéniet az elrablás veszélyének hajlandó
kitenni. Keljen fel báróné; mikor elhatároztam, hogy idejövök,
a legkevésbé sem gyanítottam, hogy ennyire fel fogja izgatni
ez a találkozás; mindamellett végeznünk kell egymással.
Igyekezni fogok nagyon rövid lenni.

S a belső zsebéből egy írást vett elő, melyet átnyújtott a
bárónénak.

– Lesz szíves aláírni a nevét?
– Mit tartalmaz az írás? – kérdezte a báróné nyugtalanul.
– Szavamra, csekélység az egész. Egy utalvány a bankárához

három millió frankról!
– Micsoda!… És mi jogon kívánja…
– Mi jogon!
Benedetto gúnyos, de egyúttal oly fenyegető hangon

ismételte a kérdést, hogy a báróné szinte remegni kezdett tőle;
de összeszedve minden bátorságát, újra megkérdezte:

– Igen, uram; mi jogon!
– A báróné jobban tudja, mint akárki más, hogy nekem

semmiféle jogaim nincsenek.
– Így tehát módomban van megtagadni követelését!
– Ezt megteheti, de akkor megölöm önt, – válaszolta

Benedetto hidegvérűen, miközben felugrott helyéről, egy
szempillantás alatt a báróné mellett termett és egy hegyes tőrt
szegezett a mellének. – Tudja meg, – mondta, – hogy a tőr vége
mérgezett és így a legkisebb karcolás öt perc alatt biztos halált
okoz.

– És mégse fogja kikényszeríteni az aláírásomat, – felelte a
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báróné, végső erőfeszítésével bátorságot és elszántságot
színlelve.

– Mindegy; akkor elrabolok mindent, amit a szekrényében
találok.

Pillanatnyi csend következett, melyet a báróné tört meg:
– Értsen meg, Benedetto úr; nekem nincs bankárom és nincs

hitelem három millió frank erejéig; én szegény vagyok és
higyje el, hogy nem írhatom alá az utalványt anélkül, hogy
meg ne csalnám önt.

– Ez csak mese, kedves báróné. Mikor a férje elhagyta,
másfél milliója volt. Közben az ön vállalkozó szelleme
biztosan megkettőzte ez összeget, és most okvetlen három
milliójának kell lennie, vagy még többnek. Látja, én mindent
tudok; és most figyelmeztetem, hogy már nincs időm sokáig
várakozni; írja tehát alá gyorsan a nevét és béküljön ki a
báróval, aki nagyon gazdag.

– Ezt nem tehetem.
– Hát inkább meg akar halni? Mert tudja meg, hogy eggyel

több vagy kevesebb nálam már nem számít.
– Oh! Ez az egy gyilkossága szörnyűbb volna

valamennyinél! – hebegte a szerencsétlen anya, és könnyei,
melyeket eddig visszafojtani igyekezett, végigpatakzottak
arcán. – Gondolja meg jól, Benedetto. hogy embertelen tettét
csakhamar fel fogják fedezni, lecsukják és kivégzik…

– Téved, asszonyom. Én nagyon óvatos és előrelátó vagyok.
A következő fog történni: A báró nemsokára itt lesz. Amíg ő
odakinn a bebocsátásra várakozik, azalatt én szépen elillanok,
beugrom a bérkocsiba, melyet ide a közelbe rendeltem és
gyorsan elhajtatok; ilymódon nyom nélkül eltűnök. A báró
viszont, megunva a várakozást, be fog rontani: megpillantva
az ön véres holttestét, megrémül, majd segítségért akar
kiáltani, majd futni szeretne, de az ijedtségtől, aggodalomtól,
borzadástól földbe gyökereznek a lábai, tétován áll, míg végül
a zajra bejön valaki és meglátva egy meggyilkolt nő mellett,
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egy pillanatig sem fog habozni, hogy mint gyilkost átadja az
igazságszolgáltatásnak. Nem jól jósolom-e meg mindezt,
kedves báróné? Oh! én előre látom, ami bekövetkeznék.
Siessen tehát, írja alá az utalványt, vagy megölöm önt!

– Oh! Istenem, Istenem, bocsá…
– Nem használ semmi. Csak írja alá hamar.
– Benedetto! Ez a rablás dúsgazdaggá teszi önt; de legalább,

miután végrehajtotta, térjen észhez! Mindent odaadok önnek,
amim csak van! Szegény akarok maradni! Holnap talán már
könyöradományért kell esedeznem férjem vagy leányom
ajtaján. Képzelje el e borzasztó szégyent, e végtelen
megaláztatást! Gondolja magát az én helyzetembe. Csak azt a
60.000 frankot hagyja meg nekem, amit Párisban a királyi
ügyésztől kapott.

Benedetto meghökkent, és minthogy az ő szívéből sem halt
ki teljesen a hálaérzés, így felelt:

– Nem akarom kutatni az okot, amely a bárónét erre az
alattomos bőkezűségre ösztökélte; azt hiszem, inkább szeszély
volt, mint részvét; de hajlandó vagyok ez összeget meghagyni
önnek és ezzel visszafizetem a tartozásomat.

– Köszönöm, uram, köszönöm! – válaszolta a báróné
kétségbeesetten és keserű gúnnyal. – Itt vannak a
szekrénykulcsok. Raboljon ki tehát; de lehet, hogy valaha még
meg fogja bánni e tettét.

– Megbánni? Én, megbánni valamit! – kiáltotta Benedetto
ördögi kacajjal. – És ön kicsoda, hogy így beszél velem? Midőn
eddig még csak árnyékát sem ismertem semmiféle
megbánásnak, azt hiszi, hogy az ön néhány szavára ez az érzés
fel fog ébredni bennem? Az ön szavára, aki nem egyéb
közönséges asszonynál, aki nem idegenkedik a ravaszságtól, a
cselszövéstől s talán a gonosztettektől sem! Azért tehát jobb
lesz hangszűrőt tenni arra a nagy önhittségére, kegyelmes
asszonyom! Különben a nélkülözés, amely nemsokára be fog
következni és amely nagyon igazságosan, az érdemei szerint
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éri majd önt, jó gyógyszer lesz az ilyen elbizakodottság ellen;
ha pedig valami gonoszabbat is cselekedett életében, ez
esetben az, amit ma én tettem meg önnel, nem lesz egyéb, mint
visszafizetése a kölcsönnek. Ezt azok nevében is mondom,
akik talán valaha az ön áldozatai voltak! Gyorsan, gyorsan,
báróné! Saját kezével nyissa ki a szekrényt, minthogy az ilyen
drága bútorok néha lőszerszámmal is el vannak látva, amitől
az avatatlan rögtön elterül a földön.

A báróné reszketve és támolyogva lépett a pénzszekrényhez;
Benedetto szemei csak úgy kápráztak a tömérdek aranytól és
bankjegytől, melyet tartalmazott.

Néhány pillanat múlva minden pénz a rabló zsebébe
vándorolt át és talán még az a 60.000 frank sem maradt vissza
teljesen, amit annakidején a báróné Beauchamp által küldött
Párisban Benedettónak.

– Most pedig már igazán öljön meg! – kiáltotta a báróné
remegve. – Beláthatja, hogy ezek után nem lehet egyéb
óhajom, mint ez az utolsó felvonása a szomorú drámának!

– Oh! Nem, távol áll tőlem a gondolat. Csak még egyet.
Bárha a báróné meg is szokta, hogy mindenben kénye-kedve
szerint cselekedjék, ezúttal kivételt fog tenni. Legyen szíves
karját nyújtani és szépen elkísérni a mellékszobáig, ahol
Danglars báró úr e pillanatban már biztosan várakozik önre.

Az óra éppen hatot ütött.
– Csakugyan, nem csalódtam! Gyorsan, báróné, siessen! És

jegyezze meg magának, hogy ha egyetlen szóval, egyetlen
mozdulattal el akarja árulni a történteket, nevetségessé teszi
magát. Senki sem fogja elhinni, hogy ön az az érdekes, beteges
ifjú, aki ezeket a szobákat lakja és aki szórakozásból utazik.
Minthogy az egész história e beteges ifjúról nem egyéb merész
költeménynél, ismerje be, nemes báróné, hogy ez az
alakoskodás egy ilyen úrinőre nézve, mint ön, nagyon is
nevetséges és csaknem egyenlő az én jelentéktelen
rablásommal. De most már menjünk!
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A báróné térdre esett.
– Oh! Kíméljen meg, – sóhajtotta: – hadd maradjak itt; ne

kényszerítsen tovább! Távozzék, szerencsétlen, távozzék! Isten
a tanúm, hogy egyetlen szóval sem fogom önt elárulni!
Távozzék, és adja az ég, hogy e pénz jó útra térítse!

E pillanatban Maestro Pastrini szavai hangzottak fel, aki
kívülről Danglars bárót jelentette be.

A báróné még egyszer felsóhajtott. Benedetto pedig gyorsan
elhagyta a szobát.

Mikor távozott, a báróval találkozott, aki meg akarta állítani;
Benedetto értésére adta azonban, hogy egy pillanat ideje sincs,
minthogy a báróné bált akar rendezni s e célból egy palotát
kell a számára a Via del Popolon kibérelni.

– Azt ajánlom azonban önnek, hogy a mi ismeretségünkről
hallgasson, – fejezte be; – és előre is gratulálok ahhoz, ami vár
önre. A báróné gazdag, rendkívül gazdag, sokkal gazdagabb,
semmint feltételeztem.

– Az ördögbe is, – kérdezte a báró kissé gyanakodva: – mi
szerepe van önnek a báróné körül?

Benedetto nem felelt; megszorította a báró kezét és elsietett,
mire Danglars is lassan tovább indult célja felé.

A fogadóhoz közel Benedetto megtalálta a rá várakozó
hintót, beugrott, intett a kocsisnak és a fogat elvágtatott, hogy
csakúgy röpdöstek a szikrák a lovak patkói alól.

XVI. FÉRJ ÉS FELESÉG

Danglars báró mégegyszer visszafordult, hogy valamit még
mondjon Benedettónak, de a bandita már lefelé sietett a
lépcsőkön és végig sem hallgatva a bárót, kirohant a
fogadóból.

Midőn Danglars látta, hogy faképnél hagyták, tovább ment a
báróné lakosztálya felé. A bejáratnál Maestro Pastrinivel
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találkozott, akitől tüstént megkérdezte, hogy bejelentette-e
már?

– A kegyelmes úr biztosan azt akarja kérdezni, – válaszolta a
vén olasz, – hogy bejelentettem-e a nevét?

– Talán méltóztatnék abbahagyni a tréfálkozást, fogadós úr!
– mondta Danglars, aki a megsértett arisztokratát akarta
játszani.

– Bocsánat, kegyelmes uram, de amit mondtam, nem olyan
tréfás, mint amilyennek látszik. Hogy szerencsém lehessen
becses látogatását bejelenteni, ahhoz feltétlenül szükséges
valaki, akinek bejelentsem.

– Nos és?
– Ez a valaki nincs meg.
– Hogy értsem ezt?
– Ha nem csalódom, nagyméltóságod vendégem után

tudakozódik, nem így van?
A báró igent intett.
– Az ifjú Serviéres úr után?
– Megbolondult, Maestro? Én jól ismerem az egész családot

és tudom, hogy ez idő szerint egyetlen férfitagja sincs; a
Serviéres családbeli úrhölggyel óhajtanék tehát beszélni, aki
önnél van megszállva.

– Higyje meg, uram, hogy ilyen úrhölgy nincs a
fogadómban; e szobákat a Serviéres-család egy fiatal férfitagja
lakja, és a hölgy, aki e pillanatban benn van, csak vendég lehet,
mert ma reggel láttam először.

– Ismétlem, hogy ön kötni való bolond! Mondtam már, hogy
a Serviéres-családnak férfitagja nincsen; emellett bizonyosan
tudom, hogy a nő, akit keresek, önnél van megszállva.
Gyönyörű asszony, – folytatta a báró, édeskés mosolyra húzva
ajkait, amellyel a bárónéhoz készült beállítani. – Bocsásson hát
már be, Maestro.

– Csak egy szót még, az Isten szerelméért! – kiáltotta
Pastrini, arra vetemedve merészségében, hogy útját állja a
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bárónak.
Danglars haragos pillantást lövelt rá, amivel körülbelül ezt

akarta mondani:
– Mi jogon bátorkodik feltartóztatni a férjet, aki feleségéhez

akar menni?
Ámde mégis türtőztette haragját s kissé félreállt, mintegy

jelezve: beszéljen hát és legyen rövid.
– Egész bizonyossággal tudja a báró úr, hogy a kérdéses

úrhölgy minden kétséget kizárólag nő?
– Ez meg micsoda? – kiáltotta a báró hátrahökkenve a

meglepetéstől.
Maestro Pastrini megismételte a kérdést.
– A Szent Szűzre kérdem: bizonyosan tudja, hogy nő?
– Én ne tudjam?! – felelte a báró nyomatékosan, de egyre

jobban álmélkodva.
– Ah! Uram, – hebegte Pastrini elsápadva és minden

tagjában reszketve: – fogadja meg a tanácsomat és ne menjen
be. Tudja meg, hogy a vendégemről semmi jót sem tételezek
fel.

– Mi az ördögöt beszél megint?
– Oly emberrel szűri össze a levet, aki egy kis szekrénykében

egy holt kezet hord magával.
A báró újabb lépéssel hátrált.
– És ki ez az ember? – kérdezte.
– Azt mondják, hogy varázsló.
– És a nő?
– Állítólag a tanítványa.
– Valóban azt hihetné az ember, Maestro, hogy tegnap

érkezett faluról és még soha egyetlen napot sem töltött egy
nagy városban.

– Csak gúnyolódjék rajtam, kegyelmes uram; de biztosítom,
hogy oly rendkívüli dolgokat láttam, melyeket szinte
lehetetlen kétségbe vonni. Esküszöm azonban, hogy holnap
ebben az időben e szobák üresek lesznek, vagy ne hívjanak
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többé Maestro Pastrininek.
A báró vállat vont és átment az előszobán, hogy a szalonba

lépjen, ahol a báróné tartózkodott.
Danglarsné haját rendezgetve ült a tükör előtt és a legkisebb

jellel sem árulta el a rettenetes izgalmat, amely miatt még nem
egészen félórával ezelőtt csaknem a szíve szakadt meg. Szép
fekete szemei újra visszanyerték szokott élénkségüket s az
egyetlen ránc, mely a két, gyönyörűen ívelt sűrű szemöldök
között a homlokán húzódott, ama szilárd jelleget adta arcának,
amely inkább a római, mint a francia nők sajátossága; e
sajátságos homlokránc azonban több előkelő francia családnál
nemzedékről nemzedékre öröklődik. Gőgösen összeszorított
ajkairól a felzaklatott lélek fájdalmas belső viharának egyetlen
hangja sem röppenhetett volna el. Telt, gömbölyű karjai, kicsi,
formás kezei, hosszú, hajlékony ujjai ugyancsak olyannak
árulták el az arisztokrata úrhölgyet, Danglars bárónét, mint
amilyennek a világ már ismerte: határozott jelleműnek,
büszkének és nemesnek.

Anélkül, hogy Danglars felesége arcát láthatta volna, utóbbi
a tükörben megpillantotta a belépő bárót; azt is rögtön
megállapíthatta, hogy Danglars úr végtelen zavarban van,
amit azonban mindenáron leplezni igyekszik.

A báróné tettette, hogy nem vette észre; rendbeszedte a
haját, majd a pénzszekrényhez lépett s mielőtt bezárta volna,
nem mulasztotta el, hogy a benne maradt aranyakat alaposan
megcsörgesse; aztán néhányszor még fel-alá járt a szobában és
végre megfordult.

– Ön már itt van, uram – szólította meg férjét oly hangon,
mintha tegnap látta volna életében először. – Még azt hihetné
az ember, hogy tüstént távozni is akar; hiszen még széket sem
vett magának.

E szavak megtették hatásukat. A báró nekibátorodott,
előrejött és leült a kerevettel szemben, ugyanarra a helyre, ahol
az előbb Benedetto ült.
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– Meglehetősen hideg van ma! – kezdte a beszélgetést,
felöltőjét gombolgatva.

– Észre se vettem. Azt hiszem különben, hogy az írásban és
gondolkodásban is gyakran ki lehet melegedni.

– Olyan sokat írt ma?
– Már nyolc vagy kilenc levelet küldtem el különféle

helyekre. Minden pénzemet össze akarom ugyanis szedni,
minthogy legközelebbi terveimhez egész tőkémre szükségem
lesz.

A báró e szavakra izzadni kezdett.
– Nem értem, báróné, hogy miért nem tart akkor írnokot!
– Amióta az a szerencse ért, hogy így egyedül élhetek, báró

úr, irtózom az olyan emberektől, akik iránt nem lehetnék teljes
bizalommal.

Néhány pillanatig mindketten hallgattak. A báróné szólalt
meg elsőnek.

– Vajon minek köszönhetem a látogatását? Talán
szolgálatára állhatok valamiben? – kérdezte férjét.

– Hát olyan haszonlesőnek tart, asszonyom?
– Ebben ugyan nem volna semmi csodálni való, – válaszolta

a báróné nevetve. – Igazán fogalmam sincs róla, hogy Párisban
folytatott üzletével felhagyott-e itt Rómában. Mindenesetre
remélem, hogy a magával hozott hat milliót nem heverteti
céltalanul a szekrényében. Ha kérdeznem szabad, egyáltalán
nincs szándéka többé visszatérni Párisba? Amint látom, itt
sokkal jobban érzi magát!

– Fontos körülmények szükségessé teszik, hogy Rómában
maradjak, – felelte Danglars tétován, csaknem elakadó
nyelvvel.

– Az olasz éghajlat kedvezőbb az egészségének, nemde?
– Ami azt illeti, Franciaországban sokkal jobban éreztem

magam, – mondta a báró; – de meg vagyok győződve, hogy
ezentúl jobban fog tetszeni az élet Rómában, feltéve
természetesen, hogy ön is itt marad.
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– Oh! Nem, én Civita Vecchiába utazom, – válaszolta a
báróné gyorsan, mintha nem vette volna észre az érzelmes
sóhajt, mellyel férje utolsó szavait kísérte. – Ejnye, báró úr, –
folytatta mégis; – úgy látszik, hogy ön egészen új szokásokat
vett fel Rómában; Párisban sohasem hallottam sóhajtozni.

– Ennél mi sem természetesebb, asszonyom. Párisban semmi
bajom sem volt.

– És itt van?
– Sajnos!
– Hát nincsenek Rómában jó orvosok? Az mindenesetre

tagadhatatlan, hogy Olaszország nem oly gazdag Aeskulap
tanítványaiban, mint énekesekben.

– Az én bajom ellen, asszonyom, a doktorok nem találnak
írt, nemcsak itt Rómában, de Európának egyetlen fővárosában
sem, – válaszolta a báró, erősen megnyomva minden egyes
szót, hogy felkeltse a báróné figyelmét. Utóbbi tüstént meg is
kérdezte:

– Mi hát a baja? Nyilván idegbetegség; hiszen ez divat.
– Eltalálta, báróné, idegbaj, – szólt a báró; – amennyiben

minden mértéktelen izgalmat ezzel az általános névvel
szoktak jelölni.

– Ez sokkal veszélyesebb, semmint gondoltam, báró úr. Úgy
látszik, hogy ön rendkívül érzékeny, amit pedig tényleg aligha
lehet gyógyítani.

– Vegye például azt az érzést, amely gyötrelmes, de egyúttal
édes is a szívnek: a bánatot! – mondta a báró, legmélyebb
sóhajával kísérve az utolsó szót; úgy látszott, hogy ezen a
napon tökéletesen ura volt a sóhajoknak.

A báróné a homlokát ráncolta, mintha nem értené a dolgot
egészen.

– A bánatot? – ismételte. – S mi miatt bánkódik, ha szabad
megkérdeznem?

– Mi miatt, kedves báróné?…
– Talán egy tekintélyes összeget vesztett el valahol?
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– Még többet veszítettem ennél.
– Most még kevésbé értem! Talán valami drága emléket?
– Még ennél is többet!
– Akkor igazán nem értem.
– Elvesztettem… bocsánat… azt akartam mondani, hogy

volt egy idő, amikor elvesztettem…
– Fejezze már be!
– Elvesztettem valamit, kedves báróné, – kiáltott végül a

báró, oly nevetséges taglejtéssel kísérve szavait, hogy a báróné
hideg, érzéketlen és lesújtó gúnyos nevetésben tört ki, ami a
szegény báró torkára forrasztotta további mondanivalóját.

– Ön azt állítja, – folytatta Danglars báróné, – hogy ilyen
érzékeny veszteség érte és ezt mégsem sietett falragaszokon
valamennyi utcasarkon közhírré tenni és a becsületes
megtaláló számára értékes jutalmat helyezni kilátásba? Úgy
látszik kedves báró úr, mintha mindent rá akart volna bízni az
időre és a jószerencsére.

– Igen, igen; mindent tőlük vártam, mindent tőlük reméltem,
ön valóságos angyal! Vagy mihez hasonlítsam? Ön
bámulatraméltó nő, akinek észjárása mesébe illő!

– Ön pedig, báró úr, ritka férfi, akinek a szeretetreméltósága
szinte elbűvöl, – válaszolta a báróné; – majd kis szünet után
folytatta, végképp kihozva a szegény bárót a sodrából: – tudja-
e, hogy az ön társaságában pompásan elszórakozom?

– Köszönet, ezer köszönet! De nem épp az imént mondta-e,
hogy Civita Vecchiába szándékozik utazni?

– Azt mondtam volna? Igazán nem emlékszem már rá; s
különben sincs kedvem hozzá többé: szomorú dolog
magányosan kószálni a világon.

– Valóban, nagyon szomorú, – hagyta helyben a báró. – Én
szívből utálom a magányt; s minthogy e pontban egyenlő
ízlésünk van, ha nem veszi merészségnek, bátor vagyok
ezennel társául ajánlkozni.

– Komolyan beszél?
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– A legkomolyabban!
– Csakugyan hajlandó lenne? Ön valóban rendkívül kedves!

Elfogadom az ajánlatát, teljes szívből elfogadom.
– Ah! báróné, – kiáltotta Danglars felugorva s az örömtől

mámorosan széttárva karjait, hogy keblére ölelje szép
feleségét.

A báróné ugyanilyen mozdulatot tett, de tüstént eszébe
jutott valami, hátrálni kezdett s a lehető legnagyobb
nyugalommal újra helyet foglalt a kereveten.

E váratlan hidegség lehűtötte a szegény bárót, aki már azt
hitte, hogy feleségével együtt annak három millióját is átöleli.

– Még valamit, uram, – mondta a bárónő változatlan
nyugalommal. – Nemcsak önön vett erőt a bánat oly nagy
mértékben, amint állítja; én is érzek valamit e pillanatban a
szívemben, ami nem kevésbé lenyűgöző, mint az ön bánata:
ezt az érzést egy bizonyos tényre való visszaemlékezés
ébreszti fel bennem, éspedig egy bizonyos levél emléke…

Minden egyes szó mint egy-egy erős botütés sújtott a
szegény báróra, amit sehogy sem állt módjában elhárítani.
Nyomban utána szokatlan halványság lepte el egész arcát.

– Amikor Párist elhagyta, – folytatta a báróné, – levelet
kaptam öntől, amelyet sajátkezű aláírása ékesített. Ez a levél
nagyon figyelemreméltó kitételeket tartalmaz, melyekre
bizonyára ön is emlékezni fog!

– Oh! esküszöm, hogy már végleg kimentek az
emlékezetemből.

– Valóban? Akkor majd felelevenítem őket. Itt a levél.
E szavakkal elővette az említett levelet. Szétteregette és

olvasni kezdte.
– Ez a levél sok tekintetben gondolkodóvá tesz; többek közt

az ön vagyonát illetőleg is. Hallgassa végig:

„Nagyon tisztelt asszonyom, és hű élettársam!
Mire e levelet megkapja, már teljesen magányos lesz!
Ne nyugtalankodjék nagyon. Csak férjét veszti fel, éppen
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úgy, amint leányát is elvesztette, más szóval a harminc vagy
negyven országút közül, melyek kivezetnek Franciaországból,
én is megindulok egyen.

Magyarázattal tartozom önnek, s minthogy tudom, hogy
meg fog érteni, elő is adom.

Hallja tehát:
Ma reggel egy ötmillió frankról szóló váltót mutattak be,

melyet kifizettem; kis várlatra ugyanekkora összegért kerestek
meg újra, amelynek kifizetését holnapra halasztottam.

Ma elutazom, hogy ez a rettenetes holnap, amely nagyon
kellemetlen lehet rám nézve, ne érjen itthon.

Kegyelmes asszonyom és mélyen tisztelt élettársam, ért
engem, ugye!

Azt mondom:
Ön megért engem, minthogy pénz dolgában van olyan

járatos, mint én, vagy talán még járatosabb.
Csodálkozik összeomlásomon? Nem tudja elképzelni,

hogyan úsztak el aranyhegyeim? Oh! bevallom önnek, hogy
mindig csak tüzet láttam bennük, amely végeredményében
saját magát emészti fel; remélem, ön is talált a hamuban
valamicske aranyat.

E vigasztalással szívemben, szép asszony és nagyon okos
hitvesem, távozom; anélkül, hogy a legcsekélyebb lelkiismereti
furdalást is érezném amiatt, hogy önt elhagyom.

Itt maradnak önnek a jó barátok, a hamuból megmentett
aranyak és hogy a boldogsága teljes legyen, ráadásul a
szabadsága is, melyet ezzel visszaadni sietek.

Azonban itt a pillanat, hogy a bizalom legőszintébb
szavaival búcsúzzam öntől.

Eddig azt reméltem, hogy ön házunk javának és leányunk
boldogságának szenteli magát s ezért gyakran szemet
hunytam sok minden miatt; most azonban rájöttem, hogy ön
egyenesen romlásomra tör, és így egy csepp kedvet sem érzek
arra, hogy tovább is együtt maradjak önnel és zsákmányul



142

szolgáljak másoknak.
Én önt gazdagon vettem el, de távolról sem

tiszteletreméltón. Bocsánat, hogy ilyen nyíltan beszélek.
Vagyonunkat megsokszoroztam; tizenöt évi házasságunk alatt
mindig szaporodott, egészen addig a pillanatig, amikor
előttem még most is rejtélyes csapások sújtottak rám anélkül,
hogy, mint teljes joggal állítom, bennem rejlett volna a hiba.

Ön, asszonyom, mindig arra törekedett, hogy saját vagyona
növekedjék, és meg vagyok győződve, hogy ez teljes
mértékben sikerült is önnek.

Tehát úgy hagyom el, amint elvettem: gazdagon, de nem
nagyon tiszteletreméltóan.

Legyen boldog!
Mától kezdve én is csak saját érdekemben óhajtok dolgozni.
Fogadja legőszintébb köszönetemet a jó példáért, mely

hasznomra szolgál s melyet feltétlenül követni fogok.
Az ön jóakaró férje: Danglars báró.“

A levél olvasása alatt a szegény báró szemei ide-oda
futkostak és arcszíne egyre változott; a báróné pedig átható
tekintetét a férjre szegezte, aki maga is kezdte érezni, hogy
eléggé szánalmas látványt nyújthat.

A tönkrement gazdag e zavara és szorult helyzete édes
bosszúvágyat ébresztett a mélyen megsértett nő szívében.

– Ezek után hogyan lehetséges, kedves báró úr, – mondta
végre a báróné gúnyos kacajjal, – hogy ön útitársamul
ajánlkozik, amikor, saját bevallása szerint, nem vagyok elég
tiszteletreméltó?

– Báróné, – felelte amaz, erőltetett mosolyra húzva vastag,
elkékült ajkait: – higyje el, hogy ez a levél csak pillanatnyi
borzalmas elvakultság szülötte, örvény szélén állva írtam, és
ön, aki mint már volt szerencsém megjegyezni, szellemileg
jóval felülmúlja nemét, megérthette volna kétségbeesett
helyzetemet.

– Talán azt is reméli, hogy ezt az ostoba levelet meg tudom
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bocsátani önnek?
– Úgy van, báróné; ez a leghőbb óhajom, – mondta esedezve

a báró, kinek új reménysugár csillant fel lelkében.
– Higyjek szavainak?
– Igen, igen, asszonyom! Igaz, nagyon megbántottam önt, de

bocsánatért könyörgök!
És a szerencsétlen báró térdrehullt, felesége lábaihoz hajtva

kopasz fejét.
A báróné most diadalának csúcspontján volt. Gyorsan

hátralépett és hangos nevetésben tört ki, amely fájdalmas
visszhangot keltett a szegény báró felzaklatott lelkében.

– Alávaló gazember! – kiáltott a báróné; – végre hát előttem
látlak a porban, durvaságaid bocsánatáért esedezve piszkos
ajkaiddal! De nekem nincs jogom bocsánatot osztogatni,
minthogy nagyon is bűnös vagyok magam is! Keljen fel, uram,
és távozzék! Szerencséjének e földön már bealkonyodott!
Esküdni mernék, hogy egyetlen tallérja sincs, és csak azért
mesterkedik kibékülésünkön, mert azt hiszi, hogy a pénz,
melyet Párisban nekem hagyott, még mindig a birtokomban
van. Én is ugyanolyan szegény vagyok, mint ön, és nagyon
szomorú jövő áll előttem; teljes nyomor fenyeget! Távozzék,
Danglars báró úr, távozzék! Ha nem úgy volna, ahogyan
mondtam, higyje el, hogy a nő, akit annyira megsértett és
elhagyott, még a szeme elé sem engedte volna. Különben ezt
még nem is tartanám olyan nagy bűnnek; de mai
viselkedésével tökéletesen bebizonyította, hogy férfiúi
önérzetének utolsó szikrája is kihalt önből, és ezt már nem
tudom megbocsátani.

A báró meg volt semmisülve.
– Isten volt-e vagy ember, ki házad elpusztítását tűzte ki

céljául magának: annyit már látok, hogy össze fog omlani és
kő kövön nem marad belőle! – folytatta a báróné félőrülten. –
Ez az Isten vagy ember megesküdött az én szégyenemre és
gyalázatomra is! Távozz, Danglars, mert úgy látszik, hogy
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lélegzetünk egyesüléséből méreg képződik a levegőben, mely
mindkettőnket megöl! Ah! a nyomor, a nyomor! Előttem van e
nyomor rémképe, mely porba sújtott és bosszúálló kísértetként
elnyelte egész vagyonomat! Ez irtózatos! Ez irtózatos!

A báróné kezeibe temette az arcát és fejét hátravetve, egész
testében remegett; így állt sokáig egy helyben. Mikor magához
tért, az őrültség gyenge pírja ömlött szét sápadt arcán. Szemeit
lassan körüljáratta szobáján és minden tárgyat figyelmesen
megnézett, mintha tájékozódni szeretett volna; aztán
szekrényéhez lépett, bánatosan leült előtte és gépiesen
megszámlálta a pénzt, melyet Benedetto hagyott vissza neki. A
báró pedig sietett felhasználni feleségének magánkívüli
állapotát, lassan vette kalapját és szó nélkül távozott.

XVII. A RÓMAI ÉS A PÁRISI BANDITA

A rettenetes gaztett után, melyet Benedetto a Földgömb
fogadóban követett el, csak szükség és nyomor várhatott a
szegény Danglars bárónéra.

Éppen a rablás előtt szedte be összes kinnlévőségeit és azzal
a szándékkal tartotta minden vagyonát kéznél, hogy egész
tőkéjét az egyik előkelő római bankárnál teszi le s csupán a
kamatokból fog élni, melyek elégségesek lettek volna, hogy
kellemes életmódot biztosítsanak számára. E terve, mint
láttuk, végleg meghiúsult; s ha a 60.000 frankot is elkölti,
melyet az arcátlan bandita meghagyott, minden segélyforrása
kiapad. A báróné képtelen volt arra, hogy leánya
nagylelkűségéhez folyamodjék, kivált a nála tett utolsó
látogatás után; ezért a még rendelkezésére álló egyetlen módot
ragadta meg, hogy magán segítsen: alapítványt tett le egy
szegényebb zárdánál, ahol ennek fejében állandó eltartásban
részesült.

Itt a csendes magányban visszagondolt múltjára, amely tele
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volt aljas és gonosz tettekkel; számbavette valamennyi
cselekedetét és őszintén beismerte magában, hogy a jelen
minden szenvedése csak szelíd büntetés ránézve az életében
elkövetett számtalan botlásért. Eszébe jutott, hogy milyen
elbizakodott és gőgös volt, s most ezt az egész kevély életet a
zárdai magánnyal és csenddel kellett felcserélnie. Gyakran
ontott forró könnyeket a szerencsétlen fiú miatt, aki Villefort-
ral folytatott bűnös viszonyának lett a gyümölcse: e romlott,
elátkozott fiú miatt, akitől az ég is ugyanúgy megtagadni
látszott áldását, mint akik az életet adták neki. Borzadva
gondolt e fiatal ember jövőjére s mintegy előre megsejtve
istentelen életének végét, sokszor iszonyodva kérdezte majd
magától, majd a zárda néma falaitól, majd Istentől: vajon nem
kell-e neki, Danglars bárónénak, egy Serviéres-lánynak még
azt a rettenetes csapást is megérnie, hogy ennyi nyomor és
balszerencse után valamelyik nap a nyaktiló előtt fog magára
eszmélni, hogy ott őrülten ragadja fel annak levágott véres
fejét, ki az életét s ezzel együtt szerencsétlen végét is neki
tulajdoníthatja.

Mikor valamely váratlan szerencsétlenség hirtelen
összerombolja boldogságunkat és megsemmisíti a varázslatos
légkört, melyben eddig gond nélkül s csupán
szenvedélyeinknek éltünk, azonnal észrevesszük, hogy e
szenvedélyeken kívül, melyek lépteinket irányították, egy
nemesebb érzés is létezik bensőnkben, melynek befolyása
csupán a halállal ér véget. Ez annak a magasztos
alapeszmének a tudata, melyet már öntudatunk
felébredésekor szívunk magunkba, mely már ekkor állandó
viszonyba hozza az embert Teremtőjével s amelynek azt a
mérhetetlen erkölcsi kincset is köszönhetjük, melyet
közönségesen őszinte bánatnak nevezünk; általa tanulunk
hinni egy végtelen jó, irgalmas és igazságos Isten létezésében,
akit régebbi, tévutakon járó és nyughatatlan életünk alatt
egészen elfeledtünk! Ez a mindenható Isten jutott most
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Danglars bárónénak is az eszébe, miután egy iszonyú csapás,
mely végképp ledöntötte földi szerencséjének épületét, a
zárdai magányba kényszerítette visszavonulni; itt, a csendes
egyedüllétben, töredelmes bűnbánat fogta el a múlt miatt és
vérző szívére csupán egyetlen írt talált: a buzgó imát!

*
Danglars báró minden igyekezete dacára sem tudott

Benedetto nyomára akadni. Az agyafúrt fickó, akinek most
három millió frank volt a zsebében, ügyesen keresztülhúzta a
báró számításait, úgy hogy az végre le is mondott kereséséről
és legokosabbnak találta, ha visszamegy az Argentino
színházhoz, ahol minden reményét leánya, d'Armilly Eugénie
nagylelkűségébe helyezte.

Benedetto, bárha a bárónén elkövetett gyalázatos tette után
már jelentékeny vagyon birtokában volt, még mindig nem
állapodott meg a gonoszság megkezdett útján. Sőt, távol a
gondolattól, rögtön egy más ilyfajta művön törte a fejét, és már
fel is fedezett egy újabban kínálkozó alkalmat, őszentsége a
pápa kormánya ugyanis nagy összeget tűzött ki a hírhedt
bandita, Vampa Luigi fejére, aki folytonos vakmerő rablásaival
rettegésben tartotta Róma környékét és akinek rejtekhelyét
eddig még nem sikerült felfedezni. Elhatározta tehát, hogy e
célból titkos látogatást tesz a rendőrfőnökségen; de később
jobban megfontolta a dolgot, s miután meggyőződött, hogy a
báróné, aki nyilván elvesztette minden reményét, nem üldözi,
megparancsolta Peppinónak, hogy a megrendelt hajó még
néhány napig készenlétben várakozzék rá, mert a
legkedvezőbb pillanatot akarta kilesni, amikor tervbevett új
csínjét teljes biztonsággal viheti keresztül.

A Colosseumban adott találka csakugyan megtörtént és
Vampa Peppinóval együtt vakon elhitték, hogy Benedetto
Monte-Christo gróf titkára. De a hangnem, mellyel Benedetto e
férfiről beszélt, úgy látszott, rovására kezdett menni a grófnak,
minthogy ezután fokozatosan hanyatlott az a varázsereje,
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melyet addig a banditákra gyakorolt, akik, mint már
említettük, mind egytől-egyig rendkívül babonás emberek.

Benedetto azt színlelte Vampa előtt, hogy leghőbb vágya
kiszabadítani a gróf hatalma alól, minthogy ő maga is eltanult
egyet-mást a varázstudományából. Vampa készpénznek vette
Benedetto meséjét és rögtön mérlegelni kezdte az előnyöket,
melyek abból származhatnak, ha alárendelt szerepéből fölébe
kerekedik a grófnak.

Vampa, mint minden magafajta szörnyeteg, becsvágyó volt.
Megirigyelte Monte-Christo mérhetetlen kincseit, s mint látni
fogjuk, Benedetto kezdeményezésére már egész összeesküvés
jött létre a gróf ellen.

– Igen, igen, – mondta Benedetto Vampának és Peppinónak,
– a gróf egész hatalma a kezemben van! És ha a ti hitvallástok
megengedné, együtt őrizhetnők a becses ereklyét, mely a
grófot oly erőssé teszi! Ez a holt kéz jelöli ki az utakat, melyek
a grófot mesés kincsekhez juttatják! Ami engem illet, bizony el
kell hagynom Rómát, hogy e szekrénykét, melyet a gróftól
elloptak, visszavigyem uramnak. De ha segítségemre lennétek,
itt maradok és veletek együtt fogok működni a közös cél
érdekében.

Vampa és Peppino elfogadták Benedetto ajánlatát, ki a két
bandita néhány elejtett szavából kihámozta, hogy Monte-
Christo gróf Keleten van.

Közben azonban Villefort fia egyre azon mesterkedett, hogy
a hírhedt római rablóvezért a törvény kezeire juttassa, és csak
a kedvező pillanatra várt, hogy ez üzlet révén a római
rendőrségtől kapott összeggel még jobban gyarapítsa óriási
vagyonát. Benedetto észrevette, hogy a bandita távolról sem
bujkál, sőt örömét leli abban, hogy minden nyilvános helyen,
különösen pedig színházakban, bátran mutogatja magát; ebből
pedig nagyon helyesen következtette, hogy signor Vampa
Luigi vagy túlságosan önhitt, vagy nagyon jóban van a
rendőrügynökökkel. Midőn a második feltevése, amely
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különben is nagyon valószínűnek látszott, bebizonyult,
Benedetto rájött arra, hogy a legnagyobb óvatosságra van
szüksége, ha a tervbe vett árulást sikeresen akarja
keresztülvinni és még idejekorán megakadályozni, hogy egy
signor Vampa által jól megfizetett rendőrügynök a banditát az
őt fenyegető veszélyre figyelmeztesse.

Benedetto állandóan Vampa nyomában volt, megleste
minden mozdulatát és a három vagy négy este után, melyet az
Argentino-színházban vele együtt töltött, már azt is tudta,
hogy Vampa nem egészen közömbös d‘Armilly Eugénie
kisasszony bájai iránt.

Valóban, a fiatal d‘Armilly büszke, délceg alakja mély
benyomást gyakorolt Vampa szívére és ez a benyomás
csakhamar oly hatalmas tűzzé változott, amely miatt a bandita
sem éjjel, sem nappal nem lelte nyugalmát. A szerelem
lángjától perzselve, ez a vad kalandor és bátor természet
erősen eltökélte, hogy a bájos leányt, ki őt állandóan az
Argentino-színházhoz vonzotta, ha csak egy pillanatra is a
hatalmába keríti.

Benedetto ajkain diadalmas mosoly rajzolódott ki, amikor
Vampa szemeiből a szenvedélyt, amely rabjává tette, kiolvasta.

Szüntelenül leste annak minden mozdulatát és bárhová
ment, nyomon követte, míg végre egy szép napon abba az
igénytelen kis házikóba látta betérni, ahol az állítólagos fiatal
Serviéres-rel összeköttetésben állt öreg anyóka lakott. Miután
pontos értesüléseket szerzett be e vénasszony kilétéről, tüstént
tisztába jött Vampa látogatásainak céljával; ennek megfelelően
dolgozta ki csatatervét, melynek ügyes kivitele most
kizárólagos gondját képezte.

Mikor az említett napon Vampával találkozott, egy gyéren
látogatott csapszékbe vitte magával. Itt egy homályos sarokba
vonultak vissza, mint akiknek rendkívül titkos beszédjük van
egymással. Néhány pillanatig Benedetto gondolkodva ült a
helyén, majd ezekkel a szavakkal törte meg a csendet:
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– Ma nagyon különös találkozásom volt, Maestro.
Felismertem itt Rómában egy francia nőt, aki atyjával együtt
megszökött Párisból, miután egy bizonyos Cavalcanti
herceget, akihez nőül kellett volna mennie, kifosztott.

– Bánom is én! – felelte Vampa Luigi az asztalra könyökölve
s arcát tenyerei közé fogva annak jeléül, hogy az, amit hall,
szerfelett untatja.

– Ennek az az oka, hogy két végtelenül fontos körülményt,
mely ez üggyel összefüggésben áll, nem ismersz. Nevezetesen,
hogy ez a Cavalcanti herceg rendkívül gazdag volt és hogy
Monte-Christo gróf a herceggel, ki most nagyon szerencsétlen,
a lehető legjobb viszonyban állt.

– És aztán? Mi közöm ahhoz, hogy a herceg rendkívül
gazdag volt és hogy Monte-Christo gróffal a lehető legjobb
viszonyban állt?

– Várj csak, Maestro; tüstént világosabban fejezem ki
magam! – válaszolta Benedetto nyomatékkal. – Először is,
miután Cavalcanti herceg rendkívül gazdag volt, sejtheted,
hogy az összeg, melyet tőle elraboltak, nagyon tekintélyes
kellett hogy legyen. És másodszor, minthogy a gróf a
herceggel jó viszonyban állt, közölte velem a nő nevét, aki a
rablást elkövette, s egyúttal megbízott, hogy bárhol találkozom
is vele, azonnal fogassam el, mert feltette magában, hogy a
szegény Cavalcanti pénzét okvetlenül visszaszerzi. Az imént
már most azt mondtam neked, hogy a leány atyjával együtt
jelenleg Rómában van; ahelyett azonban, hogy az
igazságszolgáltatás kezeire juttatnám, inkább egy javaslatot
akarok neked tenni, feltéve, hogy hajlandó vagy velem egy
közös vállalkozást végrehajtani.

– Hogy hívják a nőt? – kérdezte Vampa nyíltan, elárulva
arcával, hogy kedvet kezd kapni a dologhoz.

Benedetto utolsó szavai tehát nem tévesztették el céljukat.
– A neve távolról sem ismeretlen vagy jelentéktelen, – felelte

Benedetto a legnagyobb hidegvérrel; – anyja révén a Serviéres-
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családdal rokon, míg atyja után a Danglars nevet viseli,
ugyanazét a híres báróét, akit Monte-Christo gróf utasításai
alapján hatmillió frank erejéig megkopasztottatok. A valódi
neve Danglars Eugénie, de jelenleg itt Rómában d‘Armilly
Eugénie néven szerepel.

E szavak hallatára Vampa önkéntelen mozdulatot tett
meglepetésében, amit hasztalan iparkodott az egykedvűség
leple mögött elrejteni. Benedetto úgy tett azonban, mintha a
legcsekélyebb figyelemre sem érdemesítené Vampa
mozdulatát és a legnagyobb nyugalommal folytatta:

– És e fiatal leány nem más, mint az Argentino-színház
közismert szép énekesnője, ama Circe, aki Róma közönségét
galamb-lényével meghódítja s emellett alaposan megcsalja.
Mit szólsz ehhez?

– És hogyan csalja meg a közönséget? – kérdezte Vampa oly
hangon, amelyből aggodalom érződött ki.

– Sehogyan se, Maestro, – felelte Benedetto. – Csupán annyit
akartam mondani, hogy aki őt látja, még csak a gondolatára
sem tartaná képesnek annak, amit oly csodálatos ügyességgel
és bátorsággal hajtott végre.

Vampa egy pillanatig hallgatott.
– És az atyja! – kérdezte azután. – Hol van! Mit csinál? Ön

azt mondta, hogy szintén Rómában tartózkodik.
– Oh! Az atya csak az igazán ravasz öreg, aki mindenre

képes és kapható! Nem régen séta közben találkoztam vele az
aquapendente-i citadellánál, amelynek közelében szép háza
van.

– Jó egyetértésben él a leányával?
– Ehhez meg mi közöd, Maestro? – kérdezte vissza

Benedetto.
– Nem rossz kérdés, – válaszolta a bandita erőltetett

nevetéssel. – ön egy közös vállalatot ajánl nekem és
csodálkozik, amikor érdemleges felvilágosításokat akarok
szerezni.



151

– Elfogadod tehát ajánlatomat!
– Majd meglátom, miután részletesebben megmagyarázza

tervét.
– Neked még magyarázatra van szükséged? Legyen hát;

nyíltan fogok beszélni, amint óhajtod. Szövetségeseknek
bizalommal kell egymás iránt viseltetniük. Jól tudom, hogy
vesztemet okozhatod, ha az a bolond gondolatod támad, hogy
uramat, a grófot, arról a nem egészen hűséges módról
értesítsd, mellyel én őt itt Rómában szolgálom; másrészt
azonban azt is tudom, hogy neked is meggyűlnék a bajod, ha
hangosan felkiáltanék: Ez itt Vampa! Ámde meg vagyok
győződve, hogy te nem fogsz beárulni, aminthogy nekem sem
fog sohasem az eszembe jutni, hogy kiadjalak; ehelyett értsük
meg szépen egymást. Mint már mondottam, tervem közös
érdekünk s ezért közösen is kell végrehajtanunk. Világos, hogy
Eugénie kisasszony, aki a vele jegyben járó Cavalcanti
herceget kifosztotta, birtokában kell hogy legyen jelenleg az
elrablott tekintélyes összegnek; nincs másról tehát szó, mint
egy kis támadásról a kisasszony szabadsága ellen s utána majd
meghatározzuk a váltságdíjat, amelyen, ha akarja,
visszavásárolhatja szabadságát. Ha a terv sikerül, felezünk
egymással, Maestro.

– Oh! d‘Armilly Eugénie! – kiáltott fel Vampa féktelenül,
akkorát ütve öklével az asztalra, hogy az csak úgy rengett belé.

– Nos mi lesz? – kérdezte Benedetto.
– Beleegyezésemet akarja? – felelte vissza Vampa.
– Persze, hogy azt akarom!
– Rendben van, kezet rá, – mondta a bandita, odatartva

széles markát. – Viszontlátásra holnap ugyanezen órában a
Colosseumban!

– A Colosseumban, – ismételte Benedetto, megszorítva
Vampa kezét.

– A belső csarnok negyedik oszlopánál.
– Ott leszek.
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– De egyedül.
– Tehát holnapig, Maestro.
Benedetto és Vampa, akik eközben a csapszékből már az

utcára léptek, még egyszer kezet szorítottak és ellentett
irányba elsiettek.

– Te el tudtad árulni, akit szolgálsz, – dünnyögte Vampa a
távozó Benedetto után nézve; – ugyanígy engem is képes
leszel elárulni, ha előnyödre fog szolgálni. Az árulók jutalma
legyen hát az osztályrészed, mihelyt nem lesz többé reád
szükségem!

A római bandita e titokzatos fenyegetése kétségkívül
megrémítette volna Benedettót, ha még hozzá azt a határozott,
kemény mozdulatot is látta volna, amely kísérte.

XVIII. A KOSZORÚ

Egy hivatottságát érző, a szó valódi értelmében vett
színésznő büszkén visszautasítja az arisztokratikus osztályok
szokott előítéleteit.

Danglars Eugénie és anyja között betölt-hetetlen szakadék
tátongott.

Eugénienek sohasem volt osztályrésze a feltétlen odaadás, a
szüntelen gondoskodás, mellyel egy gyengéden szerető anya
gyermeke nevelése fölött őrködik; sohasem volt tárgya annak
az aggódó szeretetnek, melyért egy jóérzésű leány még sokkal
szentebb hálával tartozik anyjának, mint születéséért; az ő
számára az „anya“ szó már zsenge gyermeksége óta csupán az
asszonyt jelentette, aki megszülte, és semmi többet. Hogyan
foghatta volna el tehát szívét az a titokzatos vonzódás, melyet
a vér szavának szoktunk nevezni? Hogyan ismerhette volna
ezt a mennyei érzést, melyet az elhibázott nevelés már eleve
elfojtott lelkében és hogyan vezethette volna ez az érzés ama
nő karjai közé, akit egész szívéből megvetett!
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Eugénie teljesen feledni akarta múltját, melynek távlatában a
két lény, akitől az életet kapta, végleg eltűnt a szemei elől,
minthogy azonkívül, hogy a világra hozták, semmit sem
köszönhetett nekik; egész bensőjével azon az emberen
csüngött, aki egykor a tanítónője volt, de akiben most az
egyetlen, hűséges barátnőt szerette, aki az anyát pótolta neki;
örömmel és bizalommal nézett a nyitva álló, dicsteljes jövő felé
és látta a feltárult horizont, melyen ezeket a lángbetűkkel írt
szavakat vélte a távolból szüntelenül olvashatni: „Művészet és
dicsőség!”

Nyolc nappal azután, hogy Vampa és Benedetto titkos
beszélgetését a gyéren látogatott csapszékben kihallgattuk,
d‘Armilly Eugénie merengő lénnyé változott, kinek homlokát
a bánat könnyű felhői árnyékozták be. Louise, is észrevette
már, hogy Eugénie, eddigi szokása ellenére, most gyakran
keresi a magányt és egyedüllétet. Az ilyen pillanatokban egy-
egy könnycsepp gördült végig az énekesnő arcán, a lelkében
végbemenő nagy, titokzatos változás félreismerhetetlen jele
gyanánt; s a barátnő hasztalan igyekezett e könnyeket
csókjaival felszárítani: az egyik felcsókolt könnycsepp helyébe
tüstént egy másik pergett, megértetve Louise-zel, hogy okuk
nem olyan, hogy a hűséges és szerető társnő elűzhetné őket
gyengéd ragaszkodásával.

Az egyik este Eugénie ismét visszavonult szobájába és
álmodozva leült ablakához, ahonnan szórakozottan nézte a
lenyugvó nap utolsó sugarait, melyek a Szent Péter-bazilika
hatalmas kupolájáról visszaverődve fokozatosan a szürkület
homályába borították a keresztény világ roppant fővárosát.
Időnként egy-egy könnyű sóhaj szállt fel lelkéből s mint
harmat a virágon, két kristálytiszta könnycsepp rezgett
gyönyörű szempilláin.

Louise, anélkül hogy Eugénie észrevette volna, belépett és
néhány másodpercig aggódó részvéttel nézte barátnőjét,
akinek mozdulatlansága és epekedő arckifejezése végkép
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megerősítette már napok óta táplált gyanújában. Majd a háta
mögé kerülve, áthajolt a vállán, forró csókot nyomott
homlokára és megszólította:

– Drágám!
– Louise kedves Louise-om! – felelte Eugénie összerezzenve,

miközben könnyek csordultak ki szemeiből.
– Félek, drága egyetlen barátnőm, hogy Olaszország

részegítő levegőjével Corinna vagy Tasso édes mérgét lehelted
magadba, – mondta Louise.

– Lehetnek-e titkaim előtted, Louise-om? Magam is
meggyőződtem, hogy amit a bensőmben érzek, nem csupán a
képzelet játéka!

– És ez az érzés fájdalmat okoz neked, mert teljesen a
hatalma alatt állsz. A bánat felhőit látom, Eugéniem, máskor
oly vidám és nyílt homlokodon!

– Igazad van, szeretett barátnőm! Igen, ez az érzés teljesen
hatalmába kerítette akaratomat, mint ahogy valaha én
diadalmaskodtam fölötte. Emlékszel-e még, hogy milyen
szívből kacagtam sokszor azokon, akik állítólag
ellenállhatatlan szerelemre gyulladtak irántunk és dőre
vallomásaikkal elárasztottak mindkettőnket! Emlékszel-e még,
hogy milyen hitetlen és gúnyos mosollyal tudtam válaszolni
mindazon szenvedélyes sóhajokra, amelyek a ránk lövellt
szerelmes pillantásokat kísérték? Emlékszel-e még a szép
gondtalan időkre, amikor szívemet teljesen felmentettnek
képzeltem az adótól, amelynek lerovására minden teremtett
emberi lény el van e földön ítélve? Oh! alapjában véve az én
szívem sem más, mint a többi nőé; szenvedni kezdek, mert
szeretni kezdek.

– Tisztelem szenvedésedet, drága barátnőm és felajánlom
rokon keblemet, hogy résztvegyen szenvedéseidben.

– Elfogadom, szeretett Louise-om, és végtelenül köszönöm
jóságodat, – felelte Eugénie, csókjaival halmozva el barátnőjét
és megragadva kezét. – Nekem nem volt elég erőm, hogy
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önként bevalljam az érzést, amely hatalmába kerített; te
felfedezted magadtól, – hallgass hát meg.

E szavakkal néhány pillanatra gondolataiba merült, mintha
rendezni akarta volna elméjében, amit mondani készült.

Végre így szólt:
– Te azt ajánlottad, kedves Louise-om, hogy amikor a

színpadon játszom, sohase irányítsam tekintetemet egy
bizonyos nézőre, hanem pillantsak erre és arra, hol a
zenekarra, hol a földszintre anélkül, hogy valakit
megkülönböztetni vagy felismerni akarjak s vegyem úgy,
mintha az egész közönség nagy távlatban volna a rivaldától.
Követtem tanácsodat. Bizonytalan tömeggé összefolyva láttam
magam előtt az egész színházat, mint midőn egy magas
sziklacsúcson állva, nagy fekete felhőgomolyagot látunk meg a
lábaink alatt. Egy este azonban egy férfi volt jelen az
előadáson, aki teljesen kivált a lármás, kaotikus tömegből. E
férfi homlokán a lelkierő a szépséggel párosult; szemei
lángokat sugároztak felém, melyek egyre égettek, egyre
emésztettek, csaknem megőrjítettek! Mikor a tapsviharok
kitörtek, e férfi egyedül maradt némán és mozdulatlanul a
helyén, de szemei többet mondtak nekem, mint az ezer és ezer
éljenző száj, amely a színfalak közül kihívott! Ezen este óta
mindig a színházban látom e férfit, mindig ugyanazon a
helyen, mindig ugyanazzal az arckifejezéssel, mindig
ugyanazon villámokkal szemeiben és lényének ugyanazon
varázsával fölöttem. Vajon ki ő? Istenem! Ki ő? Mit bánom én!
Férfi, akit szeretek, férfi, kinek látása forró és igaz érzést kelt
bennem s akinek képét nem tudom többé kiszakítani
szívemből!

Néhány pillanatra ismét csend állt be, miközben Eugénie
kezeibe temette arcát és keservesen zokogott. Louise aggódva
nézett szeretett barátnőjére és ajkai egy érthetetlen szót
mormoltak.

– És te nem ismered ezt a férfit, Eugéniem? – kérdezte végül.



156

– Már mondottam, hogy nem ismerem., Csak azt tudom,
hogy az első pillanattól fogva, melyben megláttam, ura lett
minden gondolatomnak. Ki mondhatja meg, hogy nem kísért-e
már régebben is figyelmével anélkül, hogy észrevettem volna?
Ah! Louise-om, drága, egyetlen Louise-om, nekem, aki mindig
megvetettem a szerelem szót, amelyről azt hittem, hogy
csupán a férfiak találták fel, hogy másokat és magukat
bolondítsák vele; ez a szó, mely a nagyvilági férfiak és nők
valamennyijének örökké az ajkain lebeg, e szó nekem most
nemcsak a számon, de szívem mélyében is van s csak itt lakik
voltaképp az érzés, melyet e szó kifejez! Én is ugyanolyan
közönséges teremtmény vagyok, mint bármely leány az én
koromban!

– Tévedsz, kedves Eugénie; a te korodban nem tud minden
fiatal leány úgy érezni, amint te érzesz most! S ez a
szenvedély, amely egy férfi tüzes tekintetére ébred fel
szívedben, még költőibbé fogja tenni lényedet és magad fölé
fog emelni. De meg kell fontolnunk az érzés másik oldalát is.
Ne feledd, kedves Eugéniem, hogy gyakran sok
szerencsétlenség származik abból, ha egy férfi előtt, akinek
jellemét még nem ismerjük, eláruljuk, hogy ellenállhatatlan
vonzalmat ébresztett maga iránt szívünkben.

– Oh! Ő sohasem fogja megtudni, hogy milyen hatást
gyakorol rám!

– Lehetséges, – mormolta Louise.
E pillanatban Aspasia asszony jelentette, hogy a fogat,

amelynek a színházba kellett a barátnőket vinnie, előállt.
Eugénie megtörölte szemeit, amelyekben még ott csillogott a

drága nedv, melyet Ámor szeszélye fakasztott, hogy
megöntözze vele a fiatal, szerelmes leány arcának rózsáit.
Aztán vállára vetette kendőjét, Louise-zal együtt lement a
lépcsőkön, és mindketten beszálltak a hintóba, amely azonnal
elrobogott velük.

Mihelyt Eugénie a színházba ért, tüstént a leeresztett
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függöny mögé sietett, amely eltakarta a közönség tekintete
elől; itt állt néhány pillanatig, két ellentétes és egymással
küzdő gondolattal elméjében: szemügyre vegye-e a nézőteret a
kémlelő lyukon át, mint máskor szokta, vagy ne. A perzselő
vágy csakhamar úrrá lett rajta és gyorsan a lyukhoz lépett;
Louise követte és némán és mozdulatlanul megállt mellette.

Eugénie egyszerre reszketni kezdett egész testében; keble
hullámzott és kinyílt ajkairól halk sikoly röppent el.

– Itt van! – suttogta a szép fiatal művésznő. – Ismét ott áll a
karzaton, a többiek közül kiválva és rámlövelve szeme
szenvedélyes sugarait. Mondd csak, nem dőreség ez! –
folytatta Louisehoz fordulva; – nem ostobaság-e, hogy ennyire
lenyűgözhet egy férfi tekintete, akit nem ismerek, akit alig
néhányszor láttam és akinek még a hangját sem hallottam! De
mikor olyan szép! Barna arcbőre és ébenfekete szakálla férfias
erőről tanúskodik; nagy beszédes szemei értelmet árulnak el és
büszke és nemes jellemre vallanak! Nézd csak, Louise-om,
hogy milyen előkelő testtartású és milyen délceg. Milyen
hidegen és lekicsinylően néz le a földszinten ülőkre, mintha
ezer mérföldnyire volnának tőle.

Louise éppen felelni akart, de a rendező sípja, amely az
előadás megkezdését jelezte, megakadályozta, hogy
alaposabban megnézze magának a férfit, akiről Eugénie oly
lelkesen beszélt. A két barátnő visszasietett a színfalak mögé,
ahonnan izgatottan figyelték a zenekart, amely a sípjelre
tüstént belekezdett az opera nyitányába.

Ez volt a Semiramis utolsó előadása; a színház zsúfolva volt.
Róma zeneértő közönsége a világért sem mulasztotta volna el
a drága estét, melyen utoljára élvezhette Arsaces és Semiramis
pompás alakjait, akiket a két d‘Armilly kisasszony páratlan
művészete feltámasztott az ókor porából, hogy a jelen
nemzedéke előtt bemutassa a határtalan szerelmet és bűnt,
amelyre a szenvedély ragadta őket.

Eugénie ezen az estén a szokottnál is szebben énekelt; észre
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lehetett venni azonban, hogy pillantása büszkén és megvetően
siklik el a földszint fölött, ügyet sem vetve a feléje tűző
sóvárgó tekintetekre, és állandóan egy és ugyanazon alakra
tapad a karzaton, mintha nyílt vallomást akarna tenni arról,
hogy ő a választottja szenvedélyes szívének.

Abban a pillanatban, amikor az előadás befejeződött, egy
láthatatlan kéz gyönyörű koszorút dobott Eugénie lábai elé, ki
azt felvette s mint szokás, megcsókolta.

A függöny tomboló éljenzés közben hullt le, amely csak
lassan halt el, hogy a józan kritikának adjon helyet.

Ez az utolsó koszorú, amelyről Louise neve hiányzott s így
csak egyedül Eugénienek lehetett szánva,
összehasonlíthatatlanul szebb volt, mint azok, melyeket a
barátnők ezideig kaptak.

– Valóban, – mondta Louise meglepetten, de irigység nélkül
nézegetve a pompás ajándékot. Miféle fejedelemnek
támadhatott a gondolata, hogy ilyen koszorúval tiszteljen meg.

– Biztosan többek közös ajándéka lesz, – felelte Eugénie
halkan, de maga is kételkedett e feltevésben, mert mihelyt
magára maradt, forrón megcsókolta a koszorú szalagjait és
virágjait és reszkető ujjakkal keresgélt közöttük.

Nem csalódott! A virágok között egy gondosan
összehajtogatott és ügyesen elrejtett levélkét talált, melyet
türelmetlenül ragadott meg, hogy felbontsa és elolvassa. Arcát
halvány pír borította el, karjai lehanyatlottak és sokáig
képtelen volt szemeihez emelni a drága írást, de az égető
kíváncsiság végre győzedelmeskedett félelmén és
gyengédségén s a következő sorokat olvasta:

„Signora!
A legelső pillanatban, mikor megláttam, legott lebilincselt

egyénisége, mint az egész közönséget, amely tanúja volt
tehetségének! Kezdetben azt hittem, hogy e benyomás
ugyanaz, amelyet a hallgatóság valamennyi tagjára gyakorolt;
igyekeztem tehát magamba fojtani és elfelejteni.
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Ebbeli törekvéseim azonban sikertelenek maradtak.
Képe ettől fogva mindenüvé követett és ráeszméltem, hogy

komoly és őszinte érzés gyűlt fel szívemben.
Azóta nincsen pillanat, melyben ne önre gondolnék és

esztelenségem annyira vakmerővé tesz, hogy bevallom
érzelmeimet, melyek azonban nem csupán az ajkakról
hangzanak el, mint azoké az ezreké, akik kétségkívül már
szintén nyilatkoztak önnek.

Signora! A magány csendjében egy férfi él, aki önt a szíve
mélyéből imádja és aki egyetlen szaváért kész a kínok örök
gyötrelmét elszenvedni!”

XIX. APA ÉS LEÁNYA

A rákövetkező nap, éppen a két d'Armilly kisasszony
énekgyakorlatának befejezte után, Aspasia asszony lépett
szobájukba s egy látogató nevét jelentette be, amelynek
hallatára Louise elsápadt, Eugénie ellenben bizonyára jóízűen
felkacagott volna barátnője alaptalan ijedtségén, ha nem állt
volna komolyabb érzések hatása alatt.

A bejelentett Danglars báró volt.
Eugénie már ismerte anyja felfogását művészi pályájáról;

atyjától e tekintetben homlokegyenest ellenkező felfogást várt,
mert bizonyára nem volt annyira elvakítva származása
büszkeségétől, mint Danglars báróné, a született Serviéres
leány. Mosolyogva fordult tehát Louisehoz:

– Légy nyugodt, kedves barátnőm; jól ismerem Danglars
urat és biztosítlak, hogy látogatása sokkal kellemesebb lesz,
mint anyámé volt. Ítéld meg te magad!

Ezzel intett Aspasiának, aki kisietett, hogy Danglars úrral
térjen vissza a szalonba.

A báró egyszerű, de elegáns ruhában jelent meg, ami arra
vallott, hogy kedvező körülmények között él. Az öröm
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kifejezése sugárzott le közönséges, durva arcáról, amely
tüstént elárulta benne a fösvény, nagyravágyó és jellemtelen
embert.

– Kedves leányom! – kezdte a báró csengő hangon, jól
betanult és mesterkélt taglejtéssel kísérve a megszólítást: –
felesleges lenne hogyléted felől érdeklődnöm, minthogy
arcodon, mely szépségben felülmúlja Michelangelo és Rafael
rajzait, egészség és boldogság tükröződik.

E szavakra a barátnők összenéztek.
– Ha különben szenvednék is, – felelte Eugénie, kezet

csókolva atyjának, – e pillanatban nem vehetné rajtam észre,
kedves atyám, mert önt látva, arcom csak örömet sugározhat.
Ettől eltekintve a gyönyör, melyet szeretett Louise-om
társasága és művészi pályám nyújt, teljes elégedettséggel tölt
el.

– Engedje meg, d'Armilly kisasszony, hogy őszinte
elismerésemet fejezzem ki a buzgalomért és önzetlen
odaadásért, melyet leányommal szemben tanúsított, – mondta
most a báró, meghajolva Louise előtt.

– Foglaljon helyet, kedves atyám, – szólt Eugénie, egy
karosszékre mutatva, miközben maga Louise mellett ült le.

Pillanatnyi csend állt be, amit a báró arra használt fel, hogy
vastag ujjaival végigszántson hajában és aggódva körülnézzen
a szalonban, mintha lélekjelenlétét keresné valamelyik
sarokban, amely már cserbenhagyni készült az öreget.

– Már rég itt van Rómában, atyám? – kérdezte végre
Eugénie, leírhatatlan kíváncsisággal az arcán.

– Igen, már régóta itt vagyok, de nagyon visszavonultan
élek… mármint a társaságtól és az üzlettől. Tegnap véletlenül
az a szerencse ért, hogy a szép Semiramist láthattam, aki az
egész város elismerését kivívta.

– Bocsánat, atyám, de ön nyilván Louise barátnőmet is látta
és hallotta tegnap.

– Kétségkívül; de mindenekelőtt atya vagyok, Eugénie, és
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egyetlen érzés sincs szívemben, melynek ne te lennél a tárgya.
Különben már kifejeztem hódolatomat d'Armilly kisasszony
elvitathatatlan tehetsége és tagadhatatlan érdemei iránt is.

Louise könnyedén biccentett fejével s miután a báró is újra
meghajolt a barátnők előtt, e szavakkal folytatta:

– Minthogy pedig az apai szem, ha gyermekéről van szó,
rendszerint élesebben lát, a ragyogó fejdísz alatt könnyű volt
az asszírok nemes királynéjában felismernem egyetlen
leányomat, akit mindig szívem legmélyéből szerettem!
Képzelheted tehát, mekkora öröm fogott el, mikor Róma
legelőkelőbb közönségét olyan elragadtatással és lelkesedéssel
hallottam tapsolni egyetlen, szeretett leányom páratlan
művészetének! Ez igazán büszkévé tehet egy apát!

– Hogy van édesanyám? – kérdezte Eugénie hanyagul,
anélkül azonban, hogy a különös hatás, melyet e kérdés a
báróra tett, elkerülte volna figyelmét.

Eugénienek nagyon feltűnt, hogy anyja sem említette a bárót
s most a báró is egészen hallgatott anyjáról; azt következtette
ebből, hogy szülei aligha élnek példás összhangban
egymással. Meg akart tehát győződni, hogy feltevése helyes-e.

– A báróné… – felelte Danglars köhécselve, mintha
megakadt volna valami a torkán, – a báróné… utazik.

– Ez nagyon kellemes időtöltés! – jegyezte meg d‘Armilly
Louise.

– És atyám miért nem tart vele! – kérdezte Eugénie.
– Én mindennél többre becsülöm a kényelmet és nyugalmat,

drága leányom, – válaszolta a báró. – Fáradt vagyok, pihenésre
van szükségem és amúgy is kevésre értékelem az utazás
nyújtotta szórakozást, még a velejáró ezerféle kellemetlenséget
le is számítva! Ah! – sóhajtotta, miközben még erősebben
kezdett köhögni: – én általában rosszul érzem magam, ha úton
vagyok!

– Ha jól emlékszem, azt mondta az imént atyám, hogy
visszavonultan él a társaságtól.
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– Úgy van! Aquapendente citadellája közelében lakom
jelenleg, egy kis házikóban, melyet ezennel felajánlok neked.

– Végtelenül köszönöm, kedves atyám; de sajnos, aligha
fogok szíves ajánlatával élhetni, minthogy a folytonos
énekgyakorlatozás miatt, amely szerződésünk folytán
elengedhetetlen, Louise-zal együtt nem igen áll módunkban
ilyen kirándulásokat tenni.

– Mindennek dacára remélem, – mondta a báró, – hogy azért
legalább egyszer meg fogsz örvendeztetni, még ha csak rövid
időre is.

– Nagy súlyt helyez e látogatásra, atyám!
– De mennyire! – kiáltotta a báró; – rendkívül nagy súlyt

helyezek rá. A legnagyobb türelmetlenséggel várlak és
hozzáteszem, hogy végtelenül boldog lennék, ha drága
barátnőddel és tanítónőddel együtt megtekintenéd egyszer e
kis birtokot, amely e pillanattól fogva a tied is, kedves
Eugéniem.

– Ön valóban nagyon szeretetreméltó, kedves atyám!
– És biztosítalak, hogy itt már nem fogsz találkozni azokkal

a vaskos aktacsomókkal, hatalmas könyvekkel és végtelen
számsorokkal, amelyek oly kellemetlen hatással voltak
gyakran rád párisi irodámban. Végkép visszavonultam az
üzlettől.

– Ehhez csak szerencsét kívánhatok, kedves atyám, –
mondta Eugénie; – a számokban úgy sincs semmi költészet.

– Ami engem illet, én utálom őket, – szólt közbe Louise.
– Azt hiszem, hogy azért mégis szentel nekik némi időt,

kisasszony; például mikor a fizetését felveszi, amely
meglehetősen tekintélyes összegre rúghat.

– Hagyjuk ezt most, atyám! – mondta Eugénie. – Én ezt a
kérdést teljesen az igazgatók becsületére bízom s különben is
azt hiszem, hogy tíz tizenkét piaszterrel több vagy kevesebb
nem számít.

A báró a homlokát ráncolta.
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– Minden száznál tíz piaszterrel kevesebb: százezernél már
tízezret és kétszázezernél már húszezret tesz ki, – mondta; – s
ha így számítunk tovább…

– Nem fontos, – felelte Eugénie közömbösen, amivel azt
akarta a bárónak értésére adni, hogy teljesen meg van
elégedve anyagi helyzetével.

– Rendben van, kedves leányom; én tisztelem mindenki
véleményét. Most pedig, mielőtt még egyszer átölelnélek,
nincs egyéb hátra, minthogy pontosan megadjam címemet,
mert egy pillanatig sem kétlem, hogy hamarosan meg fogsz
látogatni.

E szavakkal egy elegáns névjegyet vett elő zsebéből és
átnyújtotta Eugénienek.

– Remélem, d‘Armilly Louise kisasszony sem fog
vonakodni, hogy elkísérje barátnőjét, – folytatta hízelgő
mosollyal.

– Oh! mi sohasem válunk el egymástól, báró úr, – felelte
Louise.

– Így helyes is!
A bíró most elbúcsúzott Eugénietől és udvariasan

meghajolva Louise előtt, abban az örvendetes feltevésben
távozott, hogy teljes mértékben sikerült leánya tetszését
megnyernie.

– Nos, kedvesem, – szólt Eugénie Louisehoz, mihelyt a báró
elhagyta a szobát: – hát nem szeretetreméltó ember az atyám?

– Érthetetlen nekem ez a változás. – válaszolta Louise. –
Párisban sokkal fösvényebb volt a szavakkal és egy ilyen
gyengéd kifejezés, mint „kedves leányom”, sohasem hagyta el
az ajkait.

– Oh! Párisban egészen más szerepe volt.
– Mennyiben?
– Párisban bankár volt.
– Nos és?
– Egy bankárnak nincs se leánya, se felesége, se barátja;
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rengeteg számain kívül sosem gondol egyébre.

XX. EGY ÜZLETÉTŐL VISSZAVONULT BANKÁR

El kell most mondanunk, hogy szegénysége dacára miként
jutott Danglars báró az aquapendentei citadella mellett levő
villa birtokába. Olvasóink bizonyára kíváncsiak rá, nekünk
pedig kötelességünk, hogy erre nézve felvilágosításokkal
szolgáljunk.

Leánya lakását elhagyva Danglars báró a Spanyol piac felé
sietett; ezen áthaladva kijutott a Via Frattinára, majd a Fiano és
Rospoli paloták közt elhaladva a Popolo térre, ahol fürkészve
körülnézett, mintha egy ismerősét igyekezne felfedezni.

Néhány pillanat múlva egy férfi közeledett felé, aki a
legnagyobb hidegvérrel jött keresztül a helyen, ahol a
nyilvános kivégzéseket szokták végrehajtani. E férfi Benedetto
volt.

A báró elébe sietett.
– Az ördögbe, báró úr, – mondta Benedetto; – ugyancsak

gyorsan elintézte látogatását Eugénie kisasszonynál! Azt
hittem, hogy több időt fog évek óta nem látott leánya
ölelésének szentelni; mindamellett remélem, hogy nem
hanyagolta el apai kötelmeit.

– Felkerestem, átöleltem és beszéltem vele, – hadarta
feleletül a báró; – azt hiszem, hogy ez volt minden teendőm.

– Felajánlotta neki legalább az új villáját?
– Tehettem-e mást?
– Remélem, nem fogadta el?
– Ellenkezőleg.
– Akkor gratulálok, báró úr! Valóban szomorú is volna, ha

az apa és a leány között, akik oly méltók egymásra, nem a
legteljesebb egyetértés uralkodnék. Most pedig siessünk, báró;
a kocsi már vár ránk és mielőbb be akarom vezetni új
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birtokába, mert nincs nyugtom mindaddig, míg pontról-
pontra nem teljesítettem a báróné őnagyméltósága
megbízásait.

– Ön nagyon kedves, uram, – felelte a báró, megindulva
Benedetto mellett; – és teljes elismeréssel vagyok érdemei
iránt. Nem hallgathatom azonban el, hogy egy hibájával
sehogy sem tudok megbékülni: oly határozottan és
kétértelműen beszél mindig, hogy nem látom tisztán a
szerepet, melyet velem szemben játszik! Néha pedig
egyenesen titkolódzik, kedves Cavalcanti Andrea úr.

– Akármi legyek, ha ön nem a Danaidák hordójához
hasonlít, melyet Fortuna istenasszony csak puszta
bosszantásból is megtöltött.

– Már megint nem értem önt, – mondta a báró kimeresztve
szemeit.

– Azt akarom mondani, hogy minél jobban kedvez önnek a
szerencse, annál kevésbé van megelégedve, – válaszolt
Benedetto. – Ön Rómában szegény volt és csaknem
nyomorgott; meg kellett elégednie egy színházi ajtónálló
csekély fizetésével; most találkozik feleségével és olyan
ügyefogyott, hogy nem tudja feltalálni magát.

– Biztosíthatom, hogy a lehető leghelyesebben cselekedtem,
– vágott köze a báró; – de a báróné lőporhoz hasonlított,
amelyhez veszélyes közeledni s hogy a robbanást kikerüljem,
hamarosan megszöktem a helyszínről, anélkül, hogy a
veszedelmes magatartást megérthettem, vagy
megakadályozhattam volna!

– Megengedem, hogy a dolog így áll, – válaszolta Benedetto
tovább folytatva útját; – de nézzük meg az érem másik oldalát.
Én nyolc nappal ezelőtt több ízben felkerestem önt és
felvilágosítottam a báróné szándékairól, aminek alapján új,
független helyzetet teremthetett volna magának; és ezek után
ön még azt meri mondani, hogy nem tudja, milyen szerepet
játszom önnel szemben! Ehhez valóban nagyon kemény
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koponya kell, kedves báró.
Eközben egy kocsihoz értek, amely egy utcasarkon, az egyik

városkapu közelében várakozott rájuk. Benedetto intett a
kocsisnak, kinyitotta a kocsiajtót, betessékelte a bárót, azután
maga is beszállt és leplezetlen bosszúsággal helyet foglalt
mellette.

A kocsi gyorsan elrobogott a Rómából kivezető országutak
egyikén és a két cinkostárs csakhamar kívül volt a városon.

A báró, aki mélyen el volt merülve tervei latolgatásában,
útközben egyetlen szót sem szólt Benedettóhoz. Utóbbi, mint
Szent Januarius szobra, ugyancsak egészen némának látszott;
szemügyre vette cselszövényeinek egész bonyolult hálóját s az
azokból származható eredményeket mérlegelte.

– Hogy biztosan célt érjek, – gondolta magában, – sok
ravaszságra, ügyességre, bátorságra és okosságra van
szükségem. De mindezzel rendelkezni fogok és Dantes
Edmond nem siklik ki kezeim közül. Meg kell halnia és meg
fog halni!

Néhány óra múlva a kocsi az aquapendente-i útról egy
völgybe fordult, amelynek jobboldalán a Róma egész
környékét behálózó híres vízvezetékek egyikének romjai
voltak láthatók. Nagy kőkockák hevertek az út mentén, néhol
a közlekedést is elzárva, melyeket az idő vasfoga a hatalmas
gránittömbökből lefaragott.

A kocsi e helyen már csak lassan haladhatott előre és a báró
az ablakon kinézve kényelmesen szemügyre vehette a vidéket.
Nem mesze egy félig rombadőlt épület szomorú és kopár falai
meredeztek; az épületet nagy kert vette körül, melyet
mindenütt burján vert fel.

Néhány pillanattal később a kocsi e kert kapuja előtt állt
meg. Benedetto kiszállt és példája követésére szólította fel a
bárót.

A kapu közelében két megrongált kőszobor állt; más
körülmények között Danglars báró a világért sem mulasztotta
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volna el, hogy műveltségét fitogtatva előadást tartson a
műemlékek koráról és stílusáról; ezúttal azonban az egyszerű
sajnálkozásra kellett szorítkoznia elhanyagolt állapotuk miatt,
minthogy a moha és a folyondár csaknem teljesen belepte
ezeket a bizonyára híres szobrász vésője alól kikerült
alkotásokat.

– Lépjen már be, báró úr, – mondta Benedetto, – és ne
sopánkodjék annyit a gondozatlanság miatt, melyet itt
mindenen észrevehet; tudnia kell ugyanis, hogy e birtok már
hosszabb idő óta lakatlan.

Egy elvadult ösvényen végighaladva, a ház tornáca elé
értek, melynek lépcsőfokait ugyancsak moha nőtte be. A
tornácról két ajtó nyílt a házba. A báró kis ideig még kinn
maradt és szemügyre vette az egész kertet. Az utakat
szegélyező puszpáng-bokrok között márványszobrok
látszottak, amelyeken, akár a kapunál állókon, már ugyancsak
nyomokat hagyott az enyészet. A kertben tó is volt, a
posványos vízben roppant békasereggel, amely a báró és
Benedetto lépteitől és beszédétől felriasztva, fülsiketítő
brekegéssel töltötte be a levegőt. Minden kihalt volt és rideg.

Benedetto felnyitotta a tornácról bevezető ajtók egyikét és a
báró egy teremben találta magát, amelynek kárpitfalait
mitológiai tárgyú képek borították; így Phaeton zuhanása,
Prometheus megbüntetése, Európa elrablása, Páris ítélete.

A terem bútorzata nagyon réginek látszott, de mégsem
tanúskodott arról a szörnyű elhanyagoltságról, mely a kertet
jellemezte, noha vastag porréteg és pókháló lepett be mindent.
Az ablakokról selyemfüggönyök lógtak, melyeknek színét a
nap erősen megfakította; a kandallón is meglátszott, hogy már
rég volt használatban: egy rozsdás csípővas hevert előtte a
földön, annak világos jeléül, hogy a legutolsó embernek, aki itt
volt, hirtelen kellett eltávoznia.

Mindent egybevetve nem a legkellemesebb látvány tárult
tehát a két cinkos szemei elé.
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Miután a báró alaposan körülnézett, elégedetlenül lépett
Benedettóhoz, aki a fal egyik rajzának vizsgálatába merült.

– Ez, igen ez jelképezi a megvesztegethetetlen bíróságot, –
mondta Benedetto anélkül, hogy a bárónak felelt volna, –
amely nem a tetteket az emberek szerint, hanem az embereket
a tettek szerint ítéli meg! Itt nem jön számításba se pénz, se
barátság; csak az örök törvénynek van szava, amely a
világmindenséget kormányozza, amely előtt porba hullnak a
zsarnokok koronái, s amely bosszúálló kardjával lesújt a bűnös
fejére, még ha oly hatalmas is, akár egy Isten.

Benedetto ehelyütt harsogó kacajban tört ki.
– Ilyen törvény, – folytatta, – csupán a mesék országában

létezhetik, de az emberek mindamellett megörökítették
legalább rajzban, beismerve, hogy mily tökéletlenek és gyarlók
még az igazságszolgáltatásban is.

– Úgy látszik, Andrea úr, – szakította félbe Danglars,
elképedve Benedetto különös szavain, – hogy ön egyszerre az
erkölcs és az emberek tanulmányozásának kezdi magát
szentelni.

– Én mindent tanulmányozok egy kissé, báró úr, minthogy
életem útja meglehetősen göröngyös s csak hosszas vándorlás
után érhetem el célomat. De hagyjuk ezt most és térjünk rá
arra, ami önt jobban fogja érdekelni. Ez a villa a mai naptól
kezdve az öné. Itt van róla az okirat.

A báró örömmámorban úszott megelégedésében. Hajdan
bankár Párisban, aztán színházi ajtónálló Rómában, most meg
váratlanul birtokos Aquapendente közelében – s hozzá még
egy jobb jövő reményével! A szerencse kereke valóban újra
mozgásba jött a számára.

Volt valami mégis Benedetto arcában és egész lényében, ami
nem tetszett Danglarsnak.

Nem hiába mondják, hogy zavartalan boldogság nem létezik
e földön!
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XXI. A VIA APPIA

Benedetto ördögi ravaszsággal és leleményeséggel
magyarázta meg Danglarsnak a bárónő magaviseletét és úgy
el tudta szédíteni, hogy az együgyűen minden szavát elhitte.

A magyarázat vagy helyesebben mese a következőképp
hangzott:

A báróné, aki rettenetesen életunt, elhatározta, hogy végleg
visszavonul a világ színpadáról. Minthogy azonban
tudomással bírt a báró rendkívüli szegénységéről, elhatározta,
hogy némi függetlenséget biztosít neki s ezért megbízta
Benedettót, hogy adja át férjének az aquapendente-i villa
átíratására vonatkozó okmányt; a jószívű úrhölgy ehhez még
bizonyos összeget is csatolt, amely Danglars úr szakértő kezei
közt kétségkívül elég tekintélyes évi jövedelmet fog hozni,
annyit mindenesetre, hogy egy üzletétől visszavonult bankár
napi szükségleteit fedezhesse.

Így szólt a mese. Ezek után nem lett volna egyéb hátra,
minthogy Danglars utánajárjon a bizalmasság okának, melyet
Benedetto állítása szerint a báróné tanúsított iránta; a báró
azonban sokkal jobban ismerte életpárja különös szeszélyeit,
semhogy sokat törődött volna e bizalmas viszonnyal, annál
kevésbé, minthogy talán éppen ennek tulajdoníthatta az
anyagi helyzetében beállt kedvező fordulatot. E pontra nézve
tehát Danglars nem kíváncsiskodott s csak a villát illetőleg
intézett még néhány kérdést Benedettóhoz.

Benedetto tökéletesen megnyugtatta, úgyhogy a báró
magánkívül volt örömében. Még csak egyet nem értett meg,
azt nevezetesen, hogy miért választotta a báróné éppen ezt a
Rómától távoleső házat?

Az üzleteitől visszavonult bankár mindamellett tüstént
hozzáfogott tervei kiviteléhez. Egy hétbe sem került s az új
birtok már gondozottabb külsőt nyert. A kertet kigyomláltatta
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és megmunkáltatta; a bútorzatot kiporoltatta és megtisztíttatta
a pókhálóktól; a kandallóban vidám tűz lobogott és két díszes
libériába bujtatott inas állt az új tulajdonos szolgálatára.

Benedetto többször meglátogatta a bárót, aki mindig a
legnagyobb udvariassággal fogadta. Egyik látogatása
alkalmával szorgos előkészületek között találta Danglars urat,
aki kérdésére tüstént elárulta, hogy másnap Eugénie leánya
fogja felkeresni.

Ezt a következőképp hozta Benedetto tudomására:
– Ah! Cavalcanti úr… valóban nem tudom, hogy

meghívhatom-e holnapra… az a kellemetlen párisi incidens…
és egy látogatót várok… és…

– Holnap semmiesetre sem állhatok rendelkezésére, báró úr,
– vágott közbe Benedetto; – ehelyett azonban fel kell hívnom
valamire a figyelmét, ami sokkal fontosabb önre nézve, mint a
jelenlétem.

– S mi az?
– Készíttessen elő egy egyágyas vendégszobát, hogy egy

úrhölgyet egy vagy talán két éjjelre illendően fogadhasson.
– Egy úrhölgyet! – kiáltott, fel a báró, a meglepettet adva. –

Egy úrhölgyet? Hogy értsem ezt, kedves barátom? Hitemre,
megöl a kíváncsiság. S vajon ki ez a hölgy?

– Teringettét, hát a leánya!
– Mit beszél?
– A valót, báró úr.
– Mondja, ön boszorkánymester?
– Ki tudja? Talán igen.
– S talán ezt is híres ereklyéjének, a holt kéznek köszönheti?
– Uram! – kiáltott Benedetto parancsoló hangon, a báró

ajkaira fagyasztva a rajtuk játszó gúnyos mosolyt. – Ha ön csak
halvány fogalmat is tudna alkotni magának arról, hogy mi
jelentősége van a kéznek, amely egy holttesttől elválva
felkerült a föld alól, úgy most fogvacogva remegne a rettenetes
és titokzatos küldetésre gondolva, melyet e holt kéznek
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teljesítenie kell és teljesíteni fog! Az igazság távolról sem
olyasvalami, amit bárki büntetlenül kikacaghat! A jog nem
lehet üres, értelmetlen szó, mint ahogy az emberek
magyarázzák, nem törődve égi származásával. S hogy ezt
bebizonyítsa, a korlátlan hatalom, a mindenható akarat egy
holt kezet emelt ki a sírból s azt a hiú és dölyfös élők ellen
fordítja!

E szavakkal Benedetto tüstént elhagyta a báró szobáját, aki
álmélkodva nézett a távozó után, értetlenül állva a benne
végbement csodálatos változással szemben.

A bárót elhagyva, Benedetto lóra kapott és elvágtatott a
város felé. Rómát elérve, nem lovagolt be a kapun, hanem a
falak mentén kívül folytatta útját, míg a hírhedt Via Appiára
nem ért, ahol a Caracalla-cirkusszal szemben megállapodott.

Késő éjszaka volt. A hold éppen felkelt és sápadt sugarait
egy óriási katlanra vetette, amely Benedetto lábai előtt
tátongott s amelynek árnyékában mintha fehér kísértetek
húzódtak volna meg, akiknek fájdalmas sóhajait és panaszos
jajkiáltásait a lengedező szellő felhozta a mélységből, mintegy
az iszonyatos zsarnok örök emlékeztetőjéül, akitől e színkör a
nevét kapta.

Benedetto azonban ügyet sem vetett e látományokra. E
hatalmas romok között egy élő ember körvonalait igyekezett
felfedezni, akit számítása szerint itt kellett találnia.

Csakhamar egy sötét köpenybe burkolózott alakot vett
észre, aki két társával látszott tanakodni; utóbbiak egy titkos
jeladására legott eltávoztak, ő pedig a Via Appia felé tartott a
katlanból.

Benedetto feléje indult és megszólította:
– Peppino!
– Parancsol, kegyelmes uram! – felelte az alak megállva és

Benedetto felé kémlelve a félhomályban.
– Mi van az utasításokkal, melyekkel megbíztalak!
– Végre vannak hajtva, signor!
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– Mit csinál Vampa!
– Nyilván valami titokzatos szenvedély hatalmába került,

mert már nyolc vagy tíz nap óta nem láttuk a Szent Sebestyén-
katakombákban, ahol főhadiszállásunkat tartjuk. Társaink már
zúgolódnak emiatt, sőt néhányan ki is váltak közülünk, mert
attól tartanak, hogy a kapitány elárulta őket. Vampa
távollétében én vagyok a parancsnok, de alig nyolc emberem
maradt s ezek is előbb-utóbb bajtársaik példáját fogják követni,
ha Vampa még sokáig nem mutatkozik.

– Nagyon helyes, – mormolta Benedetto; – remélem, volt
annyi eszed, hogy nem oszlattad el Vampával szemben
embereid gyanúját!

– Ellenkezőleg, kegyelmes uram; már a közvagyon
felosztását is megpendítettem, de a pénztár üres, mert Vampa
mindent magával vitt.

– Ez ne aggasszon téged, Peppino.
– Nem aggódom, minthogy Nagyméltóságod biztosította a

függetlenségemet, – felelte Peppino.
– És a hajó?
– Készenlétben áll, hogy a legelső parancsra felhúzza

vitorláit.
– És a személyzet!
– Megbízható és eltökélt.
– És a kapitány!
– Úgy méltóztatott rendelkezni, kegyelmes uram, –

válaszolta Peppino zavartan, – hogy csupán kormányos
legyen.

– Igazad van, – hagyta helyben Benedetto. – Most pedig
teljesítsd pontról-pontra, amit mondani fogok neked.

Peppino kinyújtotta a nyakát, hogy jobban megértse
Benedetto parancsát, aki így szólt:

– Holnapután reggel öt órakor légy a fedélzeten. A hajó hat
óráig felvont horgonyokkal várakozzék rám. Búcsúzz el a
katakombáktól és legényeid nézzenek valami más életmód
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után, amely kevésbé…
– Ha kegyelmes uram ismerné őket, – vágott közbe Peppino

gyorsan, – talán hasznukat vehetné, mert valamennyi értelmes
és bátor fickó. Legyen szabad megjegyeznem, hogy a pillanat
rendkívül kedvező rokonszenvük megnyerésére.

– Mit akarsz ezzel mondani? – kérdezte Benedetto odavetőn.
– Arra akarom megkérni Nagyméltóságodat, hogy fáradjon

le velem a katakombákba, ahol a legénység összegyűlt, mert a
magam felelősségére bátor voltam magas látogatását
megígérni.

– Megfontolatlanság volt tőled. Könnyen meglephetnek
bennünket.

– Odanézzen, kegyelmes uram! – válaszolta Peppino, két
árnyékra mutatva, melyek a Via Appia kőemlékei között a
földön hasaltak; – azok ott őrszemek, akik senkit a világon
nem fognak lebocsátani, még magát Vampát sem, ha éppen
ma jutna eszébe, hogy eljöjjön.

– És mire használhatnám az embereidet!
– Hallgasson végig, signor. Nyolc legényem van és éppen

ezeket szántam a hajó személyzetéül. Négy közülök már
tengerész volt és kitűnően ismeri a Földközi tenger
valamennyi kikötőjét, amint én Olaszország minden
országútját ismerem. Nagyméltóságod mindenhová
elvitorlázhat tehát velük, ahová csak akar; s ha többé nem lesz
sem rájuk, sem énrám szüksége, egyszerűen átrándulunk a
Fekete tengerbe, a Márvány tengerbe és az Archipelagusba,
ahol mindenütt nagyszerű üzlet kínálkozik.

– Látom, hogy értelmes fickó vagy, Peppino, – felelte
Benedetto rövid gondolkodás után. – Előre; követlek.

A római bandita e szavakra megindult és Benedetto követte
egy állandóan lefelé lejtő ösvényen, amelynek végében egy
kerek nyílás tárult szemeik elé; e nyílás előtt ugyancsak őr volt
felállítva.

Benedetto, aki mindenütt nyomában volt a banditának, most
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egy rozoga lépcsősoron haladt le, amely egy teljesen sötét,
boltozott üregbe vezetett.

Innen hosszú folyosó ágazott ki, melynek túlsó végében egy
fáklya égett, lobogó vörös lángjával messzire megvilágítva a
földalatti termet. Benedetto most a falak mentén egymás
mellett és egymás fölött feketéllő lyukakra lett figyelmessé,
amelyek mindegyikének az volt valamikor a rendeltetése,
hogy egy-egy koporsót fogadjon magába.

A fáklya a hosszú folyosó tágasan kiszélesedő végében egy
gránitoltáron égett; az oltár előtt egy fekete márványasztal állt,
amelyre egykor a koporsókat tették le, melyen azonban e
percben néhány alak dőzsölt, akiknek bortól és fáklyafénytől
eltorzult arca a gonosz és féktelen életmódról tanúskodott.

Éppen egy istentelen dalt énekeltek karban, amely így
végződött:

„La vendetta, la vendetta, la vendetta!“
A szót egyre hangosabban s egyre nagyobb lelkesedéssel

harsogták.
Peppino megállt s mosolyogva súgta kísérője fülébe:
– Hadd énekeljék végig; éppen most esküsznek bosszút

Vampa ellen.
E szavak után a tágas terem közepére lépett, övéből pisztolyt

és tőrt rántott elő s felkiáltott:
– Barátaim! Íme új kapitányunk! Mutassuk meg, hogy teljes

biztonságban van közöttünk.
A banditák tüstént elnémultak, felugráltak helyeikről és

szótlanul két sorba álltak egymással szemben; amikor Peppino
végigvezette Benedettót közöttük, valamennyien felemelték
kezeiket, melyekben pisztolyok és tőrök villantak meg.

Benedetto szilárd léptekkel haladt végig a félelmes sorfal
között. Ismert szertartás volt ez a banditáknál, melyet most
annak jeléül végeztek el, hogy az új kapitány élete ezentúl
fegyvereik és kardjaik oltalma alatt áll.

– Barátaim, – szólt Benedetto a banditákhoz fordulva: –
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minthogy megbíztatok bennem, én is rátok bízom magam.
– Parancsolj, s mi engedelmeskedni fogunk! – kiáltottak

egyszerre.
– Vampa Luigi elárult benneteket és rátok uszította az

igazságszolgáltatás fegyveres bérenceit. Ezért feltétlenül el kell
hagynotok e menhelyet; Peppino már megkapta parancsaimat
s ti bátran követhetitek.

– Hát a bosszú? – felelte a banditák egyike. – Addig nem
fogjuk e helyet elhagyni, míg Vampán véres bosszút nem
álltunk.

– Legyetek nyugodtak, – mondta Benedetto; – Vampa meg
fog bűnhődni. Amit ti elmulasztottatok, majd megteszi a
rendőrség, amely már értesítést kapott s talán épp e
pillanatban készül elcsípni az árulót. Mától fogva ti vagytok az
én egyetlen családom s nekem kötelességem lesz odavezetni
benneteket, ahová javatok kívánja.

– Éljen új kapitányunk! Halál Vampára! – bömbölte a banda
féktelen elragadtatással.

– Tölts, Peppino! – szólt most Benedetto; – inni akarok e
vitéz bajtársak egészségére, akiknek szíve százszor
nemesebben ver, mint ezeré és ezeré azok közül, akik
szabadon járnak-kelnek a világban és nem átallják az ég felé
emelni bűnös szemeiket.

Ezzel elhallgatott.
Peppino egy borai telt serleget nyújtott át neki, a banditák

pedig felkészültek, hogy méltó lelkesedéssel feleljenek a
felköszöntésre, amely egy iszonyatos szövetség záloga kellett,
hogy legyen. Villefort fia most hatalmas éljenkiáltásban tört ki,
ajkaihoz emelte a serleget és egyetlen hajtásra egész tartalmát
kiürítette.

Valamennyien követték példáját.
Utána Benedetto elhajította a serleget s midőn az a terem

falán szétzúzódott, felkiáltott:
– Ez legyen a búcsúnk, bajtársak, a Szent Sebestyén-
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katakombáktól, Rómától. Olaszországtól! Távol innen
gyönyörteljes jövő vár ránk. Kell arany? Vájkálni foghattok
benne. Kell vér? Onthatni fogjátok özönével, minden részvét
nélkül. Előre! előre! Bosszúálló Isten hív a Kelet partjaira, ahol
ti fogjátok felállítani az oltárt az áldozatnak, melyet igazságos
és könyörtelen bosszúm keres.

A banditák vad örömrivalgással fogadták Benedetto szavait
és Szent Sebestyén katakombái néhány pillanat múlva
kiürültek.

Az oltáron felejtett fáklya tövig égett és utolsó
fellobbanásával mintegy viszonozni látszott a szomorú
istenhozzádot, melyet a banditák a romoknak mondtak, hol
oly sokáig tanyáztak.

Benedetto a Via Appia egyik kőemlékéhez kötözött lovához
sietett, nyeregbe pattant és elvágtatott Róma felé.

– Előre! előre! – dünnyögte, kísérteties árnyékként száguldva
a sötét sírkövek között – Lépteimet a Sátán vezérli, aki egyre
kedvez és lelkesít szentségtelen szellemével. Holnap ilyenkor
kezeim közt lesz Vampa minden aranya, egész ára áldozatai
keserves könnyeinek és panaszainak; emellett megkapom még
a bandita fejére kitűzött díjat is és mindezt egyetlen műre, a
bosszú művére szánom, melynek szintén az a célja, hogy
keserű panaszokat és véres könnyeket fakasszon! Esküszöm,
Dantes Edmond! Eszedbe fog jutni undok szenvedélyeid és
kegyetlen bosszúszomjad véres színjátéka, mikor majd
végigszenveded mindazon gyötrelmeket, melyeket
irgalmatlan kezekkel mértél ki másoknak, melyekkel
elhalmoztad szegény atyám szívét! Nem akartál tudni a
bocsánatról; de fogadom, hogy te is hasztalan fogsz
rimánkodni érte. Kevélységedben hatalmas Istennek képzelted
magad; meglásd, miként zúzódik össze, porlik szét üvegként
dölyfösséged egy gyermek kezei között. A felhőkben cikázó
villám nem kíméli a büszke cédrust, Dantes Edmond, sőt
kettőzött erővel sújt le rá!
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Ezalatt Benedetto elérte a Flavius Vespasianus féle arénát.
Alighogy lováról leszállt, hat vagy nyolc buzgó cicerone

vette körül, akik Rómában nagy számban lepik el a
templomok, színházak, műemlékek és romok környékét, az
lévén egyetlen keresetforrásuk, hogy csekély borravalóért
telebeszélik az idegenek füleit az ilyen épületek eredetével,
alapításával és rendeltetésével; egyszóval részletesen leírják az
ókor e remek maradványait, amelyekről joggal mondják, hogy
a múlt kőbe vésett történetkönyvei.

Az egyik cicerone, aki valószínűleg még csak kezdő volt e
pályán, a ló gyeplőjét vette el, míg társai körülfogták
Benedettót és fáradhatatlanul nógatták:

– Az est gyönyörű, kegyelmes úr; jöjjön.
– Hová?
– Nézni.
– Mit nézni?
– Per la Madonna! Hát Flavius cirkuszát, a leghíresebb

műemléket Olaszországban, sőt egész Európában, amely
nyolcvanezer nézőt tudott kényelmesen befogadni. Jöjjön,
kegyelmes uram; megmutatom a ketrecet, ahol a vadállatokat
tartották és a készüléket, amely megvédte dühüktől a
nézőközönséget.

Benedetto elutasító kézmozdulattal felelt a ciceronék
tolakodó ajánlkozására és gyűrűjükön keresztültörve, eltűnt a
híres romok között, hogy felkeresse Vampát, ugyanazt az
embert, akivel két évvel ezelőtt, csaknem ugyanezen órában,
Monte Christo gróf ugyanezen a helyen találkozott. Ez február
21-én volt, egy nappal a római Karnevál kezdete előtt, melyet
egy rendkívüli látványosságnak kellett volna ez alkalommal
ünnepélyesebbé tennie: két nyilvános kivégzésnek a Popolo-
téren, amely a Rota, a legfőbb római törvényszék ítélete
értelmében egyfelől Rudolfo Andreán volt végrehajtandó, akit
azzal vádoltak, hogy Don Torloni Caesart, a Szent Jánosról
elnevezett lateráni székesegyház jeles kanonokját megölte,
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másfelől Peppinón, álnéven Rocca Priorin, akiről kiderült,
hogy cinkostársa Vampa Luiginek, az aljas rablóvezérnek és
gyalázatos bandájának; az elsőre kerékbetörés, a másodikra
lefejezés várt.

Olvasóink bizonyára még emlékezni fognak Epinay François
meglepetésére, amikor a Monte Christo-barlangban átélt
tüneményes éjszaka benyomásaitól eltelve, a Colosseum egyik
oszlopa mögül egy alakot látott előbukkanni, majd egy
zarándokkal folytatott beszélgetését kihallgatva, ráismert
benne saját gazdájára, a barlang tulajdonosára, Sindbadra, a
tengerészre, vagy helyesebben Monte Christo grófra.

Valóban, különös játékot űz néha az emberekkel a sors vagy
a véletlen, talán éppen azért, hogy gondolkodóba ejtse azokat,
akik az életnek nevezett nagyszerű dráma eseményeinek
bonyolításában nem akarják felismerni egy felsőbb isteni
hatalom irányító kezét!

Itt van egy ember, akit a képzelhető legnagyobb csapások
értek, aki mintegy csoda révén menekült meg az
életfogytiglani fogságból, aki egy másik csoda révén
mérhetetlen gazdagságra s ezáltal rendkívüli hatalomra tett
szert; itt van egy ember, akinek atyja éhen pusztult, akitől
elrabolták imádott kedvesét, aki az isteni jogokat bitorolva,
minden emberi törvénynek és tekintetnek fittyet hányt,
csakhogy rettenetes és engesztelhetetlen bosszút állhasson,
mert a társadalom elmulasztott bosszút állni üldözőin és
mindazokon, akik többé vagy kevésbé okai voltak a szívében
örökös gyászt és vértől patakzó sebet hagyott szenvedéseinek;
és ez az ember, hogy biztosítsa magának egy félelmes és bátor
gonosztevőbanda ragaszkodását, melyre talán a jövőben még
szüksége lehetett, arra is képes, hogy a Colosseumban
találkozót ad e banda kapitányának, Vampának és megbeszéli
vele, hogyan szabadíthatják meg e fenyegető
életveszedelemtől a banda egyik halálra ítélt tagját, Peppinót!

És íme, ez esemény után két évvel megjelenik egy tolvaj, egy
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bagnóból szökött gazember; egy gyilkos, aki viszont atyjáért
akar véres bosszút állni; egy bitang, akinek már születésekor
meg volt ásva a sírja, de Krisztus szavára feltámadt, hogy
ugyanannak a Peppinónak a segítségével, aki életét Monte
Christonak és Vampának köszönhette, kibe azonban Benedetto
hálátlanságot és önzést oltott, most ugyanitt a Colosseumban
árulást szőjjön Vampa ellen, nem mintha a megsértett
társadalom nevében akarna bosszút állni a vakmerő
banditakapitányon, hanem mert ezt követelte Benedetto
érdeke s mert így hozta magával küldetésével kapcsolatban
kidolgozott csataterve.

A szív valóban összeszorul a szüntelen iszonyatosságok
láttára, amelyeknek szakadatlan láncolata jelzi Benedetto
lábnyomait.

Kétségtelen, hogy Villefort fiát a gonosz szellem szállta meg;
maga a Sátán lakozott benne egész förtelmes mivoltában; az
egész ember nem volt egyéb, mint a bűn megtestesülése, a
bűntől ostorozva és bűnt bűnre halmozva.

Dantes Edmondban legalább nagylelkű védelmezőre
találtak a valóban szerencsétlenek vagy érdemtelenül
üldözöttek: bőkezűen szórta a jótéteményeket s noha sokszor
hulltak miatta a kétségbeesés könnyei, nem egyszer hulltak a
háláéi is. Büszkeségből vétkezett, de emellett legalább azt hitte,
hogy igazságot tesz. Egyetlen rettenetes hibája az volt, hogy
bírónak s egyszersmind hóhérnak nevezte ki magát a saját
ügyeiben, nem fontolva meg, hogy aligha tudja a kellő
mértéket eltalálni, akit a vak düh és gyűlölet vezet. Többször
gondolt Istenre is, kinek szent nevét gyakran vette ajkaira;
mondhatni bukott angyal volt, aki még híven emlékezett a
mennyországra.

Ki volt ezzel szemben Benedetto? Pokolszülte ördög az égi
származás legcsekélyebb szikrája nélkül. Vagy talán fel fog
gyűlni valaha egy jótékeny mennyei sugár, amely a vastag
ködhurkot eloszlatja Benedettónak, ennek az átkos, elvetemült
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embernek a lelkiismeretéről, aki sohasem beszélt másról, mint
a semmiről? Vagy örökké csak a gonoszra fogja fordítani az
istentelen hatalmat, melyet önkényesen bitorol és soha többé
nem cselekszik jót?

Ki olvashat vajon az isteni Gondviselés titkaiban?

XXII. A COLOSSEUM

A híres amphiteatrum, melyben annak idején a
keresztényeket a rómaiak szórakoztatására kínozták,
évszázadokon keresztül megtartotta a nevet, amely talán Nero
császárnak az épület bejáratánál felállított kolosszális szobrától
származik. Ez a hatalmas műemlék, mely oly találóan
kifejezésre juttatja a hajdani rómaiak féktelen gőgjét, születése
óta háromszor cserélt nevet: Flavius terének, római
cirkusznak, végül állatszínháznak hívták. Az utolsó elnevezés
rövid életű volt és átadta helyét a „Colosseum” szónak, amely
„colossus”-ból származik.

Benedetto felment a lépcsőkön, melyek a császári páholyba
vezettek és végighordozta tekintetét a széles amphiteatrumon,
mintha erőszakkal le akarta volna győzni az éjszaka sötétségét,
amely erre a gyönyörű római régiségre ráborult.

Azokon a helyeken, ahová a holdsugár alig hatolt be,
néhány fáklya égett, körülöttük kisebb-nagyobb csoport
kíváncsi nézővel, akiknek egy-egy cicerone az omladozó
épület különböző részeit magyarázgatta. Benedetto most
megint lement a császári emelvény lépcsőin s hogy a
látogatókkal ne találkozzék, azon rész felé tartott, ahol
valamikor a vadállatok ketrece volt s amely azóta teljesen
romba dűlt; minthogy azonban lépteket hallott, megállt és
óvatosan elrejtőzött a híres csarnokot tartó óriási oszlopok
egyike mögé.

A hold sápadt fényénél most egy barnaköpenyes alakot vett



181

észre a közelben, aki az egyik cicerone lobogó fáklyája felé
kémlelt.

– Ő az, – mormolta maga elé az ismeretlen, a fáklya
mozgásait követve tekintetével; – ő az a nő, akit egyetlen
pillanatra sem vagyok képes elfelejteni! Ó jaj! hogyan
védekezzem e borzasztó szenvedély ellen? Az enyémnek kell
lenned, D’Armilly Eugénie!

– Ez Vampa, – állapította meg magában Benedetto, mikor a
bandita feléje fordította a fejét.

A fáklya közeledett és Vampa ijedten tapadt az oszlop másik
oldalához, amely mögött Villefort fia állt.

E pillanatban a bejáratnál két nő jelent meg, akik a
fáradhatatlan cicerone fáklyájának világánál az építmény ezen
részét is meg akarták tekinteni.

– Nézzék, – mondta a cicerone: – itt volt a vadállatok
ketrece, ahol az éhségtől üvöltözve várták az arénába való
bebocsáttatásukat s ahová az áldozatok szétmarcangolása után
véres szájjal és csillogó szemekkel tértek újra vissza. Ott
távolabb nyílt az ajtó, – folytatta az idegenvezető egy
holdsütötte helyre mutatva, – amelyen keresztül az elítéltek az
arénába léptek, ahonnan nem volt számukra menekvés. Emitt
volt a császárok páholya, ahonnan a dühöngő vadállatokat
nézték és érzéktelenül hallgatták a rettenetes cirkuszi játékokra
ítélt keresztények és rabszolgák ezreinek rimánkodásait.

A cicerone elhallgatott, a két ifjú barátnő pedig egymást
átkarolva, komor tépelődésekbe merült, melyeket a hely és a
hozzáfűzött magyarázatok ébresztettek bennük.

– Szeretnék lemenni amoda, Louise, – szólt a fiatalabb, –
ahol oly sok ezer áldozat vonaglott kínjaiban Ázsia és Afrika
fenevadjainak karmai között; szeretnék kissé visszagondolni a
múltba ama vértől és könnyektől átitatott földön, ahol oly sok
ezer boldogtalan nő szorította utoljára magához szeretett fiát,
leányát, vagy barátnőjét, mintha ezzel megvédhette volna őket
a vadállatok iszonyú fogaitól. Gyere, Louise-om, menjünk le!
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A cicerone kérdő tekintetet vetett a két nőre, mintegy
parancsot várva, hogy elkísérje-e őket; minthogy a barátnők
nem szóltak, nem mozdult el helyéről s csak a lépcsőket
világította be fáklyájával előttük; azután leült, a fáklyát a
falhoz támasztotta és türelmesen várt visszatérésükre,
miközben jobbjával egy olvasó szemeit pergette, baljában
pedig égő szivart tartott, melyből időnként a legnagyobb
élvezettel szippantott.

Mikor Danglars Eugénie és d’Armilly Louise a cirkuszba
leértek, előbbi bátran nézett maga körül, utóbbi ellenben csak
azzal a félénkséggel pillantott szét, amely mindig jellemezte,
amikor nem a színpadon volt.

– Miért reszketsz, drága barátnőm? – kérdezte Eugénie. –
Nem tudod, hogy teljesen egyedül vagyunk; vagy talán e hely
szomorú emlékei gyötörnek? Úgy látszik, rosszul cselekedtem,
mikor ezt az éjjeli kirándulást javasoltam! Ki gondolta volna,
hogy a homály és az óriási gránittömeg olyan ijesztően fog
hatni rád? Én, aki különben is szeretem az éjjelt, rendkívül jól
érzem magam e romok között. Az ünnepélyes csend, az épület
hatalmas oszlopainak fenséges árnyéka, az emlékek, melyeket
e kövek, e föld, e cirkusz idéznek fel, ez a nagyszerű aréna,
melynek a zsarnokság kegyetlenségei és a kereszténység
hősies szenvedése örök emléket emelt, – mindez teljes
összhangban áll lelkemmel! Ah! Louise-om! Ha úgy szerettél
volna valaha, amint én szeretek, ha valamennyi gondolatodat
csak egyetlen egyszer is egy férfire összpontosítottad volna,
akit a sors szeszélye hozott az utadba s aki kiegészítő része lett
énednek, úgy te is gyönyörűséget találnál a homályban, az
éjszaka csendjében, a magányban!

Vampa mohón itta fel Eugénie szavait és Benedetto
világosan hallhatta a római bandita heves szívverését, mert
mint mondottuk, mindketten ugyanazon oszlophoz simultak.

– Én megértem a lelkiállapotot, Eugénie, – felelte Louise, –
melyet e csend, e homály és e magány ébreszt benned, de mert
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nem állok egy ily kizárólagos érzés hatása alatt, a legkisebb
fuvallattól is megremegek és összeborzadok. Minden egyes kő
rémülettel tölt el; azt hiszem, hogy mindegyik mögül egy
fantom bújik elő és rám mereszti ijesztő szemeit, mint ama
fenevadak. Igen, igen; én félénk és gyenge vagyok; hasonlítok
a többi nőkhöz, csak egyben különbözöm tőlük, abban, hogy
nem vagyok szerelmes.

Eugénie, nem törődve barátnője félelmével, ábrándozva
keresztülment a cirkuszon. Louisenak követnie kellett.

– Eugénie! Eugénie! – kiáltott fel hirtelen, remegő kézzel
ragadva meg Eugénie karját.

– Talán egy látomány rémített meg, drágám? – kérdezte
Eugénie karját kiszabadítva.

– Ez nem csak látomány, – felelte Louise némi szünet után,
mialatt erőt gyűjtött, hogy beszélni tudjon.

– A kezed jeges, – suttogta Eugénie; – hát csakugyan félsz?
– Szeretném eltitkolni, de sehogysem vagyok képes

megemberelni magam.
– Mi tesz nyugtalanná, beszélj!
– Nézz oda, – válaszolt Louise hangtalanul, egy oszlop felé

mutatva; – egy férfi áll ott.
– Hol?
– Amott balra, a csarnok előtt, a negyedik oszlopnál.
– Semmit sem látok, – mondta Eugénie, a Louise mutatta

irányba nézve.
– Nyilván elrejtőzött. Biztos vagyok, hogy nem csalódtam.

Egy férfiarcot láttam.
– Csak képzelődés lehetett; fogadni mernék, hogy egy

oszlop árnyéka tévesztett meg.
– Menjünk el innen, Eugénie!
E szavakkal Louise újra megragadta Eugénie karját és a

lépcső felé húzta; de hirtelen megtorpant és halkan felsikoltott.
– Istenem! Ő az! – suttogta Eugénie.
Vampa Luigi állt a két énekesnő előtt.
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Egy kőszobor mozdulatlanságával szegezte Eugénie arcára
éles, átható szemeit, melyek többet fejeztek ki, mint amennyit e
pillanatban az ajkak mondhattak volna.

Beszélnie kellett azonban, mert enélkül úgy tűnt volna fel,
mintha útját akarta volna állni a két barátnőnek. Leemelte
tehát kalapját és megszólalt:

– Mondtam már signora, hogy a magány csendjében egy
férfi él, aki egyetlen „igen”-éért a pokol minden kínját kész
lenne elszenvedni. Ön felkereste az éj homályát és néma
magányát: ön eljött hozzám. Remélhetem-e ezek után az
egyetlen szót vagy tovább is reménytelenül kell felkorbácsolt
szívemnek gyötrődnie? Feleljen!

Mint az idegeseknél rendszerint történni szokott, D’Armilly
Louise a rémülettől szinte eszméletét vesztette; arcát kezeibe
temetve egy gránittömbhöz hanyatlott s egy ideig semmit sem
hallott és semmit sem látott. Eugénie ellenben hallotta és látta
is az elébe toppant férfit és a félelem és az öröm vegyülékével
ismerte fel benne az Argentino-színház titokzatos látogatóját.

– Arra akarom felhasználni véletlen találkozásunkat uram, –
szólalt meg halkan, – hogy őszinte köszönetet mondjak a
pompás ajándékért, mellyel a Semiramis utolsó előadásán
megtisztelt bennünket. Bárki is ön, legyen meggyőződve igaz
hálámról.

– Ennyi az egész? – kérdezte az ismeretlen színtelen hangon
és sötéten.

– Ez minden, amit mondhatok.
Eugénie egy lépést hátrált Louise felé, Vampa azonban

féltérdre ereszkedett előtte és hirtelen megragadta a kezét.
– Ön felületesen ítéli meg, signora, az érzést, melyet

szívemben keltett.
– Feledjen el! – mormolta Eugénie, miközben elhúzni

igyekezett kezét Vampa forró ajkaitól, anélkül azonban, hogy
erre az áldozatra elég erő lett volna benne.

– Képesnek tart rá? – felelte Vampa – átérzi-e a végzetes



185

szavak súlyát, melyeket kiejtett? Felejtsem el? Soha! Soha!
– Keljen fel, kérem, és távozzék, – mondta Eugénie – e

váratlan vallomás az őrültséggel határos.
– Legalább egyetlen szót, hogy remélhessek!
– Azt hiszi, hogy joga van hozzá? – kérdezte Eugénie.
– Térden állva rimánkodom érte!
– De uram, ez az egész jelenet úgy fest, mint egy regénybeli

kaland. Meg vagyok győződve, hogy ez a véletlen találkozás
éppannyira nem fog nyomot hagyni az emlékezetében, mint
ahogy a felhőkből lecsapó villám örökre eltemetődik e
bennünket környező romok között, ahol kétségkívül már ezer
és ezer ugyanolyan vallomás hangzott el, mint az öné, anélkül,
hogy e falakon túl megismétlődött volna. Biztosítom, hogy
holnap nevetni fog önmagán; de rajtam nem, de rajtam nem!

– Most már megértem! – válaszolta Vampa keserű mosollyal.
– Mindaddig nem bízik szavaim őszinteségében, míg az idő
meg nem győzi.

– Eltalálta, – felelte Eugénie. – Hiszen még csak nem is
ismerem.

Vampa felállt. Arca elkomorodott a bánattól és
szenvedélytől csillogó szemei esztelen vággyal szegeződtek
Eugéniere.

– Igaza van, – mondta; – de azért mégis mindenüvé követni
fogom.

Ezzel újra vállára terítette köpenyét és gyorsan eltűnt a
romok között.

Benedetto, aki az egész jelenetnek tanúja volt, most előlépett
rejtekéből s Vampa után osonva, így dünnyögött magában:

– Tagadhatatlan, hogy gyorsan haladok régészeti
tanulmányaimban. Tudom például, hogy a Colosseum a
szerelmi kalandok színhelye, elannyira, hogy a szereplőknek
szükségtelen előre megállapodniok a találka helyében. Ezt a
tapasztalatomat feltétlenül bejegyzem naplómba, éspedig
teljesen külön fejezet alatt, melynek ez lesz a címe: „Római
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erkölcsök. A Colosseum sajátságai.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Drága Louise-om! – szólt Eugénie barátnőjéhez, megrázva

a kezét.
– Szinte sóbálvánnyá meredtem a rémülettől, – suttogta

Louise néhány pillanat múlva.
– Biztosítalak, hogy félelmed teljesen indokolatlan volt.
– S az a férfi? – kérdezte Louise minden porcikájában

remegve.
– Melyik férfi? – felelte Eugénie. – Láthatod, hogy itt senki

sincs; éjszaka és némaság vesz körül bennünket. Menjünk.
A két barátnő felment a lépcsőkön, melyek legfelső fokán a

hátramaradt cicerone hízelgő mosollyal várt rájuk. Eugénie
megduplázta az összeget, melyet a Colosseumban való
kalauzolásáért helyezett neki kilátásba.

Benedetto meggyorsította lépteit s csakhamar utolérte
Vampát.

– Már azt hittem, hogy itt sem foglak találni, – kezdte el
színlelt nehezteléssel. – Talán csak nem valami találkára
mentél, Maestro?

– Bocsánatot kérek, – felelte Vampa halkan; – a romok közt
kószáltam s nyilván elkerültük egymást.

– Úgy rémlik azonban, hogy nem nagyon kerested a velem
való találkozást.

– Ellenkezőleg; türelmetlenül vártam rá, hogy meghalljam,
ami közlendője van a számomra.

– Halld tehát. Nyolcezer piasztert kaptam tőled, hogy
Danglars bárót, az öreg gazembert, megvesztegessem. A pénzt
elfogadta s így szívesen fog látni a házánál, de valódi nevedet
mindenesetre el kell előtte titkolnod. Nyugodtan
megjelenhetsz tehát hajdani katakombabeli vendégednél;
Eugénie leánya éppen holnap lesz nála látogatóban.

Mikor a bandita e szavakat meghallotta, szíve nagyot ugrott
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örömében.
– Ezzel tehát rendben vagyunk, – folytatta Benedetto. – El

fogod rabolni Eugéniet és bevasalod rajta a váltságdíjat,
melyet szabadonbocsátásáért meghatározunk. Utána pedig
számolunk, signor Vampa.

– Helyes, – felelte a bandita rövid gondolkodás után,
miközben egyetlen mozdulata sem kerülte el Benedetto
figyelmét; – nagyon helyes! El fogok menni a báróhoz.
Előzőleg azonban feltétlenül el kell néhány utasítást juttatnom
Peppinóhoz, amit csak egy teljesen megbízható egyén
közvetítésével tehetek meg. Nem fogadná ön el ezt a
megbízatást?

– Szívesen. Hol találom meg Peppinót?
– A Szent Sebestyén-katakombákban, – válaszolta Vampa. –

Hiszen már semmi titkomnak sem szabad lennie ön előtt!
Amint a Via Appián a Caracalla cirkusz katlanához ér, balfelől
egy lefelé lejtő ösvényt fog a sziklában észrevenni. Az ösvény
végén van a katakombák titkos bejárata.

– Kétségtelenül őr lesz előtte, aki utamat fogja állni.
– Ön csak megmondja a jelszót s ezzel akadálytalanul

tovább mehet.
– S mi a jelszó?
– Al su commodo! – felelte Vampa.
– És Peppino utasításai?
– Itt vannak.
Ezzel Vampa egy lepecsételt írást adott át Benedettónak.
– Megbízhatsz bennem.
Benedetto gyorsan távozott a Colosseumból; Vampa sötéten

nézett utána.
– Menj csak, menj! – dünnyögte. – Többé nem fogsz

visszatérni! Titkom örökre el lesz veled temetve!
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XXIII. KOMÉDIA

Mint az olvasó valószínűleg sejti, Benedettónak még csak
eszébe sem jutott, hogy a Szent Sebestyén-katakombákba
menjen. Vampa, a hírhedt bandita, aki éveken keresztül egész
Rómát rettegésben tartotta, a félelmes gonosztevő, aki
érthetetlen módon még a polgári hatóságok jóindulatú
elnézésének is örvendett, szilárdul meg volt győződve, hogy
valamennyi terve sikerül s hogy az együgyű Benedettót,
mihelyt a katakombák bejáratánál a kapott hamis jelszót kiejti,
a banditák tüstént le fogják lőni.

Vampa, mióta a szenvedélyes szerelem elhatalmasodott
rajta, tétova lett minden dolgában; a felkorbácsolt vér
elhomályosította agyát; lángoló szemei elvesztették korábbi
éleslátásukat. Szinte abba az önkívületbe esett, amely
rendszerint a halál előtt szokott bekövetkezni s amely a
beteget érzéketlen, kábultságba ringatja, míg a test és lélek
örök elválása be nem áll.

Benedetto ellenben teljesen mentes volt ez elvakultságtól;
számító hidegvérrel szőtte terveit; pontosan tudta, meddig
szabad mennie, hogy se Scilla, se Charybdis ne veszélyeztesse,
vagyis hogy se Vampa kezeibe ne kerüljön, se a hatóságok
gyanúját fel ne keltse.

Az első lehetőségtől magának Vampának téves számítása
óvta meg, aki, mint láttuk, vakon hitte, hogy legényei meg
fogják ölni Benedettót a katakombáknál s ezért nem is törődött
többé ellenfelével; a második elhárítása végett pedig Benedetto
már előzőleg érintkezésbe lépett a rendőrséggel, melynek
Vampát beárulta; így tehát erről az oldalról sem fenyegette
meglepetés.

Minthogy Vampa hasonló tévhitben volt, körülbelül fél
órával az énekesnők távozása után elhagyta a Colosseumot és
a Via del Corsora, a London- vagy másként Földgömb-
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fogadóba sietett, mert e már többször említett szálloda
mindkét név alatt ismeretes volt.

Itt Maestro Pastrinit kereste fel titkos irodájában.
– Ah! signor Luigi! – kiáltotta láttára a fogadós – Régen nem

volt már önhöz szerencsém! Mi újság?
– Egy jó kocsira lenne szükségem, – felelte Vampa.
– Remélem, az utolsó, melyet használt, meg fog felelni a

célnak?
Vampa bólintott. Maestro Pastrini folytatta:
– Bizony ez már régi história, signor Luigi, de azért én még

nem felejtettem el. A kocsi egy franciát vitt el innen, kinél
rengeteg pénz volt, amit fél órával előbb a Thomson és French
bankháznál vett fel; a fogat gyors vágtában robogott
Aquapendenteig, ahol a lovakat megetették, s azután egy
másik úton visszatért Rómába, ahol megállt a…

– Hol állt meg? – vágott közbe ridegen Vampa, aki látható
nyugtalansággal hallgatta a bőbeszédűséget.

– Ez már az ön titka, s a kocsis kijelentette, hogy életét
kockáztatja, ha nem vigyáz a szájára, – felelte Pastrini.

– Rendben van, Maestro Pastrini; remélem, nem fúrja
annyira az oldalát a kíváncsiság, hogy oly dolgokba üsse az
orrát, amikhez semmi köze.

– Isten ments! – kiáltotta Pastrini; – ilyent ne tételezzen fel
rólam, signor Luigi. Esküszöm önnek, hogy semmire sem
vagyok kíváncsi.

– Jól van, elhiszem. Tartson hát készenlétben egy kocsit a
számomra, olyant, amilyenről az imént beszélt, éppolyan eszes
kocsissal, mint aki a franciát vitte.

– Lehet ugyanaz a kocsi és kocsis?
– Ez volna a legjobb.
– Mikor lesz rá szüksége?
– Azonnal.
– Teringettét, ilyen sürgős az útja, signor Luigi?
– Gyorsan, gyorsan! – siettette Vampa parancsoló hangon.
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– Engedje meg mégis, hogy néhány fontos dolgot közöljek.
– Beszéljen.
– Mindenekelőtt tudomására kell hoznom, – mondta

Pastrini, – hogy a hadnagya nem mutatkozott nálam.
– Ha csak egy pillanatra is elhagyta volna hadiszállásunkat,

vétkezett volna utasításaim és kötelmei ellen, – felelte Vampa
bosszúsan,

– Időközben fontos hírt kaptam a Thomson és French cég
egyik ügynökétől, amely tudvalevőleg nagyon szívén viseli az
ön sorsát.

– Ebben nincsen semmi csodálni való. Csekély jutalomért
elégszer visszaszereztem már a bankháznak az összegeket,
melyeket ügyfelei felvettek nála. A Thomson és French cég
nem fizet rá a velem való ismeretségre.

– Tökéletesen igaz, – hagyta helyben Pastrini; – éppen ezért
a cég sem alszik, ha tehet valamit az ön érdekében. Tegnap is
az említett ügynök azért kereste Peppinót, mert közölni akarta
vele, hogy egy ismeretlen francia ember a rendőrfőnöknél volt
s az ön fejére kitűzött tekintélyes összeget igényelte.

– Ah! Hát már a birtokában van a fejem? – kérdezte Vampa
hidegvérűen.

– Mindenesetre reméli, hogy hozzá tud jutni, minthogy
fegyveres kíséretet kért és megígérte a rendőrségnek, hogy önt
elfogja.

– És hol? – kérdezte bandita.
– Ez az áruló titka.
– Hogy hívják?
– Ez viszont a rendőrfőnök titka.
– És mikorra van tervezve a rajtaütés?
– A legrövidebb időn belül, signor Luigi; ezért önnek is

óvakodnia kellene. Gondolja meg, hogy a fej nem valami
jelentéktelen semmiség, amit könnyen nélkülözhet az ember,
mint például egy marék aranyat!

Vampa hangos nevetésben tört ki, aminek értelmét Pastrini
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nem tudta egészen felfogni.
– Hát már ott tartunk!? – kiáltott fel; – Az áruló előre meg is

kapta a jutalmat? Nos, Maestro Pastrini, mint már mondtam,
egy jó kocsit és egy eszes kocsist szeretnék.

– De hát mit szól ahhoz, amit közöltem önnel?
– Csekélység az egész.
– Hogyhogy!?
– Pastrini! Pastrini! Ön túlságosan kíváncsi és ez nincs

ínyemre.
A fogadós zavartan néhány bocsánatkérő szót hebegett,

megfordult és nyomban elhagyta a szobát, ahol Vampa
egyedül maradt a megrendelt fogatra várakozva.

Fél órával később egy kocsiba látjuk szállni, Pastrini pedig
odahajol a kocsishoz és halkan a fülébe súgja:

– Hajts a városkapuhoz, de szaporán; a többi utasításokat
majd Őnagyméltóságától kapod meg.

Ezzel távozik.
A kocsis megrántotta a gyeplőt és sebesen elvágtatott a Via

dél Corson.
Ez körülbelül este féltízkor történt.
Tíz órakor már túl voltak Róma határain; egyszerre a kocsis

megállítja a lovakat, minthogy az út itt háromfelé ágazik és
várja utasa rendelkezését.

Vampa kidugta fejét a kocsi ablakán:
– Aquapendente felé, – mondta.
A fogat újra megindult és kétszeres sebességgel haladt a

kitűzött célpontig.
De most nézzünk szét egy kissé másfelé is.
Mialatt Vampa a városka felé igyekezett, Danglars bárót

egyik szolgája után látjuk ballagni, aki égő gyertyával a
kezében jár gazdája előtt, hogy az szemlét tartson a ház körül,
mely már tetszetős külsőt nyert Eugénie leánya és d’Armilly
Louise kisasszony másnapra tervezett megfelelő
fogadtatására. Benézett a ház minden zugába, hogy ellenőrizze
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két inasa munkáját és sokszor rosszalóan megállt, ezt vagy
amazt kifogásolva.

Végre visszament a már említett falszőnyeges szalonba és itt
főúri hanyagsággal kényelembe helyezve magát egy antik,
aranyozott, violaszínű selyemkárpitos öblös karosszékbe, így
szólt az őt kísérő inasokhoz:

– A munka ugyan be van fejezve, de vegyétek tudomásul,
hogy éppenséggel nem vagyok tőle elragadtatva.

– Megtettünk mindent, ami csak tőlünk tellett, kegyelmes
uram, – felelte a szolga. – De ha még oly kifogástalan tiszták
lennének is a szobák, nem látszanék meg rajtuk, mert az egész
bútorzat nagyon kopott és a falak tele tannak aggatva ezekkel
a furcsaságokkal. Ha minde helyett új tárgyakat rendelt volna
a kegyelmes úr, mint például az ablakfüggönyök helyett,
akkor csakúgy ragyognának a szobák.

– Maga műveletlen fráter! – kiáltotta a báró; – Ha egy kicsit
is értene a dologhoz, többre becsülné ezeket a régiségeket,
melyek valamelyik híres ősi római család hajdani fényének
maradékai. Ami a falakat illeti, tudja meg, vén tökfilkó, hogy
azok mind egytől egyig a mitológia magasztos képeit
ábrázolják. Van magának fogalma, hogy mi az a mitológia?
Nem! Jegyezze tehát meg magának, hogy a mítosz magyarul
rege!

– Oh! Ez a legkevésbé sem lep meg, – válaszolta a lakáj; – a
kegyelmes úr nagyon tanult ember és ezért érthető, hogy
ezeket az ókori emlékeket oly nagy becsben tartja.

– Könnyen be lehetne bizonyítani, hogy talán még VI.
Sándor idejéből származnak. Ebből láthatja, hogy e bútorok, e
székek, ahol talán egy Spada, vagy valamelyik ősnemes család
egy sarja ült, amelynek mesés gazdagsága sokáig közszájon
forgott Rómában, igazi megbecsülésre méltók. És az, hogy a
selyemhuzat megfakult, vagy az aranyozás elvesztette
csillogását, csak még jobban emeli értéküket. De most nem ez
a fontos; azt szeretném tudni, utána nézett-e parancsom
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szerint egy olyan idős nőnek, aki megérkező leányom mellett a
szobalányi teendőket tudná elvégezni?

– Már itt is van, kegyelmes uram; nagyon jóravaló asszony a
szomszédos városból; felelek érte, mint magamért.

– Jól van; legalább azt az egyet nem mondhatom, hogy
feledékeny.

– Én mindig igyekszem, hogy kegyelmes uram meg legyen
velem elégedve.

– Akkor világítson hát; a vacsora biztosan már az asztalon
lesz.

– Éppen most akartam figyelmeztetni a kegyelmes urat.
– Akkor menjünk!
A báró az utat világító szolgát követve, elhagyta a

kárpitozott szalont és egy kis folyosón át az ebédlőbe tartott,
ahol a másik inas az edényszekrénynek támaszkodva már
várakozott rá.

A vacsora az asztalon volt.
A báró egymagában leült a megterített asztalhoz és

megelégedéssel körülhordva szemeit, felsóhajtott.
– Nos, Danglars! – szólt magában: – egyedül vagy ugyan, de

jó dolgod van és rövid időn belül még nagyobb szerencséd
lehet. Mindenesetre van ezen a világon egy láthatatlan lény,
amely oltalmaz és amely már oly sokszor segítségemre
szolgált. Egy pillanatig azt hittem, hogy ez a titokzatos lény a
feleségem, aki megbánva a fájdalmat, melyet nekem szerzett,
ki akar békíteni; de e feltevésem már megdőlt és most arra
gondolok, hogy…

A kapu csengőjének éles csilingelése megzavarta Danglars
báró töprengéseit. Az inasok is felijedtek szundikálásukból és
ahelyett, hogy megmozdultak volna, mindketten bambán
meresztették szemeiket az üzlettel felhagyott hírneves
bankárra.

Mielőtt a báró megszólalt volna, a csengetés megismétlődött,
ezúttal oly erővel, hogy mindhárman azt hitték, hogy
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darabokra törik szét a kapu vasrácsán.
– Mi az? – kérdezte a báró nyugtalanul, miközben felállt

helyéről és újra leült.
– Csengetnek.
– Csengetnek, csengetnek, de oly esztelenül csengetnek,

hogy azt hihetné az ember, halálveszedelem fenyeget valakit.
Oh! A harang mégse törött össze, mert immár harmadszor is
szól és megint olyan őrülten, mint az imént. Szaladjatok már
ki, ostobák! – kiáltott fel hirtelen a báró, egy váratlan
gondolattól ösztökélve. – Holnap az ördögbe foglak kergetni
benneteket, hogy a ház megszabaduljon tőletek. Kint egyre
csengetnek és ezek itt állnak tátott szájjal, mint megannyi
sóbálványok! Biztosan Danglars kisasszony, szeretett leányom
érkezett meg; felhasználta a szép estét, hogy holnap reggel
már házamban ébredhessen fel. Igen, kétségkívül ő az. Mily
kedves meglepetés. Siessetek! Még két terítéket; a csillárokban
gyújtsátok meg a gyertyákat; székeket toljatok ide; oh majd én
megmutatom nektek, hogyan fogadja egy apa egyetlen
leányát!

A báró nagy léptekkel, idegesen járkált fel-alá a szobában,
felügyelve az egyik bent maradt inasra, aki az ebédlőben
sürgölődött,

Egyszerre hallotta, hogy a kerti kapu nagy nyikorgással
kinyílt és egy kocsi hajtott be, mely a kárpitozott szalonhoz
vezető lépcsőnél megállt. Danglars néhány lépést tett előre, de
közben a visszatérő inassal találkozott és megfordult.

– Nos? – kérdezte.
– Egy úriember érkezett, kegyelmes uram, – felelte a lakáj, –

ki azt erősítgeti, hogy legbizalmasabb barátja önnek és
szigorúan megparancsolta, hogy engedjem be a kocsiját az
udvarba.

– Egy úriember! – mondta a báró. – Remélem, megnevezte
magát?

– Nem, kegyelmes uram!
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– Te bitang! Hát már örökké ily csiszolatlan mamlasz
maradsz?! Ez már igazán tűrhetetlen! Lehetséges-e, hogy egy
gavallér, aki legjobb barátomnak nevezi magát, ne mondja
meg, hogy kicsoda? Siess! Gyorsan! Hozzátok a legjobb
hálókabátomat, de szaporán! Vezessétek be a vendéget,
gyújtsatok világot! Ostoba állatok, majd én megtanítlak
benneteket, hogy kell az urakat szolgálni!

Mialatt Danglars ur ily nyájasan beszélgetett szolgáival,
kihúzta egyik kezét hálókabátja ujjából és éppen a másikat is ki
akarta húzni, mikor az ismeretlen látogató megjelent az ajtó
küszöbén és gúnyosan megszólalt:

– Ne siessen, báró úr, a csuklya még nem teszi a barátot.
– Ah! – kiáltott fel a báró megtántorodva és halottsápadtan.

miközben az egyik karja csupaszon lógott le, míg a másikat
benn hagyta a hálóköntös ujjában, melyet éppen egy
szebbikkel akart felcserélni.

A vendég mosolyogva és határozott lépésekkel tartott az
asztalhoz és leült egy üres teríték mellett.

A bárót az ájulás környékezte és minden tagjában reszketve,
nekidűlt a falnak.

– Az ördögbe is, Danglars úr, térjen már magához és
legalább vegye fel a kabátját, melyről, úgy látszik, teljesen
megfeledkezett. Kétségkívül lesz egypár utasítása a
szolgáihoz, és meg vagyok győződve, hogy rendelkezni fog,
nehogy az a kellemetlenség érjen bennünket, hogy hideg
vacsorát együnk.

– Úgy van, ez a kellemetlenség be fog következni, – hebegte
a báró elhaló hangon.

– Intézkedjen hát, báró úr. Igazán olyan, mint egy őrült.
– Azt mondja, uram, hogy parancsoljak valamit; én pedig

nem tudom, hogy mit.
– Hát jól van, én majd segítségére leszek. Először is legyen

kegyes a kocsimat hátrahajtatni; a kert végén van egy kis
istálló; baj volna, ha a lovak meghűlnének.
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– Amint látom, ön egészen pontosan ismeri a házamat,
nemde? – kérdezte a báró csodálkozó pillantást vetve a
jövevényre.

– Igen, báró úr; de hiába pocsékolja a drága időt. A vacsora
ki fog hűlni és ha ön egyáltalán nem hajlandó rendelkezni,
megyek én magam…

– Vigyétek a fogatot és a lovakat a…
– Hát végre – szólt a vendég és újra leült. – De ez még nem

minden! Hallgasson ide! – folytatta a lakájhoz fordulva, ki
éppen elhagyni készült a szobát; – a kocsisom magukkal fog
vacsorázni; aztán adjon neki egy lámpát és egy köpenyt,
amivel éjszaka betakarózhatik. Mehet!

Majd a másik inasnak:
– Maga is elmehet; a báró úr megengedi, – mondta.
A szolga, látva, hogy a báró nem tiltakozik, szintén kiment.
Most egyedül maradtak.
– Uram, – kezdte Danglars összeszedve minden erejét, –

biztos vagyok benne, hogy itt félreértés történt; ön a
legnagyobb tévedésben van.

– Ez lehetséges! De mire vonatkozólag?
– Azt hiszem, mindenre vonatkozólag.
– Most azonban én nem értem önt, kedves báró úr. De előbb

együnk, minthogy ezt az életfontosságú cselekedetet ma még
nem hajtottam végre.

A báró a maga részéről szívesen lemondott volna a
vacsoráról anélkül, hogy a legkisebb hiányát is érezte volna.
Minthogy azonban látta, hogy nincs menekvés, közeledni
kezdett az asztalhoz, útközben mindenütt a fal mentén
tapogatódzva; végre helyet foglalt, egy terítéket hagyva
szabadon vendége mellett.

– Amint látom, ön nem csupán énrám számított. Azt hitte
talán, hogy társasággal jövök?

– Az igazat megvallva, mindkét feltevésre csak azzal
felelhetek, hogy ma este senkire sem számítottam; azt hittem,
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hogy egyedül fogok vacsorázni.
– Én meg az ellenkezőjét határoztam el, mert nagyon

szeretek este utazni.
– A mai esténk igazán nagyon szép! Kissé meleg van

ugyan… Ön nem találja? – kérdezte a báró, megtörölve
homlokát és arcát zsebkendőjével.

– Mit csinál, báró? A zsebe helyett a tányérjába tette vissza a
kendőt!

A báró elpirult és leplezni igyekezett szórakozottságát.
– Már régen nem láttuk egymást, Danglars úr; akkor

találkoztunk utoljára, mikor palotámban fogadhattam
vendégemül.

– Hitemre, gyönyörű palota! – dünnyögte a báró az orra
alatt. – Ezek az átkozott római banditák olyan nagyképűek,
hogy palotának nevezik a mocskos fészkeiket!

– Ugyanakkor ártatlanul meg is tréfálták, amivel Monte-
Christo gróf akart önnek meglepetést csinálni. De azt be kell
ismernie, hogy jó vacsorát kapott.

– Minek beszélünk a múltról, melyet már nem
változtathatunk meg?

– A jövő sem a mienk még azonban; foglalkozzunk tehát
kizárólag a jelennel, melyet legalább sajátunknak
mondhatunk. Remélem, hogy ágyamat az ön szobájában fogja
megvettetni.

A báró érezte, hogy minden hajaszála égnek mered és
fagyos verejték folyik végig a hátán.

– Az ön ágyát! – kiáltott. – Az ön ágyát?
– Min csodálkozik, kedves báró? Önnél talán nem szokás

éjjel aludni?
– Bocsánatot kérek, de nálam mindaz nem szokás, ami…
– Ami?
– Ami eltér a rendes szokásoktól, – nyögte ki a báró,

ernyedten ejtve kését és kanalát a tányérra.
– Lehetséges, – mondta Vampa; – azt azonban gondolhatta
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volna, hogy az éjjelt az ön házában fogom tölteni.
– Egyáltalán nem gondoltam rá, – válaszolta a báró erőltetett

mosollyal.
– Én önt teljesen megértem, kedves báró!
– Megért?
– Becsületszavamra, megértem, – folytatta Vampa, – és el

fogom oszlatni valamennyi kétségét. De most legjobb lenne, ha
lepihennénk; nagy szükségét érzem az alvásnak.

– Öljön meg nyomban, ha akar! – kiáltott fel Danglars és
remegve szökött talpra székéből; öljön meg, de biztosítom,
hogy nem fog még egyszer akkora összeget találni házamban,
mint amekkorát istenverte odújában rabolt el tőlem.

– Öljem meg báró úr? – válaszolta Vampa, ugyancsak
felállva; – öljem meg? Az Istenért miért tegyem? Egyáltalán,
mire való ez az egész komédia? Még azt kell hinnem, hogy
meghabarodott. Vagy elfelejtette már, amit mondtak önnek?

– Mit mondtak volna?
– Önnek tényleg rendkívül hiányos az emlékezete, báró úr.

Úgy látszik, önnek nem elég, ha egyszer hall valamit. Nem
bánom, világosabban fogok beszélni, mert ma jó fiú akarok
lenni. Tegnap itt járt önnél valaki, a földije, akit Benedettónak
hívnak. Ez a Benedetto rövid tárgyalás után jelentékeny
összeget nyújtott át önnek. Nem tudom, hogy bankókban-e
vagy aranyban; lehet, hogy mind a kettőben.

– És aztán? – kérdezte a báró, hol elsápadva, hol kipirulva az
izgalomtól.

– Hogyhogy, és aztán? A teremburáját, hát ennyire
feledékeny volna, kedves Danglars úr? Nos hát, az az ember,
akiről beszélek, a kedves Benedetto, mondott önnek valamit
rólam és ennek következtében vagyok most itt.

– De végtére is mi köze van önnek ehhez a Benedettóhoz? –
érdeklődött a báró.

– A kérdés valóban mulatságos, – felelte Vampa fagyosan.
Majd látva, hogy Danglars csak a szemeit mereszti, de néma
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marad, folytatta: – Jelenleg semmi.
– Akkor mit akar tőlem?
– Hogy teljesítse, amiben Benedettóval megállapodtak.
– Eszerint én megállapodtam volna vele, hogy teszek

valamit?
– Ez már több a soknál! Jöjjünk tisztába egymással, báró úr, –

szólt Vampa.
– Igen, jöjjünk tisztába egymással, uram, – felelte Danglars: –

részemről sem kívánok jobbat.
– Ön kevesli a kapott összeget s nyilván azt hiszi, hogy több

illeti meg a vendéglátásáért. Rendben van; néhány frankkal
nem sokat törődöm, mert én sohasem voltam bankár, mint ön.
Fogja a tárcámat; de tanácsolom, hogy hallgasson!

E szavakkal Vampa az asztalra dobta tárcáját, amitől
Danglars még jobban megzavarodott.

– Biztosítom, – folytatta a bandita, amikor látta, hogy a báró
nem siet az erszényt felkapni, – hogy legalább kétszer annyi
van benne, mint amennyit már kapott. Egy római bandita
tárcája! – tette hozzá büszkén, miközben felnyitotta és az
aranyakat megcsillogtatta Danglars előtt.

– Megértjük már egymást?
– Alapjában mit kíván tőlem, Vampa úr?
– Édeskeveset: vendégbarátságot mára és holnapra.
A báró egy pillanatra gondolkodóba esett, de már látta az

aranyakat és a nemes fém csengése teljesen lecsillapította
aggályait.

– Vigyen el az ördög, ha egy betűt is értek az egészből, –
gondolta, a pénzt zsebre vágva. – De mindegy; úgy tekintem
mintha színházba kerültem volna s csak a második felvonást
látnám. A cselszövény már bonyolódik s az események
kezdetéről fogalmam sincs. – Rendelkezésére állok, Vampa úr,
– folytatta fennhangon, legszeretetreméltóbb mosolyával.

– Inkább ön rendelkezzék én velem, báró úr, – felelte
Vampa.
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– Bátor vagyok hát felajánlani saját ágyamat, míg én egy régi
kereveten fogok aludni, melyre napközben is le szoktam
rendszerint heveredni.

– Talán kényelmetlenül fog feküdni.
– Sose aggódjék; úgy is csak később térek nyugvóra, mert

még néhány levelet kell megírnom Franciaországba.
– Ahogy kívánja.
A báró beszólította az inasokat, akiknek utasítást adott, hogy

vessenek ágyat a hálószobában; utána csakhamar asztalt
bontottak és elváltak.

Vampa nem vetkőzött le. Ébren feküdt az ágyon és a bárót
figyelte, aki íróasztalához ült s miután egy ideig különféle
papirosok között turkált, egy levélbe kezdett.

Mikor elkészült, visszaült karosszékébe és gondolataiba
merült.

– Vampa barátom látogatása keresztül húzza a holnapi
napra vonatkozó terveimet. Négyezer piaszter azonban megér
némi áldozatot; egyszerűen értesítettem tehát Eugéniet, hogy
üzleti ügyekben el kell mennem hazulról és megkértem, hogy
halassza máskorra látogatását.

Vampa talán kitalálta a báró gondolatait, mert megmozdult;
Danglars összerezzent. Minthogy azonban látta, hogy vendége
az ágyon marad, folytatta töprengését.

– Lassanként érteni kezdem a színdarab első felvonását. A
hatóságok, amelyek már megelégelték Vampa úr
garázdálkodásait, falhoz szorították a hírhedt banditát, akinek
menedékről kellett gondoskodnia. Nyilván ez hozta hozzám;
azért jött, hogy nálam találjon rejtekhelyet. Egyáltalán nem
fizette meg hát drágán a vendéglátást; igazán nevetséges
összeg egy félelmes gonosztevőtől, akinek fejére hatalmas
vérdíj van kitűzve! Tényleg tenyerében hordoz a szerencse,
Danglars.
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XXIV. A KOMÉDIA BONYOLÓDIK

Hajnalban az egyik inas a báró fontos parancsával eltávozott
a házból és éppen a kerten akart keresztül lopódzni, mikor
Vampa Luigi hangja megállította.

– Barátom! – kiáltott rá a bandita: – nem tenne meg egy
szívességet?

– Parancsoljon, kegyelmes uram.
– Amint látom, amúgyis az istálló előtt akar elmenni;

kopogtasson hát be jó erősen az ajtón, hogy az álomszuszék
kocsis, aki nyilván még alszik, felébredjen; adja neki oda ezt a
pénzt, hogy megreggelizzék a szomszédos kocsmában.

– Tüstént megyek, kegyelmes uram, – felelte az inas, egy
pénzdarabot véve át Vampától.

A bandita most a kárpitozott szobába lépett; a báró már
benn volt.

– Reggel felé már nem tudok az ágyban maradni, – szólt
Vampa. – A korai levegő nagyon jót tesz nekem. Mihelyt
virradni kezd, nyomban felkelek.

– Én is így vagyok.
– Pedig ez a szokás furcsa egy milliomosnál.
– Nincsenek többé millióim, Vampa úr, – felelte a báró mély

sóhajjal.
Eközben az inas erősen bezörgetett az istálló ajtaján, amely

öt perc múlva végre kinyílt.
– Mi kell? – kérdezte Vampa kocsisa az álmosságtól

támolyogva.
– Ezt a pénzt küldi neked a gazdád, bizonyára, hogy meg ne

hűlj a reggeli friss levegőn.
A kocsis végignézett az inason.
– Minthogy a pénzt te hoztad, – mondta ruháját begombolva

és kalapját homlokába húzva, – ha akarod, átadom a fél
reggelimet.
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– Nagyon szíves vagy, de sietnem kell.
– Mit, sietni! Az urak persze folyton nógatják az embert; de

aki okos, egy kortyra is időt tud magának szakítani. Tarts hát
velem!

– Köszönöm, de már mondtam, hogy lehetetlen.
– Hová mégy? A fejemet merném tenni rá, hogy levelet

viszel.
– Eltaláltad. A városba megyek, s ez jó darab út.
– Gyalog mégy?
– Igen. Remélem, hogy négy óra alatt célt érek. Lehet

azonban, hogy nem is kell egészen Rómáig loholnom.
– Mennyiben?
– Ha az a szerencse ér, hogy útközben találkozom az

illetővel, akinek a levél szol.
– Jól tetted, pajtás, hogy beszéltél; így aztán segítségedre is

lehetek.
– Hogyan?
– Én is bemegyek kocsimmal a városba s minthogy lovaim

lábai gyorsabbak, mint a te paripáid, hátul felkapaszkodhatsz
s így minden fáradtság nélkül s mégis hamarább beérsz. A
megtakarított időt pedig felhasználhatjuk, hogy kiöblítsük a
torkunkat.

– Remek ötlet!
– Akkor hát gyerünk! – kiáltott a kocsis s a szolgát

karonfogva, betért vele az országút melletti csárdába.
Közben gyorsan telt az idő; hét óra körül, épp amikor

Danglars és Vampa derekasan nekiláttak a reggelinek, a kertbe
egy fogat gördült be és megállt a szőnyeg-kárpitos szalon
lépcsői előtt, ahol az előző este Vampa is kiszállt.

A báró nyugtalanul izgett-mozgott a székén, Vampa
azonban közönyös maradt.

– Ön tehát vendéget vár, báró úr? – kérdezte odavetőn.
– Én?… ugyan… biztosíthatom… Ki is jöhetett?… fogalmam

sincs róla…
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– Már hallom az inas lépteit, tüstént meg fogja tudni.
– Igazán hihetetlen!… senkit sem várok.
– Danglars Eugénie és d’Armilly Louise kisasszonyok, –

jelentette az inas belépve.
– Micsoda? – dadogta a báró, mint akibe villám csapott a

derűs égből.
– Ha nem tévedek, Danglars Eugénie kisasszony a leánya.
– Igen… természetesen… A dolog bonyolódni kezd, –

gondolta utána magában. – Uram, – szólt megint Vampához; –
ha nem akarja, hogy meglássák, bátor vagyok…

– Ellenkezőleg, báró úr; végtelenül fogok örülni, ha
bemutathatom hódolatomat Danglars kisasszonynak.

– De… a neve! – hebegte a báró; – a neve annyira közismert!
Tudja mit? Vegyen fel addig valami álnevet.

– Elfogadom a javaslatot, báró úr, – válaszolta Vampa
mosolyogva. – Ön vajon melyiket találná a
legmegfelelőbbnek?

– Valamelyik híres családét; legyen mondjuk, Spada.
– Helyes, – felelte Vampa elkomorodva.
– Így aztán minden rendben lesz, – nyugodott meg a báró és

kiment a szobából.
Danglars és d’Armilly kisasszonyok ezalatt a kárpitos

szalonban álltak, hol kíváncsian nézegették régi
bútordarabokat.

– Úgy érzem, kedves barátnőm, – mondta Eugénie, – hogy
rendkívül kellemes napot fogunk tölteni, már pedig ismételten
megállapítottad, hogy nem jósolok rosszul. Ismerem atyámat;
nagyon mulatságos ember és jó kedvre fog deríteni bennünket
ötleteivel. Az volt a sejtelmem, hogy e rövid falusi tartózkodás
jót fog nekem tenni; ezért is siettem annyira.

Alighogy bevégezte, a báró benyitott. Noha örömet
iparkodott mutatni a látogatás fölött, arcvonásai az aggodalom
és a meglepetés félreismerhetetlen jeleit tükrözték, amit Louise
tüstént észrevett.
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Eugénie sietve kezet csókolt atyjának; Louise ugyancsak
rendkívül szeretetreméltóan üdvözölte a bárót.

– Látja, mennyire sürgősnek tartottam viszonozni
látogatását, kedves atyám? – kezdte Eugénie.

A bárónak már nyelvén volt a válasz, de úgy látszik,
meggondolta magát.

– Ha nem csalódom, levelet kaptál tőlem, nemde? – szólt.
– Levelet? Nem atyám.
– Pedig írtam neked és elküldtem, – felelte a báró. – Sajnos, a

küldönc elkerülhette kocsitokat.
– És mi volt a levélben?
– Szóra sem érdemes; egy lényegtelen tanács a számodra.
– Tanács? Ön mindig alaposan megfontolja, amit tanácsol s

így utólag is kész vagyok meghallgatni.
– Drága leányom! – tört ki a báróból, miközben mellére

szorította Eugéniet. – Kedves d’Armilly kisasszony! Hogy
tetszik nektek a birtokom? Mint láthatjátok, – folytatta, –
mindent nagyon elhanyagolt állapotban vettem át, de e
régiségek akkora tiszteletet sugallnak maguk iránt, hogy
óvakodtam új holmival zavarni meg az összhangot.

– Nagyon jól tette, báró úr! Én is végtelen kegyelettel
viseltetem a múlt emlékei iránt, – felelte d’Armilly kisasszony,
– és meg vagyok győződve, hogy Eugénie is egyetért velem.

– Rendkívül örülök, – mondta a báró még mindig
nyugtalanul s a nyitott ajtókon keresztül lopva az ebédlőbe
sandított, ahol Vampa könyökölve és komor arcát kezeire
támasztva ült az asztal mellett.

Danglars végül összeszedte magát s leánya karját
megragadva:

– Azt hiszem, hogy mellőzhetjük a ceremóniákat, kedves
leányom, – mondta. – Gyerünk hát át az ebédlőbe, ahol majd
bemutatom neked…

– Nem értem önt, atyám! – válaszolta Eugénie, akinek
fogalma sem volt, hogy a báró kit szándékozott neki
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bemutatni.
– Ön fesztelenségről beszélt az imént, kedves báró úr, –

vágott közbe Louise; – hálás köszönet e meghittségért.
– Tévedsz, Louise-om, – mondta Eugénie; – atyám nem

célozhatott ránk a ceremónia szóval. Ceremónia velünk
szemben egyenesen sértő lenne ránk nézve; én legalább
pirulnék miatta. Kiről beszélt hát, atyám?

– Hogyan! Hát nem mondtam még, hogy egy… vendégem
van?

– Nem; vajon kicsoda?
– Egy… fejedelmi sarj, – felelte a báró, miközben homlokát

nagy cseppekben verte ki a verejték. – Nem kisebb
személyiség, mint egy… Spada-Romanelli.

E név kiejtése akkora fáradságába került bárónak, hogy most
teljesen magába roskadva állt.

– Nem ismerem ezt az urat, – jegyezte meg Louise.
A báró lehorgasztotta fejét és Eugéniet kézen fogva

megindult az ebédlő felé. Louise előttük ment.
Mikor az ajtóhoz értek, Vampa felállt helyéről és

közömbösen látszott a bemutatás pillanatát várni.
– Kedves leányom és d’Armilly kisasszony, engedjék meg,

hogy bemutassam Spada-Romanelli urat.
Eugénie Vampára nézett és annyira remegni kezdett, hogy

egész súlyával a báró karjára dűlt, aki ijedten vette észre
leánya hirtelen izgalmát.

– Ah! – dünnyögte a báró; – a komédia egyre bonyolódik.
Ismernék egymást?

Eugénie feltalálta magát és minden önuralmát összeszedve,
barátságos mosollyal üdvözölte az állítólagos Spada urat.

Danglars báró leánya még sohasem töltött ilyen kellemes
reggelt. Ismét atyja házában volt, aki teljesen kivetkőzött abból
a ridegségből, amely a végtelen számoszlopokkal dolgozó
bankárt jellemezte; egyetlen barátnője, az egyeneslelkű,
hűséges és gyengéd Louise állt mellette, akihez őszinte
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szeretet fűzte; s végül szemben találta magát a férfivel, aki
iránt mély szerelem gyulladt szívében, szerelem, amelyre csak
egyszer vagyunk képesek életünkben, de amely örökre
megmarad keblünkben.

Az órák, ezek az elválhatatlan nővérek, akik oly lassan
lépdelnek, amikor szenvedéseket mérnek ránk és oly gyorsan
iramlanak tova, mikor a kevés örömöt is megirigylik tőlünk,
amit az élet nyújt, az órák gondolatsebességgel suhantak el és
Eugénie remegve látta, hogy elmúlt a reggel, amely a legszebb
volt egész életében.

XXV. LEÁNYSZÖKTETÉS

Jóllehet Eugénie egyetlen egyszer sem hozta a váratlan
vendéget Louise előtt szóba, ez tüstént ráismert benne a
férfire, aki saját bevallása szerint oly rendkívüli hatást
gyakorolt barátnőjére. Amikor a szenvedélyes Eugénie
hevesen dobogó szívére szorította Louise-ját, vagy annak
keblére rejtette lázas homlokát, utóbbi szemei megértő
mosollyal pihentek barátnője piruló arcán. S az egymással
váltott gyengéd mosolyokban és résztvevő pillantásokban
sokkal több volt a tartalom, mint amennyit a szavak
kifejezhettek volna.

Vampa komor volt; a durva vágy félreismerhetetlen bélyeget
nyomott gonosz arcára. Féktelen szenvedélye még hevesebb
lángra gyűlt Eugénie titkolatlan vonzalmától és szíve
vulkánná változott, amely elhamvasztással fenyegette. És
Eugénie teljesen Vampa hatalma alá került! Ellenállásról szó
sem lehetett; a zavar, mely a bandita tüzes tekintetére elfogta,
mindent elárult; a tettetés túlment erején. A karvaly szemei
már megbűvölték a szerencsétlen zsákmányt; és Vampa
büszkén és diadalittasan eszmélt rá a hatásra, melyet Eugénie
érzéseire gyakorolt.
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– Szeret, szeret! – kiáltotta önfeledten, fel-alá rohanva a kert
ösvényein; – nem titkolhatja többé! A női hiúság s a művészi
büszkeség porban hever az igéző tekintet előtt!

Vampa sokáig bolyongott a kertben, lihegő mellén
keresztbefont karokkal. Ráncokba verődött sötét arca
tanúságot tett az aljas tervről, mely agyában megfogant; a
vadul forgó szemek az ösztöntől korbácsolt állatra vallottak.

Eközben Danglars báró a két barátnőt a kárpitozott
szalonban szórakoztatta, amelynek nyitott ajtaján keresztül
láthatók voltak a kert kőszobrai és szökőkutjai. A nap a fák
hervadt őszi lombjaira tűzött és erőtlen vízszintes sugarai
mintha mélabús búcsút susogtak volna másnapig Rómának és
környékének.

Eugénie közölte atyjával, hogy az éjszakát házában tölti s
csak másnap délután három órakor tér vissza a városba.
Danglars, akinek Benedetto jóslata jutott az eszébe, most újra
töprengeni kezdett a színjátékról, melyről pedig előző nap azt
hitte, hogy tisztán látja már a mozgató rugóit. Minthogy a
banditát ebéd óta nem látta, nyugtalanság fogta el és
elhatározta, hogy megkeresi.

Azzal a kifogással, hogy a barátnők hálószobájáról kell
intézkednie, bocsánatot kért és a kertbe sietett; majd rossz
előérzetektől vezetve, szobájába ment, ahol átvizsgálta
íróasztala minden egyes fiókját.

Eugénie egyedül maradt Louise-zal; aztán karonfogta
barátnőjét és mindketten lementek a kertbe, ahol nemsokára
eltűntek a sűrű lombok között.

Egy különös sejtelem, – mint a bárót előérzete, – irányította
Eugénie lépteit az elhagyatott ösvényeken. Száraz falevelek
suhogtak a lábai alatt, friss zöld ágak simogatták lángoló
homlokát, mintha figyelmeztetni akarták volna a közelgő
veszélyre.

Könnyek patakzottak szemeiből és száradtak fel nyomban
tüzes arcán. Louise óvakodott megzavarni barátnőjét édes
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merengésében, melyben látszólag oly nagy gyönyörűséget
talált; szótlanul haladt mellette, s mikor néha odaadó mosolyt
küldött a szerelmes leány felé, Eugénie gyengéd és bánatos
pillantással felelt vissza.

Egy fordulónál Louise hirtelen megrezzent; közvetlen
közelről látta Vampa sötét, szomorú arcát, égő sugarakat
lövellve villámló szemeiből a félhomályban, amely már a
kertre ereszkedett.

Eugénie is észrevette a banditát.
Mindhárman zavartan hallgattak.
Ha visszafordulnak, vétkeznek az illemszabályok ellen egy

oly férfivel szemben, kinek ősnemes neve és modora tökéletes
gavallért árult el. Louise tehát folytatta útját barátnője mellett,
Vampa pedig előre lépett és megszólalt:

– Csodás levegő van ebben a kertben, – kezdte. – Végtelenül
örülök, hogy ide jöttem, annál is inkább, minthogy önök is itt
vannak.

– Úgy van, uram, – válaszolt Louise. – De az est hűvösödni
kezd s a közeledő őszi éjszakán sokkal kellemesebb a szobák
langyos levegője, mint a nedves kerté.

Eugénie könyörgő pillantást vetett barátnőjére.
– Megengedik, hogy elkísérjem önöket? – kérdezte Vampa.
Eugénie boldogan felcserélte volna a szalont a hűvös kerttel,

de képtelen volt egyetlen szót is kiejteni és önkéntelenül
engedelmeskedve Louisenak, megindult a ház felé.

Vampa mellettük haladt.
Mikor a lépcsőkhöz értek, Vampa előzékenyen intett

Louisenak, hogy menjen előre; s mikor Eugénie követni akarta,
remegő, őszinte hangon mondta neki:

– Engedje meg, drága kisasszony, hogy elbúcsúzzam öntől!
Eugénie megállt és visszafordult.
– Ön elhagy bennünket? – kérdezte.
– Igen és talán örökre.
– Hogyan? Örökre?
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– Olaszország megöl.
– És mit fog csinálni Olaszország határain túl?
– Igyekezni fogom elfelejteni a mély, igazi és esztelen

szenvedélyt, amelynek itt rabja lettem. Érzem, hogy itthon ez
teljesen lehetetlen.

– És mért akarja ezt az érzelmet feledni?
– Ah! – sóhajtott Vampa keserű mosollyal: – annak, aki úgy

szeret és szenved, mint én, signora, csak két kiútja lehet: vagy
a viszonzás, vagy a végső feledés!

– Ön tehát azt gondolja, hogy csak utóbbit választhatja?
– Ön kérdezi ezt tőlem, signora?
– Létezik-e valaki, ki képes volna e szándékától eltéríteni?
– Igen, signora; annak egyetlen szava is elég lenne.
– Oh! Milyen boldog lehet az a valaki!
– Higyje meg, kisasszony, hogy kívülem csak Isten tudná

értékelni a boldogságot, mely ezzel az egyetlen szóval érne; e
szóval, mely több mint elégséges ahhoz, hogy megmásítsam
kétségbeesett szándékomat! Képzeljen el egy embert, aki ezer
és ezer halálveszedelemben forgott és aki egy szempillantás
alatt új, gyönyörű életre ébred; vajon mit érezhet, mit kell
éreznie ennek az embernek? Mondja, kisasszony, képes-e
valaki, az illetőn kívül, ezt az érzést felfogni?

– Uram, – mondta Eugénie félénken, – ne hagyja el a
valószínűség területét. Egy igaz és forró érzést egyetlen szóra
is el lehet hinni; de ki adhatna hitelt az eszményi szerelem
létezésének, melyet csak a túlcsigázott képzelet teremt
magának?

– Igaza van, signora, – válaszolt Vampa, – valóban nehéz
valakivel elhitetni az ilyen szerelem létezését és nevetséges azt
az egész világ előtt hangoztatni! Ön is úgy tesz, mint minden
nő: kigúnyolja a legdrágább érzéseket, melyeket őszintén
bevallottam!

– Én ön azt kívánja, hogy higyjek önnek? Mivel tudja
bizonyítani szavait?
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– Önnek úgy látszik egy egész év kell, hogy
megbizonyosodjék érzelmeimről; de ilyen hosszú próbaidő
sérti az igaz szerelmet; én nem teszem ki magam ennek – én
megyek.

Vampa egy lépést tett, mintha távozni akarna.
Eugénie utána kapott.
– Maradjon! – kiáltott fel önkéntelenül.
– Mit kíván, kisasszony? – kérdezte Vampa komoran.
– Ah! Bocsánat! Mivel is tudná önt visszatartani az, aki

egészen közömbös önnek?
– Signora! – kiáltotta Vampa: – ne kételkedjék a legszentebb

érzésekben, melyeket őszintén bevallottam önnek és ne űzzön
csúfot belőlem! Én imádom! Minden vágyam megérinteni e
gyönyörű kezet, mely mennyországba, vagy poklokba
juttathat.

És Vampa forró ajkaival rátapadt Eugénie kezére.
Eugénie igyekezett kiszabadítani a kezét.
– Ah! Én boldogtalan! – folytatta Vampa, – ki elfelejtem,

hogy az ön büszke lelke nem tud meghajolni a legmélyebb
szerelem előtt sem, amely önnek nem több szeszélynél. Isten
önnel, Eugénie kisasszony, mindörökre Isten önnel. Legalább
láttam önt, legalább mondhatom, hogy volt egy nap, amikor
egy levegőt szívtam önnel, egy nap, amely életemben a
legboldogabb volt! Ezután jöhet, ami vár rám; kész vagyok
mindenre!

Vampa elengedte Eugéine kezét és néhány lépést tett a
rácsos kapu felé.

Eugénie újra érezte szívében a rejtelmes erőt, mely a bandita
felé vonzotta.

– Nem! – szólalt meg végre; – Így nem szabad elválnunk! És
ön addig nem távozhatik innen, amíg meg nem mondja, hogy
mikor tér ismét vissza.

– Mennyi tündérszép álommal ajándékozott meg engem a
mai nap – mondta Vampa, miközben megállt és újra megfogta



211

Eugénie kezét, aki most már nem is ellenkezett. – Ah! Mily
gyönyörű volt az egész mai nap, de az álom elsuhant és
közeledik a kegyetlen valóság! Eugénie! Eugénie! Gondoljon
néha a férfire, aki úgy szerette önt, ahogy életében csak
egyszer szeret az ember!

Vampa hirtelen kinyitotta a kaput és kilépett a kertből.
Eugénie nem bocsátotta el a kezét és elakadó lélegzettel, a

mérhetetlen szenvedélytől elbűvölve állt a bandita mellett. E
szenvedély, amely oly gyorsan megragadta, felzaklatta vérét
és majdnem önkívületbe hozta a szegény leányt.

Vampa körüljáratta macskaszemeit a sötétségben és a
közelben egy tárgy körvonalait vette észre, melyben kocsijára
ismert.

– Mint látja, signora – mondta Vampa – már a kerten túl
vagyunk. Térjen tehát vissza, hogy ez a kapu örökre
elválasszon bennünket! Holnap talán el fog felejteni! Térjen
vissza!

– Oh! – suttogta Eugénie, – szeretem önt, szeretem, ne
hagyjon el!

– Soha! – kiáltott fel Vampa és átkarolva Eugénie derekát,
felemelte és a kocsihoz rohant vele.

Eugénie éles sikolyt hallatott, melyben rémület, csodálkozás
és boldogság vegyült össze.

Mialatt mindez lejátszódott, Danglars báró még mindig a
pénzszekrény mellett ült, kiforgatva fiókjait és figyelmesen
megvizsgálva a zárakat; mikor mindent rendben talált,
visszament a szalonba, ahol a két leányt hagyta s ahol az
inasok már az összes gyertyákat meggyújtották. D’Armilly
Louise egyedül volt benn; Eugénie után érdeklődött nála.

– Eugénie csak most volt itt a veranda előtt, – válaszolt
Louise. – Már egészen sötét van; megyek, megkeresem és haza
hívom.

– Elkísérem önt, d'Armilly kisasszony, – szólt a báró.
Louise, akit a báró ajánlata nyugtalanná tett, leszaladt a
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lépcsőkön a kertbe, ahol barátnőjét vélte találni, még mindig
az állítólagos Spada szerelmes vallomásait hallgatva.
Legnagyobb meglepetésére sem az egyiket, sem a másikat nem
látta.

– Hol van Eugénie? – kérdezte a báró aggodalommal és ő is
lejött a lépcsőkön.

– Talán a tóhoz vezető úton sétál.
– Eugénie! Eugénie! – kiáltotta a báró. – Semmi válasz, – tette

hozzá szomorúan. – Menjünk tovább, kisasszony.
Louise és Danglars elindultak a sétányon és már majdnem a

kerti kapuhoz értek, amikor Eugénie éles sikolya megütötte
füleiket.

– Szent Isten! Mi az? – kiáltotta Louise, a kapuhoz rohanva.
A báró, mint a sóbálvány, mozdulatlanul állt.
– Istenem! Istenem! Siessen, Danglars úr! Biztosan valami

baleset történt; tisztán hallottam drága barátnőm hangját!
A báró Louise könyörgő szavaira eszméletre tért, kinyitotta

a kaput és kilépett rajta. De nyomban visszaugrott, nehogy egy
száguldó kocsi alá kerüljön, melyet két erős ló sebes iramban
röpített el mellette.

– Ah! Báró úr, – kiáltott Louise magánkívül az izgalomtól, a
báróhoz közeledve, – nem találom Eugéniet… és ez a kocsi!…
Oh! Istenem! Irgalmazz!

– D’Armilly kisasszony, – szólt a báró, – mondja meg
nyíltan, micsoda komédia játszódik itt le?

– Én mondjam meg?
– Igen, ön. Eugénie nemcsak a friss levegő miatt sétált a

kertben.
– Hogyan?
– Azt kérdezem, egyedül volt Eugénie?
– Istenem! Spada herceg társaságában hagytam el.
– Utolsó gazember! – kiáltotta a báró.
– Jézus, segíts! – hebegte Louise, félájultan támaszkodva

Danglars karjára.
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– D’Armilly kisasszony, – mondta a báró, – néhány nappal
ezelőtt itt rettenetes játék kezdődött! Ez volt a vége! Most már
mindennel tisztában vagyok!

– S mi ez a vég?
– A szöktetés, a szöktetés!
– Ah! Drága, egyetlen barátnőm! – zokogott Louise és térdre

esett.
A báró, mellén keresztbefont karokkal, rémülten kémlelt az

országút felé, ahonnan még hallható volt a római bandita
tovaszáguldó kocsijának zörgése. Aztán mérgesen a
homlokára csapott és maga elé mormolta:

– Ah! Ezt sejthettem volna!

XXVI. CAMPI LUGENTES

Még mindig sötét éjszaka volt, mikor Vampa fogata
végigrobogva a Via Appián, megállt a Carracalla cirkusszal
szemben, azon a helyen, melyet valaha a hozzákapcsolódó
mondák, újabban pedig a rettenetes Vampa neve az iszonyat
tárgyává tett, e név, amely annyiszor visszhangzott a csendes
éjszakákon a sötét földalatti üreg boltozatain.

A szenvedélytől mámoros Vampának nem tűnt fel, hogy
mióta kocsija a Via Appia emlékoszlopait elérte, egyetlen őr
sem állította meg és kérdezte a jelszót. Izmos karjaiba fogta
Eugénie gyenge testét s mintegy újkori Pluto cipelte édes
terhét az ocsmány tanya bejáratához.

Itt kissé lecsillapodott. Néma csend vette körül, csak
denevérek csapongtak ide-oda, hideg szárnyaikkal meg-
meglegyintve lázban égő arcát. A földalatti folyosó vaksötét
volt, de azért Vampa biztos léptekkel haladt a terem felé, ahol
a régi oltár romjai s a márványasztal állt, melyen néhány
órával előbb még a banditák dőzsöltek.

Vampa pontosan ismerte a márványasztal helyét; egyenesen
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odatartott, letette rá Eugéniet és undok csókokkal borította el
áldozata jéghideg ajkait.

Amint azonban kissé magához tért, maga is elrettent
istentelen tettétől. Éles vadállat-ordítás tört elő a melléből.
Körülhordta szikrázó szemeit és ráeszmélt, hogy koromsötét
éjszaka és síri csend borul rá.

Legényei közül senki sem mutatkozott; senki sem jött, hogy
részt követeljen a zsákmányból.

– Nem! – ordított fel Vampa, mint a prédáját védő fenevad, e
gondolatra; – senki se merje megérinteni! E nő egyedül az
enyém és egyedül az enyém is fog maradni; jaj annak, aki el
akarja tőlem venni.

S míg baljával szenvedélyesen megragadta Eugénie fagyos
kezeit, jobbját egy övébe dugott pisztoly agyára tette.

– Rocca Priori! – kiáltotta, de csak a visszhangtól kapott
választ. – Rocca Priori! – ismételte hangosabban. – Olyan
mélyen alusztok, hogy kapitánytok szava sem képes életet
rázni belétek? Hitvány álomszuszékok kik annyira
megfeledkeztek a kellő óvatosságról s még egyetlen
menhelyeteket is veszélynek teszitek ki! Ébredjetek!
ébredjetek!

Vampa kirántotta övéből a pisztolyt s mindkét golyóját
kilőtte; a felvillanó fény egy pillanatra Eugénie halvány arcára
esett, ki még mindig eszméletlenül feküdt a márványasztalon.

A lövések zaja lassanként elhalt. Vampa megértette, hogy
egyedül van és remegni kezdett. Arcát hideg verejték lepte el;
most ismerte meg életében először a félelmet.

– Elárultál volna, Peppino? – mormolta magában. – Talán
valami cselszövénynek estem áldozatul? Nem, ez lehetetlen!
Peppino biztosan üzletet szimatolt meg valahol és azért vonult
ki legényeimmel, mert azt hitte, hogy nem térek ily hamar
vissza… De a katakomba teljesen elhagyottnak látszik. Annyi
esze mégis lehetett volna Peppinónak, hogy legalább két őrt
visszahagyjon; nagy vérdíj van kitűzve a fejemre s noha
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soknak érdeke, hogy ne történjék bántódásom, ellenségem is
elég van.

Rövid szünet után tovább töprengett;
– Bizonyos másfelől, hogy a rendőrség nem ismeri a

katakombák titkos bejáratát s nem is igen meri ideütni az
orrát, amióta néhány nyomorult bérencét lepuffantottuk az
emlékkövek mögül. Így hát várni fogok! Peppinónak vissza
kell jönnie.

Vampa leült Eugénie mellé a márványlapra s ezzel az utolsó
halvány reménysugárral áltatta magát, mint általában a
gyengék és gyávák, akik semmiképp sem tudnak
belenyugodni e rettenetes jelentőségű szavakba: mindennek
vége!

Lassan múltak az órák és Vampa még mindig hiába várta
Peppino visszatértét. Végül minden önámítás hasztalanná vált:
kezdett ráeszmélni a valóságra.

Vadul felordított. Eugénie halálos álmának is csak most
ébredt a tudatára. A hideg test, mely élettelenül feküdt a
márványasztalon, újabb borzalommal töltötte el. Kinyújtott
keze, mellyel fel akarta kelteni Eugéniet, ernyedten lehullt,
anélkül, hogy az áldozatot megérintette volna.

– Felébresszem? – mondta magában; – ugyan minek? Hogy
panaszkiáltása verje fel a sötét boltozatok csendjét? S hogy
fokozza a rémületet, amely már amúgyis lenyűgöz? De hátha
az álom, mely szemeit lezárja, a halál? Ha holttest mellett
ülök?… Nem, nem… érzem, hogy itt ver a szíve… él, csak
alszik… holtfáradtan az ijedtségtől és a gyönyörtől. Csak
aludjék; holnap majd felébred!

Néhány pillanatig hallgatott, majd még nagyobb
aggodalommal folytatta:

– Örökké fog hát ez az éjszaka tartani? Örökre a magányra
és a sötétségre vagyok ítélve? A pokol akarata-e, hogy ez az
alvó, élettelen leány örök társnőm maradjon? E leány, akinek
karjai képtelenek ölelni és ajka mozdulatlan marad, amikor
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csókjaimmal borítom el? E leány, aki lángoló szerelmem
dacára érzéketlen és fagyos? Mit ér a gyönyörű test, ha
márványhoz hasonlít? Ha a szívet nem érzem mellem alatt
dobogni? Oh! Eugénie, Eugénie! valóban te vagy az? Te vagy-
e, akit tegnap még eszeveszetten szerettem? Ki szépségeddel
megbűvöltél, művészeteddel elkápráztattál? Hová lett élettől
duzzadó tested, Eugénie? Hová lett a mennyei tűz, mely
büszke pillantásodban, lelkes játékodban lángolt? Mindez
eltűnt, mindennek vége! Hideg vagy és élettelen! Vagy talán a
földalatti üreg nyirkos levegője dermesztett meg és fojtotta
beléd a lélegzetet? Beszélj, Eugéniem! Hadd gyönyörködjem
legalább szavadban! Nem volna-e lehetséges, Istenem, hogy
úgy élj itt mellettem, mint amilyennek odafent ismertelek
meg? A föld méhe kincseket rejt és te lennél számomra a
legdrágább, amit e sötét barlang az emberek szemei elől
eltakar. De mit érek minden szépségeddel, ha ennek az átkos
éjszakának örökké kell tartania? Hogyan lássalak és
részegüljek meg szenvedélyes panaszaidtól? Oh! Ez rettenetes,
ez kétségbeejtő! Inkább a halált… De legyen előbb világosság,
ha csak egyetlen pillanatra is! Ez a borzasztó sötétség megfojt;
ez a síri levegő megfagyasztja ereimben a vért!

E földalatti üreg most valóban az, ami eredeti rendeltetése
volt: temető. A mélyedésekben emberi csontvázak alusszák
örök álmukat. Hányszor megzavartam méltóságteljes
csendjüket gonosztetteimmel és dőzsölésem lármájával! S
most legutoljára is az ő pihenésüket háborgatom életem
legocsmányabb merényletével! Tényleg legutoljára? Igen, igen!
Nem régóta érlelődik-e bennem a szándék, hogy végleg sutba
dobom a förtelmes pengét, mely istentelenségekre vértezte fel
karomat? Csak bátorság!

A pisztolyt, melynek golyóit az imént kilőtte s melyet utána
ösztönösen ismét az övébe dugott vissza, most messzire
elhajította,

– Pokolba veled, gyilkos szerszám! – kiáltotta. – Most már
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ébredj fel, Eugénie és mutasd nekem az igazi boldogság útját.
Oh! én együgyű! Hát létezhetik-e valaki, aki félelem vagy

elkeseredés nélkül ejthetné ki a bandita nevét, aki annyi
éveken át aggokat, asszonyokat és gyermekeket fosztogatott,
gyilkolt és kínzott könyörtelenül? Nem; kárhozat és borzadás
lesz kíséretem örökké; átkozott vagyok Isten és az emberek
előtt! Én nyomorult! Azt kívántam, hogy e leány térjen
eszméletre, szólaljanak meg ajkai, nyíljanak ki szemei, nem
gondolva arra, hogy legelső szava, legelső pillantása
végítéletem lenne! Bocsánat, Eugénie, bocsánat!

Vampa letérdelt a márványasztal lábához és arcát kezeibe
temette.

A sötét folyosó felől most vöröses fény kezdett derengeni.
Vampa talpra szökött és mélyen fellélegzett, mintha új élet
szállt volna belé. Aztán felkiáltott:

– Peppino!
Semmi felelet.
– Peppino! – kiáltotta újra.
Néma csend.
Rémület fogta el. Egyedül volt és fegyvertelenül; a

leggyengébb támadóval szemben sem védhette magát. Az
ötlött agyába, hogy elrejtőzik; ismerte a katakombák minden
zugát s már éppen egy beugrás mögé akart elbújni, amikor a
folyosó végében egy alak tűnt fel, aki e szavakkal állította meg:

– Felismertelek. Nem menekülhetsz.
Az üreget fáklyafény világította meg.
Vampa lábai a földbe gyökereztek.
Az ismeretlen néhány lépést tett felé; jobbjában egy pisztoly

csöve csillant meg.
– Benedetto! – mormolta a bandita, rémülten hőkölve hátra.
– Csend, különben a halál fia vagy! – kiáltott a jövevény,

Vampára szegezve pisztolyát és feje fölé emelve a fáklyát.
– A holtak is feltámadnak már, hogy megkínozzanak? –

villant az álmélkodó Vampa fejébe.
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– Te már lecsillapítottad undok szomjadat, – szólalt meg
Benedetto; – én is eljöttem hát az osztályrészemért.

– Peppino elárult! – dünnyögte magában Vampa, majd
hangosan folytatta: – Az osztályrészedért jöttél? Ugyancsak
sietsz, Benedetto; a leányrablást végrehajtottam ugyan, de a
váltságdíjat csak később fogjuk megkapni.

– Nekem azonnal kell a pénz.
– Lehetetlen!
– Nem annyira, mint gondolod.
– Mennyiben?
– Én e pillanatban akarom és követelem!
– Sokat törődöm azzal, amit akarsz és követelsz.
– Tüstént törődni fogsz, ha megtudod, hogy életed forog

kockán! Nálam a tett gyorsan követi a szót. Jól látod, hogy
fegyver van a kezemben.

– Nálam talán nincsen?
– Nincsen.
– A gazember meglesett! – dünnyögte Vampa bőszülten,

nyugalmat igyekezve erőltetni magára; de tüstént eszébe jutott
a figyelmeztetés, melyet Pastrini a Thomson és French
bankház nevében közölt vele.

– S ha fegyvertelen vagyok is?! Kell nekem fegyver, mikor
első jelemre húsz emberem siet elő, hogy engedelmeskedjék
parancsaimnak?

Benedetto gúnyos kacajjal vont vállat.
– Próbáld meg! – felelte.
Vampa megremegett, de nyomban visszanyerte önuralmát.
– Nyomorult! – kiáltotta.
Benedetto még nagyobb megvetéssel kezdett nevetni, mint

aki egy gyermek tehetetlen dühén mulat.
– Te vagy a nyomorult, – válaszolta, – akit vakká és süketté

tett a féktelen szenvedély! Nem sejted-e, barátom, hogy
mindent tudok? Egyedül és fegyvertelenül állsz e boltozatok
alatt; nincs más veled, mint buja vágyad szerencsétlen
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áldozata! Attól a pillanattól fogva lestelek, hogy a
katakombákba leszálltál; s csak mikor pisztolyod csöveit
elsütötted, jöttem utánad, mert tudtam, hogy a sárkány
elhullatta méregfogait és nem haraphat többé. Legfeljebb egy
tőröd maradhatott; de e két csőben ugyanannyi biztos halál
lakozik, melyek legelső gyanús mozdulatodra lekaszálnak!
Rajta hát, Vampa! Kímélj meg, hogy önkezemmel küldjelek a
másvilágra, vagyis kíméld a csekély életet, mely még
melledben piheg. Tudom, hogy magadnál hordod a banda
egész pénzét; többet nem is kívánok. Mégegyszer ismétlem
tehát: övedet vagy meghalsz!

– Áruló! – üvöltött fel Vampa.
– Csak semmi felháborodás! Se többet, se kevesebbet nem

teszek, mint amit te már ezerszer tettél életedben: rabolok.
Szaporán, Vampa! Csak semmi tétovázás. Pénzt vagy életet!

– De ha a pénz nincs nálam!
– Vampa!
– Ugye, te vagy az a francia, – kezdte most Vampa,

kétségbeesetten nézve körül, – aki a fejemet ígérted a római
rendőrségnek? Ugye, én is mindent tudok, Benedetto? De
kiszolgáltatni s előbb kirabolni: hol tanultad ezt a lelketlen
gazságot? Gondold meg jól! Én sok utast kiraboltam, sok
embert tettem el láb alól, számtalan gonosztettet követtem el,
de ily aljasul senkit sem árultam be!

– Tartsd meg magadnak az erkölcsi prédikációt!
Mindenesetre megnyugtathatlak, hogy még nem adtam el a
fejed; a besúgás nem a mesterségem! De gyorsan, gyorsan;
törődj be sorsodba, melynek magad voltál a kovácsa! A
tébolyult szenvedélytől elvakultan arra a helyre kerültél,
melyet Campi Lugentesnek neveznek s amelyről annyit beszél
a népszáj; öntözd meg könnyeiddel e végzetes földet; kínlódj,
mert most rád került a sor s mert én is eleget kínlódtam már.
Szegény leszel? Lelked csak hasznot fog látni belőle! Járj
alamizsnáért ajtóról ajtóra, utcáról utcára, egyik embertől a
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másikhoz; talán megvásárolhatod vele üdvödet!
Vampa olyan mozdulatot tett, mintha ellenfelére akart volna

rontani; de Benedetto lassan felemelte s a bandita mellének
szegezte pisztolyát, aki sápadtan ejtette le kezeit és remegve és
lehorgasztott fejjel hallgatta tovább Villefort fiának szavait.

– Én most kirabolom a rablót, – folytatta utóbbi, – s remélem,
hogy e réven több bűnömre nyerek bocsánatot, mint amennyi
még fennmarad; te pedig megsiratod gonosztetteidet és
ugyancsak bűnbocsánatot kapsz érte. De ne fecséreljük tovább
az időt, Vampa. Pénzt vagy életet! Neked nem kell
magyaráznom e szavak jelentését.

– És ki kezeskedik azért, hogy nem fogsz megölni, miután
átadtam pénzemet?

– Már eddig is megtehettem volna, sőt meg is fogom tenni,
ha még tovább habozol.

– Legyen, jöjj hát közelebb.
– Tedd az övet áldozatod mellé a márványasztalra és

takarodj megint hátra! – Ah! Eugénie, – folytatta Benedetto: –
téged is elért a gyalázat! Kitépted magad anyád védőszárnyai
alól és önszántadból ugrottál az örvénybe, amelyben
elmerültél. Ha álmod nem örök, Eugénie, szenvedj, mert
megérdemled!

Vampa letette övét a márványlapra és újra hátralépett.
Benedetto kiürítette a pénzt és gyorsan kabátja alá rejtette.

Vampa feszülten figyelt Benedetto minden mozdulatára,
abban a reményben, hogy egy elővigyázatlan pillanatban
rávetheti magát; de az állandóan mellének szegezte pisztolyát
s mihelyt a pénzt besöpörte, a terem végéig hátrált, majd
fáklyájával együtt eltűnt a folyosón, gyötrő kínok martalékául
hagyva magára a banditát az átláthatatlan sötétségben.

Vampa haját tépve rogyott a márványasztal elé.
A földalatti folyosó végéhez érve, Benedetto felsietett a

sziklákba vágott lépcsőkön s egy tíz-tizenkét fegyveresből álló
csapattal, valamivel távolabb pedig egy szakasz lovassal
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találkozott.
– A bandita egyedül van, signor, – szólt Benedetto az egyik

fegyvereshez.
– Ön látta?
– Láttam.
E szavakkal félrevonultak és titkos tanakodásba kezdtek.
– Kétségtelen, – kezdte el Benedetto, – hogy én rendkívül

fontos szolgálatot teszek egész Rómának, de ennek dacára azt
hiszem, hogy bárha a rendőrségnek nincs oka bizalmatlannak
lenni irántam, ön vonakodni fog elbocsájtani. Minthogy
azonban a bandita fejére kitűzött vérdíjat már megkaptam,
legjobban szeretnék most távozni.

– Mit akar ezzel mondani?
– Fogadja el e vérdíj negyedét és mondja azt, hogy a

katakomba egyik titkos kijáratán megszöktem.
– Ez az óvatosság gyanúsnak látszik, de ha nem akar a

rendőrséggel érintkezésbe jutni, felőlem elmehet. Adja hát ide
a felajánlott összeget, nem mintha ennek fejében megszegni
volnék hajlandó parancsaimat, hanem mert futni hagytam,
holott nyilvánvaló, hogy a lelkiismeretén szárad valami.
Vegye azonban tudomásul, hogy utasításom értelmében
amúgyis szabadlábra kellett volna helyezni, mihelyt Vampára
rátettük a kezünket.

Ezalatt Benedetto egy tekercset nyomott a rendőrtiszt
markába.

– Arany?
– Győződjék meg róla.
– Hiszek önnek. Most még csak addig várjon, amíg

embereim Vampát elfogják; azután távozhat.
A rendőrtiszt most csapatához lépett.
– Gyújtsátok meg a fáklyákat s aztán munkára! – kiáltotta.
A fáklyák lobogni kezdtek, a kardok kirepültek a

hüvelyekből, a lovasszakasz körülfogta a katakombák
bejáratát, a felfegyverkezett gyalogos rendőrök pedig
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leereszkedtek az üregbe.
Néhány pillanat múlva kétségbeesett, vérfagyasztó üvöltés

hangzott fel a katakombákból.
– Hallja? – kérdezte Benedetto.
– Igen, hallom.
– Az oroszlán ordított, amely elesett, hogy többé fel ne

keljen. Vampa Luigi az, aki a római hatóság kezébe került.
– Ön szabad; távozhat!
Benedetto eltűnt a sötét éjszakában.

XXVII. ISTENI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Vampát, a hírhedt banditát, aki oly hosszú időn át tartotta
rettegésben Róma egész környékét, elfogták tehát; gaztetteinek
el kellett nyerniök méltó jutalmukat.

Egyetlen hang sem nyilatkozott meg mellette egész
Rómában s a félelmes gonosztevő, akit sohasem hatottak meg
áldozatainak könyörgései és a legyilkolt szerencsétlenek
halálhörgései, most borzadva gondolt kivégeztetésére és
egyetlen résztvevő arcra sem számíthatott a bámész
kíváncsiak tömegében. Ugyanaz a közöny vette körül, mellyel
ő viseltetett valaha a foglyaival szemben; mintha a
Gondviselés éreztetni akarta volna vele, hogy milyen kietlenek
az élet utolsó percei, ha sem vigasztaló barát, sem a vallás
irgalmas malasztja nem áll mellettünk.

Mikor a rendőrök a Szent Sebestyén katakombákba
leereszkedtek, felhangzott a vad üvöltés, melyre Benedetto
tréfálkozva hívta fel a tiszt figyelmét; Vampa kétségbeesett
védelemre készült, de csakhamar belátta, hogy magányosan és
fegyvertelenül hasztalan tanúsítana ellenállást nyolc jól
felfegyverzett emberrel szemben és megadta magát. Elfogták
és bilincsekbe verve elhurcolták.

Vampa tisztában volt azzal, hogy mi vár rá; még csukott
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szemmel is maga előtt látta a véres emelvényt a Popolo tér
közepén s a félelmes hóhért iszonyatos bárdjával.

Semmi sem menthette meg a haláltól.
Barátok? Barátai nem voltak.
Pénz? Pénzét mind elszedték.
Komor tekintete még egyszer visszafordult a

márványasztalra, ahol Eugénie eszméletlenül feküdt; keserű
mosolyra húzódó ajkai és szikrázó szemei mintegy elátkozni
látszottak az órát, melyben a leányt először megpillantotta.

Miközben a banditát a lovasosztag Rómába hurcolta,
Benedetto széles köpenybe burkolózva leszállt lováról
Danglars báró környékbeli villájának kapuja előtt.

Dühösen rázta meg a csengettyűt.
– Mondja meg Danglars báró úrnak, – szólította meg az

éktelen lármára elősiető szolgát, – hogy rendkívül fontos
közlendőim vannak számára. Remélem, nem fog a kapu előtt
hagyni várakozni.

– Szigorú parancsom van, signor, hogy csak azoknak
nyissak kaput, akiket ismerek; különben is azt hiszem, hogy a
báró úr Őnagyméltósága e pillanatban nem hajlandó
idegeneket fogadni s ezért kérnem kell, hogy nevezze meg
magát.

– Akkor is idegen maradnék, ha megnevezném magam;
ezért mondja meg a báró úrnak, hogy rendőrtisztviselő vagyok
és felvilágosításokat akarok kérni tőle egy szerencsétlenséggel
kapcsolatban, amely az éjjel a báró úr egy nőismerősét érte.

A szolga elsietett és Benedetto a kapun kívül maradt.
D’Armilly Louise egy pillanatra sem hunyta le szemeit e

végzetes éjszakán; a legkisebb zajra megremegett s még a
szellő susogásában is szerencsétlen barátnője kiáltásait vélte
hallani.

Mikor a csengő megszólalt, majd nemsokára a kapu kinyílt
és ismét becsapódott, halálos izgalomban rogyott a kerevetre;
ezer és ezer rémkép villant át az agyán, szíve fájón zakatolt,
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lélegzete elakadt, mintha a levegő nem talált volna utat a
tüdőig.

Ámbár a szerencsétlenség a bárót is nagyon lesújtotta, a
titokzatos erő, amely éjszaka látószerveinkre nehezedik,
akarata ellenére is lezárta szemhéjait. Danglars már néhány
órája aludt, de nyugtalan és kínos álommal. Ruhástól vetette
magát az ágyára. Így Louise volt az első, aki az éjjeli
látogatóról tudomást szerzett.

Amint az inas a rendőrtisztviselő szót kiejtette, egy
örvendetes gondolat cikkázott fel Louise agyában; Eugénie
kiáltásait bizonyára meghallották s a rendőrség, amely a
környéken előforduló gyakori támadások miatt kettőzött
éberséggel figyel, feltartóztatta az ál Spada herceg kocsiját.

Maga ment tehát a bárót felkölteni, parancsot adva előzőleg
az inasnak, hogy a tisztviselőt vezesse be a szalonba.

Mikor a báró felocsúdott álmából s a váratlan látogatásról
értesült, a lépcsők felé sietett. Louise is kijött a báró szobájából,
azzal a szándékkal, hogy egy ajtó mögé rejtőzik és egyetlen
hangot sem veszít el abból, amit a hivatalnok mondani fog; de
a szalonban legnagyobb meglepetésére senkit sem látott.
Felkereste tehát az inast és megkérdezte tőle, hogy az idegent
leültette-e; az igenlő válaszra újra visszatért a szalonba, de azt
most is üresen találta.

Ezalatt a bárót, aki éppen lefelé indult a lépcsőkön, egy
ismerős hang állította meg.

– Az már tagadhatatlan, hogy ön mindenben kétségbeejtően
lassú, báró úr, – hallotta.

A báró gyorsan megfordult, hogy a vád ellen tiltakozzék, de
meglepetten kiáltott fel.

Benedettót látta szobája küszöbén.
– Ön itt van? Hogyan jött be? E szobának csak ez az egy

ajtaja van!
– Amint látom, ön megint elfelejti, hogy a holt kéz mindenre

képes; könnyű megtalálnia egy ajtót ott is, ahol a szem nem
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látja.
– Ön megint tréfál! Mondja meg világosabban, hogyan jött

ide? Mi jogosítja fel, hogy betörjön házamba? Beszéljen, vagy
segítségért kiáltok.

– Felesleges lenne segítségért kiáltania, mert esze ágában
sincs senkinek hogy valamit forraljon ön ellen. Ha nem
becsületes szándékkal jöttem volna, már régen
végrehajthattam volna tervemet.

– Mit akar tulajdonképpen? Hogy jött be? – kérdezte újra a
báró, még mindig nyugtalanul.

– Csak az első kérdésre kívánok felelni s remélem, hogy
tüstént meg fogjuk egymást érteni. Csukja be az ajtót, báró úr,
nehogy megzavarjon bennünket valaki.

– De várnak rám odalent! Ön talán nem is tudja… Dehogy
nem, bizonyára már értesült…

– Mindent tudok, báró úr. Leányát, Eugénie kisasszonyt
elrabolták! Még egy gaztette az ön szeretetreméltó barátjának,
Vampának.

– Az én barátomnak?
– Pénzt adott önnek és ön lefogadta.
– Én?
– Persze, hogy ön! Mi mást várhatott egy banditától, akitől

pénzt fogadott el éppen akkor, amikor szép, fiatal leánya
fogadására készült? Nyilvánvaló, hogy ön jobban ért a
számokhoz, mint az emberekhez!

– Vannak emberek, akiket sohasem lehet teljesen kiismerni;
például önt!

– Biztosítom, hogy semmi kétsége sem fog fennmaradni, de
előbb zárja be az ajtót.

– Inkább jöjjön le velem és várja meg, amíg egy
rendőrtisztviselővel beszélek, aki felvilágosításokat akar tőlem
kérni; kétségkívül elfogták a gonosztevőt s csak a
bizonyítékaimat várják, hogy a vizes lepedőt ráhúzzák.
Kezeim köze van az élete, signor Vampa!



226

– Mindez csak képzelődés, báró úr; ha a feje a helyén van,
úgy iparkodjék inkább kitérni a rendőrtiszttel való találkozás
elől.

– S miért?
– Óvatosságból.
– Mit akar ezzel mondani?
A kérdést halálra váltan tette fel a báró s közben bezárta az

ajtót.
– Ez már helyes, báró úr; most aztán jöjjön közelebb és

hallgasson végig.
E pillanatban halkan kopogtattak az ajtón.
– Danglars úr? – szűrődött be d’Armilly kisasszony hangja.
A báró felelni akart, de Benedetto tiltakozó mozdulatára

néma maradt.
– Danglars úr? Mi ez a különös titokzatosság? Istenem, légy

vélem! – folytatta tovább a hang.
Mikor d’Armilly kisasszony látta, hogy feleletet nem kap,

újra lement a lépcsőkön, hogy a szolgákat megkeresse.
– Mint mondottam, báró úr, – kezdte Benedetto, – mindent

tudok. Épp az imént fogták el Vampát; mindent beismert, így
azt is, hogy itt volt önnél; ezek után képzelheti, hogy mit fog
tartani a római hatóság egy olyan emberről, akinek a házában
a hírhedt bandita egy egész éjszakát töltött.

Danglars báró sápadt homlokát jeges verejték borította el.
– Mit tegyek? – kérdezte a báró rémülten, aggódó pillantást

vetve az ajtó felé.
– A dolog nagyon egyszerű, – felete Benedetto a legnagyobb

nyugalommal. – Mihelyt az elfogatásról tudomást szereztem,
tüstént idesiettem, hogy értesítsem.

– De mit tegyek? – ismételte a báró növekvő zavarral.
– Önnek igazán nehéz feje van, báró úr.
– Beismerem, barátom; de sokszor olyan váratlan dolgok

érik az embert, hogy nem tudja, mitévő legyen. Az az egy
bizonyos, hogy egy pillanatot sem vesztegethetek.
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– Mit cselekedett ön Párisban, amikor rájött a
pénztárkönyveiben mutatkozó hiányra?

– Pompás ötlet; mialatt az árvák és az özvegyek öt
milliójukra vártak, szépen elillantam a fizetés elől.

– Mit akar hát? Mialatt a rendőrtiszt odalent vár, hogy
nyakon csípje, búcsúzzon el mindentől, ami itt van és szökjön
meg.

– Ugyanerre gondoltam én is; de merre?
– Én majd útba igazítom.
– Komolyan beszél? – kérdezte Danglars kérő hangon.
– Ha akarja, megesküszöm rá! Most azonban siessen; néhány

pillanat múlva ránk törhetik az ajtót. Az idő múlik s ha nem
határozza el magát nyomban, biztosítom, hogy nem fog többé
megszökhetni.

– Átkozott Vampa! – mormolta a báró, miközben
íróasztalához futott és kinyitotta a fiókot, amelyben a pénzét
tartotta.

– Hagyja azt a csekélységet, – intette Benedetto; – nálam elég
pénz van és majd kölcsön adom önnek, amire szüksége lesz.

– Mit? Hogy itt hagyjam, ami az enyém és a hatóságot
tömjem vele? Soha! – izgult a báró, minden pénzt és
értéktárgyat kikotorva a fiókból és zsebeibe gyömöszölve.

– A dolog nem olyan sietős, hogy két-három másodpercet fel
ne lehetne áldozni egy marék aranyért. Most aztán készen
vagyok, fussunk!

E szavakra Benedetto egy kis rugót nyomott meg a szoba
falán függő egyik képen. A kép tüstént elfordult keretében és
egy keskeny csigalépcsőt tárt fel.

– Erre, báró úr! – mondta Benedetto. – De vigyázzon, mert a
lépcső meredek és nyirkos.

– Ön valóságos ezermester! – álmélkodott a báró, lefelé
indulva a lépcsőn és megkönnyebbülten lélegzett fel, mikor
látta, hogy a kép a háta mögött megint a helyére fordul. –
Vigyen el az ördög, ha csak sejtelmem is volt e lépcsőről!
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Ezalatt d’Armilly Louise a két inas kíséretében újra feljött az
emeletre. Az ajtót még mindig zárva találta s most sem kapott
választ szólítására.

A lehető számtalan feltevés közül csak az az egy látszott
valószínűnek az inasok előtt, hogy a bárót szélütés érte és
ezért nem tud kinyitni. Louise még tétovázott és újra kiáltani
kezdte Danglars nevét; minthogy azonban most is elmaradt a
felelet, jelt adott az inasoknak, hogy törjék be az ajtót.

A korhadt fa recsegni kezdett a hatalmas ökölcsapások alatt;
a szögek kiestek és csakhamar az egész zár is a szoba közepére
repült, ahol a beszűrődő hajnali verőfény egy égve maradt
lámpa pislogó lángjával harcolt. Louise ijedten nézett körül.

A szobában senki sem volt.
Az énekesnő rémülete fokozódott; arca falfehér lett és szíve

vadul kalimpált, mintha szét akarta volna repeszteni a mellét.
A házba egy idegen jött be, aki rendőrtisztviselőnek mondta

magát s ez az idegen érthetetlen módon eltűnt. A báró nem
volt szobájában s a szoba mégis zárva volt belülről. Hogyan
magyarázható meg e két különös eset, kivált a második?

– A báró úr bizonyára elment valahová, – mondta Louise,
hogy aggodalmát az inasok előtt leplezze, – s így felesleges
keresnünk.

– Már hogy mehetett volna el, kisasszony? – vetette ellen az
egyik inas. – Csak az ablakon keresztül távozhatott volna, az
pedig erős ráccsal van ellátva.

– Magam sem értem, de mégis így kell lennie, – felelte
Louise. – Szóljanak a kocsisnak, hogy vissza akarok menni a
városba; ha a báró úr megjön, mondják meg, hogy bocsánatot
kérek, amiért nem vártam be, de az előadás miatt lehetetlen
volt tovább maradnom.

Az inasok befogattak, Louise az izgalomtól remegve foglalt
helyet kocsijában és Rómába hajtatott.

Mikor hazaért, Aspasia asszony közölte vele, hogy Eugénie
hajnalban megérkezett, de rosszul érzi magát s ezért lefeküdt.
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Louise örömkönnyeket hullatva futott be a szobába és
bensőséges szeretettel szorította szívére barátnőjét.

A két fiatal leány csókjai és könnyei összefolytak. Eugénie
piruló arcát Louise keblére rejtette s miközben forrón átölelte,
mindent elfelejtett a szent baráti köteléken kívül, mely
nővérekként fűzte őket egymáshoz.

Mialatt Eugénie meghitt őszinteséggel beszélte el élményeit
és végzetes szenvedélyét elátkozva, Louise képén kívül
mindent száműzött lelkéből, a báró kétségbeesetten eszmélt rá,
hogy ismét kelepcébe került.

Leértek a csigalépcső aljára, melytől menekvését remélte.
A szemközti falon egy ajtó nyílt egy melléképületbe;

közvetlenül a mennyezet alatt egy kerek kis ablakon hajnali
derengés szűrődött a pinceszerű helyiségbe.

Amint az utolsó lépcsőfokról leléptek, Benedetto hirtelen
megfordult, pisztolyt szegzett Danglars mellének és
ellenkezést nem tűrő hangon a pénzt és értéktárgyakat
követelte tőle, melyeket magával holott.

A báró mozdulatlanná dermedt a rémülettől és hangja
elakadt; nagy erőfeszítésébe került, hogy ki tudja hebegni:

– Ugyan, kedves barátom; menjen már az örökös tréfáival.
Tudom, hogy kivel van dolgom.

– Akkor hát tudja meg azt is, hogy szemrebbenés nélkül
megölöm, ha a pénzt, amelyet az íróasztalból kivett, tüstént
ide nem adja. Nem az az ember vagyok, akit a szánalom vissza
tud tartani.

– Ön nyilván csak nevetni akar rajtam, – dadogta Danglars; –
de az időpontot nem a legszerencsésebben választotta meg.

– E tekintetben talán igaza van, mert közben a házat
körülfoghatják és a titkos lépcsőt felfedezhetik.

– S önt is! – jegyezte meg gyorsan a báró, a falnak
támaszkodva.

– Helyesen beszél, Danglars úr; éppen ezért nem is
fecsérelem tovább az időt és elintézem az elszámolást, – felelte
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Benedetto, miközben a legnagyobb hidegvérrel felhúzta
pisztolya ravaszát.

– Hát valóban ki akar rabolni? – jajveszékelt a báró, lábaival
toporzékolva s haját tépve. – Aljas gazember!

– Hát ön micsoda! – kérdezte vissza Benedetto. – Mi volt
mindig és mi lesz mindig?

– Én? Hát tettem-e én valaha is rosszat önnek?
– Ez most nekem mellékes. Most csak egyet mondok,

Danglars báró: a pénzét, vagy meghal!
– Szóval ön rabló?
– Ezt már rég tudhatja, kedves báró.
– Igen, tudtam; de már elfelejtettem, hogy tudtam, – felelte a

báró végső kétségbeesésében. – Hogy ennyire vak lehettem! Ez
a végzetem!

– Téved, báró úr: a végzetnek ehhez semmi köze. Én majd
megmagyarázom, hogy mi okozta a vakságát. Mikor ön úgy
látta, hogy hasznára lehetek s hogy érdekében való
fáradozásaim meghozzák a gyümölcsüket; mikor a helyzet,
amelyhez hozzásegítettem – munka nélkül kényelmesen élni –
megnyerte a tetszését, akkor jellembeli gyengeségénél fogva
kész volt szemet hunyni hibáim fölött, sőt jótevőjének ismert
el, jótevőjének engem, aki éppenséggel nem születtem arra,
hogy jót tegyek valakivel! De ön elkövette ezt a botlást, mert a
lelkiismerete sosem volt tiszta! Nem lehetett tiszta a
lelkiismerete egy embernek, aki arra vetemedett, hogy az
özvegyek és árvák pénzét ellopja; ki miután becsmérlőleg
nyilatkozott nejéről, képes volt ismét megjelenni előtte, hogy
megkaparinthassa kincseit, melyeket az az összeomlástól
állítólag megmentett és törvénybe ütköző utakon talán még
szaporított; ki a legelvetemültebb római banditát nemcsak
vendégül látta házában, de pénzt is fogadott el tőle anélkül,
hogy e különös nagylelkűség oka iránt érdeklődött volna!
Tudja most már, báró úr, hogy mi okozta a vakságát?

– És kicsoda ön, hogy így beszél velem? Honnan jött? Mit
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akar?
– Három kérdés, mely három feleletet vár! Ember vagyok

név, család, Isten, vallás, haza és jóbarát nélkül! Egy sötét
sírból jöttem fel egy éjjel, szívemben kétségbeeséssel, ajkaimon
átokkal és kezeimben egy különös ereklyével: egy holt kézzel,
amely valaha, mikor még csak pár perce voltam e világon, el
akart pusztítani, de később mégis megáldott; egy holt kézzel,
melyet csókjaimmal borítottam el és könnyeimmel
fürösztöttem. Most még a harmadik kérdés van hátra: hogy
mit akarok? Amit akarok, ami után minden akadállyal dacolva
törekszem, egy igazságos, irgalmatlan bosszú!

– S én mikor bántottam önt meg ez életben! – kérdezte
Danglars megroggyanó lábakkal.

– Soha!
– És mégis kirabol?
– Én rabolok, mert utam hosszú, nehéz és költséges! Akit

üldözök, nagyon hatalmas ember; hogy sikerrel
mérkőzhessem meg vele, sok, nagyon sok pénzre van
szükségem! Én csak égető szükségből rabolok; de még ez
égető szükségnek sem áldozok fel olyanokat, akikről tudom,
hogy sohasem raboltak és soha rosszat nem cselekedtek… De
múlik az idő, báró úr; válasszon gyorsan: pénzt vagy életet!

E szavakra a báró szívettépő sóhajtozások között nyújtotta át
minden pénzét és értéktárgyát Benedettonak s ezzel
egyszeriben megint a hajdani Danglars lett, sőt szegényebb,
mint valaha is volt.

Most egy pillanatig hallgattak, miközben Benedetto, még
mindig lövésre emelt pisztollyal, átkémlelt az ajtóhasadékon.

– Senki sincs itt, suttogta. – Mehetünk!
Danglars sápadtan és minden porcikájában remegve lépett

Benedetto elé.
– Könyörüljöm rajtam! – esengett. – Látja, hogy öreg vagyok;

nem tudom elhinni, hogy ősz hajam semmi szánakozást se
keltsen önben. Mihez fogjak? Mint keressem mindennapi
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kenyeremet? Ön maga mondta, hogy mihelyt Rómába lépek,
nyomban letartóztatnak.

– Legalább fedél lesz a feje felett, – felelte Benedetto hidegen
és az ajtóhoz indult, hogy kinyissa.

– Az Isten szerelmére kérem, könyörüljön rajtam!
Benedetto megállt és a báróra szegezte átható tekintetét,

mintha a lelke mélyére akart volna látni.
– Teringettét, de istenfélő lett egyszerre! – kiáltott rá, majd

folytatta: – A nyomor a jámborság testvére, legalább is együtt
szoktak járni.

– Ha nem Isten nevében, legalább a küldetés nevében,
aminek végrehajtását tűzte ki céljául, könyörüljön rajtam!

– Ez már jobban hangzik! Dehát mit tegyek önnel?
– Segítsen rajtam!
– Miben?
– Mindenben! Mentsen meg! Pártfogoljon! Oltalmazzon!
– Talán csak nem kívánja, hogy elvigyem magammal? Én

elhagyom Olaszországot; hajóm a kikötőben várakozik.
– Hajója! – kiáltotta Danglars, mintegy új életre ébredve; –

Hajója?
– Miért kérdi? – felelte Benedetto, ismét pisztolyához kapva.
– Azt mondta, hogy hajója várja a kikötőben?
– Igen.
– Van már kormányosa?
– Magától értetődik.
– Ó jaj!
– Mi lelte?
– Ezért az állásért akartam rimánkodni.
– Ön?
– Igen, én! De minthogy el akar innen vitorlázni, nem

kétlem, hogy kereskedést folytat. Talán éppen csempészárut
fog szállítani a Földközi tengeren; kérem, alkalmazzon
raktárnoknak hajójára.

– Ön tehát ért a kormányzáshoz és a tengeri kereskedéshez?
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– Hogy értek-e? Hisz első fogamat is a tengeren kaptam, egy
hajón, az árukötegek között!

– Mit beszél? És a címer, amely bölcsőjét ékesítette? És bárói
rangja?

– Kezdetben közönséges matróz voltam s csak fokozatosan
küzdöttem fel magam abba a jólétbe, ahol ön megismert. Most
a kocka fordult: lefelé kezdek süllyedni s nyilván ugyanazon a
ponton fogom végezni, ahonnan kiindultam!

– Megesküszik az életére, hogy igazat beszél?
– Igen.
– Gondolja meg, hogy ha a tengeren a hazugsága kiderül,

egy cápa gyomra lesz a koporsója.
– Kezeskedem magamért.
– Akkor gyerünk. Élettörténete biztosan nagyon érdekes; a

tengeren majd elbeszéli. Hitemre, sose gyanítottam volna,
hogy e selyembélésű elegáns kabát alatt közönséges
matrózszív dobog! S most el a nagyvilágba!

XXVIII. EGY ÉJSZAKA A TENGEREN

Annak, aki becsületes munkával vagy szorgalmas tanulással
emelkedett ki az ismeretlenség homályából és érdemei révén
szerzett magának nevet és helyet egy magasabb társadalmi
osztályban, soha, senki sem fogja szemére vetni alantas
származását, hogy ezzel becsmérelje. Óhajtja-e valaki, hogy
egy ilyen férfi akár az emberek gonoszsága, akár a sors
csapásai folytán újra lesüllyedjen oda, ahonnan elindult?
Viszont kinek nem örül a szíve, mikor egy oly embert lát
hatalma csúcspontjáról visszazuhanni a porba, melyből eredt,
aki csak szakadatlan cselszövények és gaztettek útján
emelkedett ki a semmiből?

Ámde a gyakorlati élet, amely nagyon távol esik a gyönyörű
elmélettől, homlokegyenest az ellenkezőről tanúskodik! A
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befejezett tényeket a világ nem szokta újra bonckése alá venni.
Ez az oka, hogy áskálódás, ármány, sőt gyakran a
legelvetemültebb gonoszság éppoly erős rugói és elfogadott
eszközei az emelkedésnek, mint a szorgalom, tudás vagy
erény!

A gazemberek minden akadályt letaposva törtetnek felfelé s
ha egy polcot elértek, úgy megvetik rajta a lábukat, hogy
szinte lehetetlen onnan őket lelökni. Az önérzetesek ellenben
szerényen foglalják el az állást, ahova becsülettel jutottak fel s
amelyet inkább érdemeik jutalmának, semmint rangnak
néznek; sohasem kérkednek vele s csak addig tartják meg, míg
egy irigy ki nem túrja őket. S a világ mégis az előbbieket
ügyeseknek, az utóbbiakat ügyetleneknek, esetleg még
ostobának is nevezi. Ne beszéljünk az emberek
igazságszeretétéről! Mennyi aljas ellentmondás nyilvánul meg
szinte valamennyi tettükben! Mikor jön el az idő, mikor az
ember a lelkiismeret szavát fogja döntőbíróul tekinteni, melyet
csaknem minden cselekedeténél elnémít; a lelkiismeret szavát,
amely egyszersmind Isten szava is!

A tökéletesség nem e világról való! – mondják e hitvány
földgolyó bölcsei s e szempontból kiindulva, sokszor
megbocsátják a legaljasabb erőszakot, a vérontást vagy rablást
is!

A tökéletesség nem e világról való! – mondja az elvakult
ember és számtalanszor lábbal tapossa a kézzelfoghatólag
megnyilvánuló isteni igazságot, melynek pedig az a célja, hogy
a kétszínűség álarca alá bújó csalókat és gazembereket
leleplezze és megbüntesse.

Danglars báró oly mélyen bukott, hogy önkéntelenül eszébe
kellett jutnia förtelmes múltjának.. Oly mélyre esett, hogy a
halálos csapást senki se háríthatta el a fejéről, mert senki sem
törődött vele; senki sem tette mérlegelés tárgyává az
eseményeket, melyek fokozatosan magukkal sodorták a
szakadék felé, mígnem végképp visszazuhant a porba,
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amelyből felszínre került. Az isteni igazság itt sem jutott
ellentétbe az emberi ítélőszékkel; egy mindenható kar sújtott le
rá, amely szigorúan elbírálta a múlt minden sötét gazságát!

A nép legalsóbb rétegéből indult el élete pályáján; először
árulás révén szökött fel a semmiből, aztán rabolt és mindig
emelkedett, míg végre a szüntelen ármány arra a csúcsra
emelte, melyen vele találkoztunk; itt a féktelen gőg annyira
elvakította, hogy teljesen elfelejtette a borzalmas múltat. De
most őt árulták el, aztán kirabolták, végre cselszövény
áldozatává tették; egyszóval ugyanazon az úton suhant lefelé,
amelyen felkerült és ez az út megint odavezette, a mélységbe,
a semmibe, ahonnan előbukkant.

Ez volt az isteni igazság keze.
Danglars tehát követte Benedettót, és másnap már egy hajón

látjuk őket, amely Korzikába vitorlázott. A személyzet nem
volt idegen Danglars előtt; a hadnagy Peppino volt, akit
Danglars már nagyon régen ismert.

A hajó, az esti szellőtől kifeszített vitorlákkal vidáman szelte
orrával a csendesen hullámzó fehér habokat és sebesen siklott
tova Olaszország partjaitól. Miután a nyolc főnyi legénység a
horgonyköteleket felszedte, sorsát a szélre bízva kényelmesen
elfeküdt a fedélzeten, megtömte pipáját és élvezettel eregette a
füstfelhőt.

Peppino, durva viharkabátjába burkolózva, háttal nekidőlt
az előárbócnak és lopva a kormányrúdnál ülő alak felé
kémlelt, ki le nem vette szemeit az iránytűről.

Benedetto ott állt mellette és szintén erősen figyelte.
Az éjszaka közeledett, a szél erősbödött és gyorsabban vitte

előre a hajót.
Mikor a kormánynál ülő alak ezt észrevette, Benedettóhoz

fordult.
– Az éjszaka viharosnak ígérkezik, uram, – mondta; –

nemsokára a szélvonalba kerülünk és ezért azt hiszem, hogy
jobb lesz, ha csak az alsó vitorlákat vesszük igénybe, az
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oldalsókat pedig leeresztjük.
– Én ehhez annyit értek, mint a görög nyelvhez, Danglars

mester; ismertem egy embert, aki mindenáron meg akart
tanulni a görögül, de bele is halt, – válaszolta Benedetto. – De
majd hívok valakit, aki talán konyít a dologhoz. Halló! Rocca
Priori, küldd ide a kormányost.

– Jelen! – kiáltott egy alak, aki a hangra gyorsan előugrott a
matrózok közül.

– Danglars mester azt mondja, hogy az oldalvitorlákat be
kell vonni, – mondta Benedetto.

A kormányos megvető mosollyal pillantott Danglars felé.
– S vajon miért? – kérdezte.
– Meri a szélvonalhoz közeledünk és ez esetben sokkal

okosabb, ha csak az alsó vitorlákat használjuk.
– Jó is volna! Úgy látszik, ön nem számol a legénység

erejével! S ha kérdeznem szabad, miért mennénk a
szélvonalba?

– Hát nem tudja, hol van Elba sziget? Nem látja, hogy
délnyugatról erősbödik a szél?

És tényleg, a hajó sebessége csökkenni kezdett, minthogy
mindjobban közeledett a szélvonalhoz és emiatt kiesett a
kedvező szélirányból.

A kormányos vállat vont és mormogott valamit, amiből
Benedetto csak ennyit hámozott ki: ezt az lavírozást nem
értem, de nem is vagyok rá kíváncsi; látom azonban, hogy a
pajtás nem mer mellékszéllel vitorlázni.

– Halló! Helyre, legények! – kiáltott Benedetto határozottan;
– Danglars mester fogja vezetni a hajót.

Majd Danglarshoz lépve hozzátette:
– De aztán jól ügyeljen arra, amit tesz! Tudja meg, hogy

abban a pillanatban, mikor csődöt mond a tudománya, a
halaknak dobatom ki! Ami Monte-Christo szigetét illeti,
mondtam már, hogy nem nagyon sietek elérni.

– Egészen nyugodt lehet, – felelte Danglars hidegvérűen; –
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én nagyon jól ismerem a Földközi tengert, ha nem is tudom
pontosan e sziget fekvését, majdcsak odaérünk.

A legénység már a helyén volt.
Mindenki a maga dolgát végezte. Danglars megvizsgálta a

mágnestűt, csavart egyet a kormányrúdon, s minthogy a hajó a
szélvonalhoz közeledett, a következő parancsokat osztogatta
bömbölő hangon:

– Az oldalvitorlákat be! A nagy vitorlákat ki!
Majd:
– A viharvitorlákat szabadon!
A hajó nyomban siklani kezdett a hullámok hátán; az alsó

vitorlák vászna megfeszült, míg a nagy viharvitorláé és az
oldalsóké egészen elernyedt és erőtlenül lebegett a szélben.

Egyik parancs a másikat követte, s mikor kitűnt, hogy siker
koronázza Danglars fáradozásait, ez oldalról Benedettóra
sandított, aki látszólag szintén meg volt elégedve az elért
eredményekkel.

A kormányos nagy léptekkel járkált a fedélzeten fel-alá,
sötét pillantásokat lövellve Danglars felé.

A sebesen röpülő hajónak már nem volt szüksége többé
Benedetto figyelmére, kinek melléből hosszú, mély sóhaj tört
ki s aki most már semmivel sem törődve, mohón szívta
magába az üdítő éjjeli levegőt. A hajó orrán körben álló
matrózok Peppino vezetésével, egyhangú dalba kezdtek. Az
ének lehangolóan hatott Benedetto idegeire; legjobban
szeretett volna egyedül maradni és semmi mást sem hallani
maga körül, csak a szél süvítését és a szétszelt hullámok
moraját. Hányatott élete után, kétségbeeséssel, bűnbánattal és
iszonyú bosszúvággyal szívében, most rendezni akarta egy
kissé gondolatait, hogy megfontolja a tervezett vállalkozás
igazságosságát és indítóokait, melynek célját csak kínok,
könnyek és vér árán érhette el.

Megparancsolta Peppinónak, hogy a legénységet oszlassa
szét és az őrszemet is vonja be, mert éjfélig ő maga fog ügyelni
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a hajóra.
– Tehát megbízik kegyelmes úr Danglars mester

ügyességében? Feltétlenül számít a tehetségére? – kérdezte
Peppino.

– Miért ne? – válaszolta Benedetto. – Én is konyítok valamit
a mesterséghez és légy nyugodt, hogyha a szél iránya nem
változik meg, legalább hat mérföldet teszünk óránként és így
hajnalig már megkerüljük az Elba szigetet. Mehetsz, Peppino.

Peppino engedelmeskedett és néhány perc múlva a fedélzet
üres volt.

Csak ketten maradtak: Benedetto és Danglars mester.
Mindketten mélyen gondolataikba merültek. Benedetto,

mellén keresztbefont karokkal és fedetlen fejjel, mozdulatlanul
állt egyhelyben, átható tekintetét a tengerre szegezve, melynek
hömpölygő hullámai tompa morajjal nyaldosták körül a hajót,
fel-feltarajosodva a sötétben; míg Danglars, jobbjával a
kormányrúdon, balját ölébe ejtve, szánalmas képpel vonultatta
el lelki szemei előtt a jólét édes emlékeit. Egyik a jövőre, másik
a múltra gondolt.

Benedetto nesztelenül a báróhoz lépett és gyors pillantást
vetve rá, könnyedén a vállára ütött.

– Semmi újság! – mondta Danglars, hirtelen felébredve
álmodozásaiból és újra a mágnestűt figyelve. – A hajó kedvező
szélben halad.

– Mi most mindketten nagyon messze vagyunk a hajótól, –
vágott közbe Benedetto. – Elég! – folytatta kis szünet után. –
Mi közünk a vitorláshoz vagy a tengerhez a magány, a csend
és a homály ez ünnepélyes pillanatában? Én arra gondoltam,
aminek történnie kell; ön bizonyára a múltjába temetkezett. Ez
rendben van így. Egyikünknek egész testtel-lélekkel azon
ember végromlásának kell magát szentelnie, ki ellen haldokló
atyja előtt véres bosszút fogadott; másikunk pedig azon
töpreng, vajon a hajdani életének melyik gonosztette vonta
maga után a sors ama kegyetlen csapásait, melyeknek iszonyú
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súlya alatt roskadozik egy idő óta! Beszéljen, uram, beszéljen!
Hallanom kell valakit, aki vétkezett életében! Tanulmányozni
akarom a rosszat; pontosan tudni akarok minden módot,
melynek segítségével egy embert csak el lehet pusztítani!
Beszéljen! Hogy megtanuljam fokozatosan kiölni egy ember
legdédelgetettebb érzéseit, a kínzás új módszerét kell
kieszelnem. Új módszert, mellyel a legfájóbb sóhajokat
sajtolhatom ki a szívéből! Jaj nekem, ha a feladatot elhibázom,
ha csapásom célt téveszt, ha karom ernyedten hanyatlik le, ha
eszem cserben hagy! Így nem tudnálak megbosszulni, atyám!

Danglars elborzadva nézte Benedettót; még soha sem hallott
ily rettenetes, ily fájó zokogástól megszaggatott szavakat.

Néhány pillanatnyi szünet következett be. Könnyek
patakzottak Benedetto szemeiből, aki nagy léptekkel fel-alá
járt a hajón, majd ismét megállt Danglars mellett.

– Feleljen nekem, uram: ki volt az a Monte-Christo gróf, az a
Dantes Edmond? Honnan bukkant fel oly váratlanul, mint
hatalmas, bosszúálló, kegyeletet nem ismerő férfi?

– Megengedi, hogy egy titokra hívjam fel a figyelmét, –
kérdezte Danglars remegve, – melyet csak Isten és ő tudnak
egyedül?

– Miért nem mondja inkább, hogy a pokol és ő? – kiáltott fel
Benedetto.

– Mert már hinni kezdek egy mindenható lényben, aki az
igazság letéteményese!

– Ön tehát azt hiszi, hogy Dantes Edmond-t az a
mindenható lény vezérelte, akiről beszél? – kérdezte
Benedetto, miközben ajkaira csaknem észrevehetetlen mosoly
rajzolódott, melyben gúny és istentelenség tükröződött.

– Én azt hiszem!
– Ön azt hiszi?
– Igen! És ön is hinni fogja, ha végighallgat.
– Beszéljen!
Danglars egy ideig gondolkodott, majd a következő
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történetbe fogott:
– 1814-15-ben egy kis brigg állt a marseillei kikötőben, mely

a „Morrel és fia” cég tulajdona volt; én mint raktárnok
szolgáltam e hajón. 1815. februárjában a brigg kapitánya a
Porto Ferrajo foknál hirtelen meghalt s ugyané hó 25-én a
brigg már egy fiatal tengerész ideiglenes parancsnoksága alatt
érkezett meg a marseillei kikötőbe, aki a néhai kapitány teljes
bizalmát élvezte. Képzelheti, hogy sokan áhítoztunk a
megürült állás után; bennem is felébredt a nagyravágyás
ösztöne és tüstént töprengeni kezdtem, mint nyerhetném el
legbiztosabban a kapitányi megbízatást. Eddigi rangom
valamint képzettségem mellettem szólt; a sors azonban úgy
akarta, hogy ne engem, hanem a fiatal tengerészt nevezzék ki.
Tüstént megfogadtam, hogy elteszem utamból az új kapitányt,
aki nem volt más, mint Dantes Edmond! Tudtam, hogy a fiatal
ember halálosan szerelmes egy szép cataloniai leányba, aki
viszonozza érzelmeit; tudtam azt is, hogy e viszonzott
szerelem egy cataloniai ifjút elkeseredett ellenségévé tett.
Minthogy ismertem utóbbi lobbanékony természetét, könnyű
volt kiszámítanom, mennyire kell szívében az emésztő lángot
szítanom, hogy azt Dantes Edmond megrontására
fordíthassam.

– És hogyan sikerült ez önnek? – kérdezte Benedetto
színtelen hangon és komor tekintettel.

– E célra ügyesen kihasználtam utazásunk egy körülményét.
Vádiratot szerkesztettem Dantes Edmond ellen, melyben
előadtam, hogy Marseillebe visszatérőben érintettük Elba
szigetét, ahol partra szállt. Ily módon abba a gyanúba hoztam,
hogy Bonaparte híve; a hatóságok feljelentésem birtokában
Dantest elfogták, éspedig abban a pillanatban, amikor a
cataloniai leánnyal lakodalmát akarta megtartani. E naptól
fogva a férfinek, aki ellen áskálódtam, látszólag végképp
nyoma veszett; én azonban sohasem nyertem el a kapitányi
rangot.
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Tizenöt év múlva a szép cataloniai leány Dantes
vetélytársának, Morcerf grófnak felesége lett, én pedig Nargon
úr özvegyét vettem nőül, majd később báróvá lettem és
nyugodtan élveztem millióimat!

Ámde egy szép napon, senki sem tudta honnan, a föld
méhéből vagy a tenger mélyéből-e, egy rendkívül gazdag és
hatalmas ember bukkant fel. Ez az ember Monte-Christo gróf
volt. E pillanattól fogva mindnyájunkat, akik az elmondott
történetben szerepeltünk, üldözni kezdett a sors! Ami engem
illet, hitelem egyszerre megingott s hogy vagyonom roncsait
megmentsem, szöknöm kellett Párisból; Dantes egykori
szerelmének Morcerf grófnénak pedig nyomor és gyötrelem
lett osztályrésze!

– Várjon csak! – szakította félbe Benedetto. – Miért kellett
Dantesnek nyomorba döntenie hajdani imádottját? Mi volt e
szegény nő bűne, amivel kiérdemelte annak üldözését, aki
magát Isten küldöttének nevezte? Talán joga volt azt követelni
tőle, hogy soha le ne tegye a gyászt, amit vőlegénye eltűnése
miatt öltött? Örökös özvegységre akarta-e talán ítélni a fiatal
asszonyt, aki tulajdonképp még nem is volt a felesége? Ez volt
legelső gaztetted, Dantes Edmond; itt nyilvánul meg
legelőször álnokságod.

– Ne felejtse el, – jegyezte meg Danglars, – hogy Dantes
Edmondnak bosszút kellett állnia Morcerf grófon.

– És ez az alávaló, aki különbnek tartja magát másoknál, aki
isteni igazságosságával kérkedik mindenütt, nem tudta, hogy
a keresztény istenség egyik legszebb jellemzője a könyörület? –
felelte Benedetto. – Mondhatom, gyönyörű igazságosság! Ilyen
rettenetes bosszút állni egy ártatlan asszonyon, aki egész
szívéből szerette s talán életét is adta volna érte!

– Nem így van, – hebegte Danglars az izgalomtól remegve; –
Istentől kapta a hatalmat, hogy a gonoszt megbüntesse!

– Én pedig megvetem a ti isteneiteket, ha oly példáját adják
az igazságszolgáltatásnak, aminőt Dantes Edmond útján
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gyakoroltak! – kiáltott Benedetto, ökleivel fenyegetve az eget.
Danglars ijedten rántotta vissza baljával Benedetto karját.
– Hogyan? – kérdezte. – Éppen most akarja megfosztani

magát a tengerész egyetlen reményétől, amikor a szél és a
hullámok játékszereként úszunk az iszonyatos mélység felett?
Ön megőrült! Gondolkodjék és azonnal be fogja látni, hogy
valóban kell léteznie egy hatalmas istenségnek fölöttünk! Én
például, kinek millióim voltak, s aki meg mertem volna
esküdni, hogy mindörökre kiemelkedtem származásom
homályából, egyszerre csak azt láttam, hogy mint a forgószél
kergette porfelhő, millióim nyomtalanul szétfoszlanak, míg
végre most ismét oda jutottam vissza, ahonnan elindultam,
mikor a legelső gazságot kifőztem, mely aztán tág kaput
nyitott a bűnök országútján! Oh! Igen, valóban él egy
mindenható Isten fölöttünk: én hiszek, én lelkem mélyéből
hiszek benne!

– Legyen, – szólt Benedetto, néhány másodpercnyi áhítatos
csend után. – Én is akarok hinni Istenben, egy igazságos,
mindenható Istenben! Mert Ő küld engem, hogy
megbüntessem az alávalót, aki oly csúfot űzött végtelen
irgalmából! Érzem, hogy e hitre szükségem van, mert nélküle
nincs sem elég erőm, sem elég hatalmam! Kicsi féreg vagyok a
végtelen űrben, amelyben lebegünk! Érzem az egy igaz Istenbe
vetett hit szükségét, mert egy csodálatos alapelv hirdeti a
lelkemben, mely felette áll a szétporló testnek s ezért nem is
válhat porrá, mint a test! Isten! Ha szándékaim csakugyan
gonoszak, ha a bosszú, melyet megfogadtam, nem teljesen
igazságos, akkor süllyessz el rögtön a feneketlen mélységbe,
mely lábaim alatt tátong!

S e szavakkal Benedetto – most először életében – térdre
hullt és égnek emelte kezeit és szemeit.

E pillanatban teljes szélcsend állt be. A tenger felszíne
roppant tükörhöz hasonlított, de mielőtt még Benedetto
legénységét összehívta volna, iszonyú dörgéstől követett
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tűzszalag cikázott végig az égen, mely a Földközi tengeren a
vihar közeledését jelzi.

Egyszerre villámlani kezdett, aztán a villámcsapások szünet
nélkül ismétlődtek és az egész égboltozatot egyetlen félelmes
tűztengerré olvasztották.

XXIX. A HAJÓTÖRÉS

Megrettenve a váratlan időváltozástól, a vitorlás egész
legénysége a fedélzetre futott. Danglars hideg, reszkető
kezével a kormányrúdhoz kapott és borzadva pillantott
Benedettóra, ki mellén keresztbefont karokkal mozdulatlanul
állt s mint valami baljós szellem, eltorzult arccal, sötéten
kémlelt a lángoló horizont felé, amely a hajót pusztulással
fenyegette.

A kormányos felhasználta az alkalmat, hogy Danglarst
gazdája előtt megalázza. Gyermekkora óta megszokva a
természet e borzasztó dührohamait, ez az ember semmitől se
félt, és mindaddig nem vesztette el reményét, míg a menekvés
legutolsó lehetősége is szét nem foszlott. A kormányhoz sietett
tehát és kikapva rúdját Danglars kezeiből, torkaszakadtából
felkiáltott:

– Mindenki a helyére, pajtások! Mindnyájan elveszhetünk e
megrémült féreg miatt!

– Könyörüljön rajtam! – hebegett Danglars
meggondolatlanul, mert halálos ijedtséggel ismerte fel a sors
kegyetlen öklét, amely elől már nem térhetett ki. Egy embert
látott maga előtt, ki állásáért áskálódott ellene, éppen úgy,
mint valaha ő Dantes Edmond ellen.

– Hah! Te könyörületért esedezel? – válaszolta a kormányos,
eleresztve a kormányrudat és előrántva kését.

– Kegyelem, kegyelem, ó Istenem! – kiáltotta Danglars újra
és ellensége baljós arcát látva, borzadva tántorodott hátra a
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hajó korlátjának.
– Előre, bajtársak! Tapossátok el a nyomorultat, ki e válságos

pillanatban kishitűséget ébreszt ordításával. Halál rá! –
hangoskodott a kormányos féktelen dühvel.

– Úgy vacog, mint egy kutya, amely vihart lát maga körül.
E szavakkal egy szekercét kapott elő és ezzel Danglarsra

vetette magát.
Élet-halál harc következett, éppoly iszonyú, mint a

körülöttük dühöngő elemek összecsapása.
A szüntelenül cikkázó villámok fényénél egy embert lehetett

látni, amint a hátsó árbocra támaszkodva, egyik kezével a
vitorlákba kapaszkodott, a másikban pedig egy baltát
szorongatott, mellyel kétségbeesetten védekezett két emberrel
szemben, akik egyike a kormányos, másika Peppino, vagy
Rocca Priori volt.

A többi matróz ezalatt őrülten futkározott a fedélzeten;
ordítottak, hadonásztak, Istenhez könyörögtek, teljesen hatása
alá kerülve a rémületnek, amelyet Danglars első „kegyelem”
kiáltása keltett bennük.

Míg a vetélytársak küzdelme tartott, a hajó kormányos
nélkül hánykolódott a vizen; végre velőtrázó halálordítás
hasított a levegőbe, minden egyéb lármát túlharsogva. Az
üvöltést pillanatnyi csönd követte, majd felhangzottak a
kormányos szilárd szavai:

– Ki-ki a helyére, bajtársak! Munkához! A nagy vitorlát fel;
valószínű, hogy tüstént kitör a vihar! Bátorság! Nincs semmi
baj! Ne féljetek; nem egy édesvízi patkány ül a kormánynál!

A legénység engedelmeskedett a buzdításnak s az ügyesen
kormányzott hajó helyes irányba fordult; minthogy azonban
szél nem volt, egyhelyben vesztegelt.

Benedetto még mindig ott állt, ahol az előbb láttuk, szinte
leláncoltan egy felsőbb hatalomtól; a borzalmas merényletet,
amely körülötte végbement, inkább csak gyanította, mint
értette, mert egész lelkével a dühöngő elemekkel olvadt össze
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s egész elméjét egy egyetlen gondolat foglalkoztatta.
– Megismertem, Isten végtelen hatalmad, mellyel égen és

földön az elemeknek parancsolsz! Most először voltam tanúja
e félelmes és mégis pompás színjátéknak, mely karjaid
mindenható erejét bizonyítja. Bocsáss meg, hogy oly gyakran
kétségbe vontam létezésedet. Ha a férfit, akit üldözök, te nem
ítéled el, ha az ártatlan vér dacára, mellyel kezeit
beszennyezte, te méltónak találod kegyelmedre, úgy törd szét
alattam e deszkaszálat, melyen e pillanatban a tátongó
mélység felett lebegek… De a tengerbe csapó villámok kerülni
látszanak; biztosan én vagyok tehát, kit arra jelölt ki
mindenható akaratod, hogy könyörtelenül megbüntessem azt,
aki a szegény ártatlan gyermek, e leggyengébb teremtményed
meggyilkolásával oly gazul megsértett. Edouard, Edouard,
szegény fivérem! Noha nem láttalak, soha nem ölelhettelek, de
véred az én vérem volt! Te is bosszúért kiáltasz? Ne félj! Isten
nem hagyja megtorlatlanul gyilkosodat!

Benedetto most Danglars holttestéhez lépett, de e
pillanatban újabb esemény vonta magára figyelmét.

A szél felkorbácsolta a tenger hullámait, fokozva a matrózok
rémületét. A hajó, melynek alsó vitorlái feszesen be voltak
göngyölve, a vihar gyenge játékszereként dobálódzott a
hullámok között.

A kormányos már néhány perc óta feszülten hallgatódzott
valami távoli morajlásra, melyet a szél hajtott feléjük. Ez az
időnként elnémuló zúgás, mely a halálfélelem
panaszkiáltásaira emlékeztetett, egyre erősbödött s végül éles
jajveszékelésben csattant ki, egy tömeg végső kétségbeesésére
utalva, amely Isten helyett már az emberekhez rimánkodott
segítségért.

A kormányos, aki előtt világos volt, hogy
hajószerencsétlenségnek kellett történnie, minden érzékszervét
megfeszítette, hogy a halálveszedelem színhelyét megállapítsa.
Szemét az iránytűre vetve, tüstént parancsot adott ki, hogy a
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viharvitorlát jobban a szélnek állítsák s utána aggódva figyelte,
hogy a kormányrúd pontosan működik-e.

A kiáltások most erősebben és határozottabban
megismétlődtek a szél irányából és nem volt nehéz
megállapítani, hogy a veszélyeztetett hajónak a közvetlen
közelben kell lennie.

Egy lecsapó villám fényénél csakugyan egy ormótlan fekete
tömeget vettek észre, melyet egy roppant hullám magasan a
hátára emelt, hogy a következő pillanatban a feneketlen
örvénybe taszítsa. Teljesen tisztán kivehetők voltak a szavak,
melyek kétségbeesetten rimánkodtak segítségért.

Benedetto, aki az árbocba kapaszkodva állt, egy hangra lett
figyelmes, amely kivált az általános jajveszékelésből.

– Szegény anyám! Isten nem akarja, hogy viszontlássalak és
megöleljelek! – kiáltotta e hang a legnagyobb fájdalom
kifejezésével.

E kiáltás sajgó húrt érintett meg Benedetto szívében; az
anyától való búcsú lelke mélyébe hatolt! Biztosan egy
szerencsétlen fiú volt, aki hosszú távollét után szerető anyja
karjai közé sietett s közvetlenül célja előtt a halál tátongó
torkát látta megnyílni.

– Ah! – mormolta Benedetto fájdalmasan: – nekem nem
engedte meg a sors, hogy láthassam a nőt, kinek az életem
köszönöm! Csak addig hagyj élnem, Istenem, amíg
megismerem!… De hátha meg lehetne menteni a
szerencsétlent? – tette hozzá.

A hidegvérű, bátor kormányos tisztában volt azzal, hogy a
veszélyben forgó hajó utasait lehetetlen a hajótöréstől
megmenteni s ezért minden igyekezete odairányult, hogy
legalább a fenyegető összeütközést kikerülje. Ez tényleg nem is
következett be, mert a hajó, melyet a hatalmas hullám egy
pillanatra a magasba dobott, legott egy feneketlen
hullámvölgybe zuhant, ahonnan csak a széthulló gerendák és
deszkák rémes ropogása hallatszott fel.



247

A szerencsétlenek ajkát végsikoly hagyta el s utána néhány
pillanatig egyetlen emberi szó sem hangzott a mérhetetlen
tengeren.

A vitorlás matrózait Benedetto érces hangja riasztotta fel
egyszerre dermedt mozdulatlanságukból.

– A csónakot a tengerre! – kiáltotta, elvágva a köteleket,
melyekkel az a vitorlás oldalához volt erősítve.

– A csónakot a tengerre? – ismételte a kormányos gúnyos
kacajjal. – Nem látja-a hullámokat?

– Ki ellenkezik velem? – hördült fel Benedetto fenyegető
hangon, abba az irányba fordulva, ahonnan a megjegyzést
hallotta.

Senki sem felelt.
– Rajta, Peppino! – kiáltotta most; – hadd bizonyítsa be a

legénység a bátorságát! Aki igazi férfi, az a csónakba ugrik és a
hajótöröttekhez evez!… Senki sem vállalkozik? Ezek a te
megfélemlíthetetlen legényeid? Gyáva puhányok! Megyek hát
magam; engem nem ijeszt a tenger, nem rémít a sötétség!
Rocca Priori, utánam! Menjünk; még mindig hallom egy
szerencsétlen szívettépő segélykiáltásait.

Peppino habozás nélkül ugrott vezére után és megragadta
az evezőt. A többiek álmélkodva látták a csónakot a két bátor
férfivel eltűnni, akiknek vállalkozása istenkísértés volt a
szemükben s akiket menthetetlenül elveszetteknek hittek.

Benedetto fáradhatatlanul és páratlan bátorsággal evezett
Peppinóval arra, ahonnan a fuldokló kiáltásait hallani vélte.
Sem a tépett felhők közül lesújtó tüzes villámok, sem a
lezáporozó vízözön, sem a tajtékzó tenger nem volt képes
elrettenteni és példája még jobban felvértezte Peppinót is az
ádáz elemek elleni könyörtelen küzdelemre.

Hol a tajtékzó hullámok hátán hánykódva, hol a feneketlen
örvények mélyébe zuhanva eveztek tovább a segélykiáltások
felé. A kiáltások mindinkább elhaltak. Benedetto a tenger
tombolását túlharsogva biztatta a fuldoklót:
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– Bátorság! Isten segítséget küld!

XXX. A NÉVTELEN ASSZONY

Amíg Benedetto a tengerrel, a széllel és a viharral küzd s
míg a szabadulás égi angyala gyanánt bátorít egy
kétségbeesett hajótöröttet, fordítsuk figyelmünket egy másik
esemény felé, amely ezzel egyidejűleg folyt le.

Marseille, e nagy kereskedőváros külterületén, amelynek
hajói bejárják a Földközi tenger vizeit Tunistól Velencéig és
Malagától Konstantinápolyig, egy hullámoktól nyaldosott
földnyelven egy kőtörmelékekből hevenyészett kunyhó volt
egy idő óta látható, melynek rozoga falai szomorú képet
nyújtottak a város felől.

E kunyhó közelében, melyet a Földközi tenger lágy szellői
lengtek körül, még több ilyen rozoga épület maradványai is
emelkedtek, melyekben valaha az az igénytelen népréteg
lakott, amely az ég és föld között lejárva élete útját, egyéb
vágyat nem ismert, minthogy a mindennapi kenyeret
magának és gyermekeinek megszerezze; az a népréteg, melyet
„halászoknak” neveztek. A száznapos francia császárságot
megelőző közelmúlt időkben jelent meg e földnyelven a
nyomorult népség, amely a vándormadarakhoz hasonlóan
felütötte fészkeit a part mentén; senki sem tudta, hogy honnan
kerültek elő és egészen ismeretlen nyelvet beszéltek, amely
nem volt sem francia, sem spanyol, de még csak nem is
hasonlított e nyelvek egyikéhez sem.

E jövevényeket, akik a marseille-i hatóságok beleegyezésével
a városon kívül letelepedtek, a városlakók „catalonoknak”
hívták. Mikor aztán Napoleon elhagyta Elba szigetét és újra
megkezdte előnyomulását Franciaországban, valamennyi
osztály férfiaival együtt a catalonok is kénytelenek voltak
kunyhóikat elhagyni és a hős korzikaiakat követni. Ettől fogva
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falujuk pusztulni kezdett s a marseilleiek ma már jóformán
nem is emlékeznek a titokzatos nomádokra, akik egykor a
parton tanyáztak.

E helyen állt az a kis vityilló, melyet a fejezet elején
említettünk. Egy magányos asszony lakott benne.

Rozoga asztal, ágy, két szék, nagy, elefántcsont faragású
feszület –  ez volt az egyik szoba minden bútorzata; az ággyal
szemben széles ablak nyílt a tengerre, amelyen át belátszottak
a tenger tajtékzó hullámai és az ide-oda röpködő vitorlák. E
szobán kívül még két kisebb helyiség is volt a házban; az
egyikben széles nyugágy, asztal és hát fel is soroltunk
mindent, részletesen beszámoltunk az egész kunyhóról.

Az itt lakó magányos asszonyról több mende-monda
keringett Marseille pletykálói között. Egyesek azt állították
róla, hogy nagyúri dáma, aki teljesen elszegényedett és azért
kereste fel a magányt, hogy felejtsen és elfelejtsék; mások mély
redőket fedeztek fel a homlokán, amiből azt következtették,
hogy az elszegényedésnél nagyobb szerencsétlenség kellett
hogy érje, mert egy előkelő hölgyre, akinek fényes és
szeplőtlen neve még megmaradt, a vagyoni romlás nem hathat
ily lesújtóan.

A pletykálók egy harmadik csoportja még tovább ment és
így okoskodott: E nőnek, akinek könnyei egy percre sem
száradnak fel, nem lehet oly bánata, mely az időben keletkezik
s az időben véget is ér, bármennyire fájó legyen is egy darabig
az emléke; más kell, hogy okozza e szüntelen gyötrődést! Mi
lehet ez az ok? Mi az az emberi életben, amit az idő nem képes
enyhíteni, behegesztetni, felejtetni, sőt inkább egyre szít, éleszt
és fokoz? A bűnbánat.

S ha valaki e rejtelmes nő szelíden csengő hangját hallva
vagy megnyerően nyílt arcát látva ellenvetette, hogy egy ilyen
nő bűnt nem követhetett el, úgy ezzel torkolták le: A bűnbánat
ír egyszersmind, mely begyógyítja a szíven ejtett sebeket és azt
a lelki nyugalmat és tisztaságot kölcsönzi a bűnbánónak,
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amely a beszéd szelíd csengésében s a tekintet megnyerő
nyíltságában tükröződik vissza; érvelés, amit ismét mások
azzal utasítottak el, hogy a bűnbánat az embert teljesen is
megbékítheti sorsával, letörölve könnyeit és az Isten végtelen
jóságába vetett remény mosolyát varázsolva ajkaira.

Ilyen vélemények jártak a catalonok telepén lakó asszonyról,
akit minthogy semmi biztosat sem tudtak felőle, a marseilleiek
„névtelen asszonynak” kereszteltek el.

Az asszony életmódja jólismert volt mindenki előtt. Néha a
nyitott ablak mellett ült és könnyező szemekkel, bánatosan
tekintett ki a tengerre; máskor kint állt a parton, melyre
felcsaptak a tajtékos habok és feszülten látszott figyelni
valamire, – talán a hullámok morajára, amely csak a közömbös
lelkületre nem hat, de mintha titokzatos feleletet súgna egy
szenvedő kínzó gondolatainak! Amikor a nap vörösre festette
a messzi felhőket, a szegény asszony aggódó szomorúsággal
pillantott az égre és ajkai halk imát mormoltak; s mikor
legutolsó sugarai is elhalványultak s a pihenésre térő
természet az éj sötét leplébe burkolózott, a csalódott remény
szívettépő sóhaja tört fel a szerencsétlen asszony kebléből!

Így volt ez napról-napra.
Minden este új reményt kovácsolt másnapra; és másnap,

mikor szürkülni kezdett, megint ott állt lecsüggesztett fejjel,
mindig ugyanazzal a szomorúsággal arcában, mindig
ugyanazon keserű könnyekkel szemeiben.

A szegény asszony hiába remélt!
Úgy látszott, hogy borzalmas kínjai csak akkor fognak véget

érni, ha végleg összeroskad súlyuk alatt.
E gyötrő lelkiállapotban a szerencsétlen asszony úgy érezte,

hogy szüksége van valakinek vigasztaló szavaira, aki Istenről
és végtelen jóságáról beszéljen neki.

Néhány sort vetett papírra.
Egy órával később egy törődött, öreg pap közeledett a

catalonok hajdani telepéhez, akinek arcvonásai lemondást és
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jószívűséget fejeztek ki. Egyenesen az egyetlen lakott ház felé
tartott s minthogy ajtaját nyitva találta, belépett a pitvarba;
aztán kopogtatott és feleletet várt.

Senki sem válaszolt neki.
Kinézett az ablakon és a földnyelv csúcsán egy asszonyt

pillantott meg, aki a tenger felé tárt karokkal és égnek emelt
szemekkel térdelt.

Néhány másodperc múlva a pap ott állt mellette és
mélységes részvéttel hallgatta a szavakat, melyeket ajkai
rebegtek.

– Sohasem fogom viszontlátni! – mondta a szegény, asszony;
– a sors úgy akarja, hogy fenékig ürítsem ki az ürömpohárt!
Albert! Albert! Élsz még vagy meghaltál: anyai áldásomat
küldöm, mert nemsokára meghalok!

De nem! Nem fogok meghalni! Nem szabad meghalnom,
mielőtt még egyszer szívemhez nem öleltelek! Vagy utolsó
órámban kell kétségbe vonnom, hogy létezik a lesújtottak
vigasztaló Istene!

– Nem úgy! – suttogta a pap, szétterjesztett kezekkel állva az
asszony elé, aki halkan felsikoltott láttára; – létezik felettünk
egy igazságos, mindenható Isten, akit szemeink nem látnak, de
eszünk felfog! Isten létezését vonja kétségbe? Akkor előbb a
magáéban kételkedjék!

– De ez a rettenetes gyötrelem, tisztelendő atyám, – zokogott
az asszony.

– Csak most beszélt a halálról! A halál pedig véget vet
minden gyötrelemnek!

– Mit mond? Meghaljak anélkül, hogy még egyszer lássam
fiamat! Ön nem tudja, hogy mi az anyai szeretet! Ön nem
tudja, hogy egy egész örökkévalóság óta napról-napra, óráról-
órára, percről-percre várom fiamat, akié szívem minden
dobbanása! Ön nem tudja, hogy mennyire kínlódom! Ön nem
érzi fájdalmaimat és nem tudja, hogy mennyire szenvedek.

– Azért vagyok itt, asszonyom, hogy meghallgassam és
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megerősítsem hitében; öntse ki előttem a szívét!
– Jöjjön, tisztelendő atyám! Szükségem van vigaszára, mert

hitem megrendült a sors csapásaitól!
A pap némán követte a kunyhóba.
A szobába lépve a szerencsétlen asszony megállt az ablaknál

és újra kibámult a mérhetetlen távolságban fodrozódó
tengerre; majd szomorúan, de áhítattal tárta szét karjait a
feszület előtt és imáiba merült.

– Engedje meg, atyám, – kezdte néhány pillanat múlva, –
hogy mellőzzem életem első szakaszának történetét! Egy titkot
föd, melynek Isten, én és egy férfi közt kell maradnia, akit nem
akarok többé látni!

Rövid szünetet tartott, miközben ajkai akarata ellenére
Dantes Edmond nevét mormolták, majd folytatta:

– Egy rettenetes bosszú folytán váratlan szerencsétlenség
sújtott le rám, amely alatt teljesen összeroppantam. Özveggyé
és szegény asszonnyá lettem, akinek nem volt más támasza
egyetlen fiánál; de a végzet úgy kívánta, hogy fiam is néhány
évre elhagyjon, mintha az lett volna a büntetésem, hogy
múltam egy akaratlan hibájáért kietlen magányommal
vezekeljek.

– Mi volt a bűne? – kérdezte a pap, könnyezni látva a
szenvedő asszonyt, aki azért hívta, hogy a hit vigaszában
részesüljön tőle.

– Az, hogy a férfit, akit először szerettem, nem vártam be.
Minthogy több éven át hiába lestem visszatértét, halálhírét
hallva megsirattam és egykori vetélytársának nyújtottam
kezemet, aki akkor egyetlen támaszom volt e földön. Most is
sírok még, de könnyeim csak egyetlen fiam hosszú távolléte
miatt hullnak; sírok, mert érzem, hogy meg vannak számlálva
napjaim s hogy meg kell halnom, mielőtt még egyszer
láthatnám egyetlen gyermekemet! Ah! Ha visszatérne, nem
halnék meg! Ha viszontlátnám, új életre ébrednék!

– Reméljen, jó asszony: Isten kegye végtelen!
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– Hát mi mást tettem annyi év óta? – felelte szívettépő
hangon. – Remélni! Ön nem tudja, mily semmis ez az elcsépelt
szó az előtt, aki oly hosszú időn át hiába remélt Istenben! Hát
már teljesen elfeledkezett rólam Isten?

– Istenkáromlás, amit beszél! Isten sohasem felejti el
teremtményeit! – mondta a pap meggyőződéssel.

– Akkor miért tagadja meg tőlem az egyetlen boldogságot;
miért nem engedi meg, hogy keblemre ölelhessem fiamat?
Hiszen Istentől való a magasztos érzés, melyet a gyermek az
anya szívében kelt! Vagy talán nem látja kínjaimat, melyek
égőbbek minden más kínnál?

E csüggedt szavak hallatára szelíd mosoly rajzolódott a pap
ajkaira.

– Ítélje meg ezek után, – szólt, – hogy milyen borzalmas
kínokat kellett az Istenanyának szenvednie, mikor a Megváltó
élettelen testét tartotta a karjai közt, aki egyetlen reménye,
egyetlen vigasza volt. És mégis tovább virított szívében a hit és
a hit mellett a megnyugvás! Még ő volt az, aki vigasztalta a
csüggedőket.

– A példa magasztos, atyám, de Mária Isten anyja volt, míg
én csak egyszerű asszony vagyok. Nekem nincs erőm.

– A Keresztrefeszített anyja fog önnek erőt adni. Higyjen az
ő végtelen jóságában, bízzék benne és ha az Úr elszólítaná,
mielőtt még egyszer átölelhetné fiát…

– Még akkor is higyjek, ha e végzetes perc eljönne,
tisztelendő atyám – kiáltott az asszony lázas izgalommal. –
 Még akkor is reméljek?

– Igen! Még akkor is meg kell nyugodnia a sorsában, abban
a reményben, hogy szenvedéseiért örök jutalom lesz
osztályrésze a mennyországban!

– Imádkozzék értem, – suttogta a szegény asszony, – hogy
erőm legyen a szenvedéshez!

– Hisz ön az igazságos Istenben?
– Mit feleljek erre a kérdésre?
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– Az isteni igazság annyira tökéletes, hogy emberi ésszel fel
sem foghatjuk.

– Azért nem foghatom fel én sem.
– Nézzen Megváltónk szent és kínos sebhelyeire, – kiáltotta

a pap a feszület felé terjesztve kezeit, – és ne kételkedjék többé
Isten igazságában és határtalan jóságában, aki
keresztrefeszíttette magát értünk! Hulljon térdre! Ő
megbocsájthat önnek!

E szavakra a szegény asszony térdre esett a feszület előtt;
sápadt arcán könnyek patakzottak.

– Jóságos Isten! – esdekelt – mivel érdemeltem meg ezt a
rettenetes csapást?

Ezzel lehajtotta fejét, keresztbe fonta mellén karjait és
megadással elhallgatott. A csendben volt valami felemelő,
amit még fokozott az öreg pap halkan mormolt imája.

Most az asszony felállt. Arca végtelen megnyugvást
tükrözött és könnyei felszáradtak. A hit szavai meghódították
lelkét.

Több nap múlt el azóta; a pap ismételten felkereste
vigaszával a névtelen asszonyt, aki egyre jobban beletörődött
sorsába s végre teljesen a Gondviselés kezébe ajánlotta magát.
De ezzel még távolról sem értek véget szenvedései; csakhamar
újabb megpróbáltatás várta. Minden pénze elfogyott és a
szegény asszony az emberek könyörületére volt utalva.

A járókelők irgalmáért rimánkodni! Alamizsnáért esdekelni!
Ah! Inkább ezerszer meghalni! Nem és nem!

Nem alázkodik meg a marseilleiek előtt! Nem koldul ajtóról-
ajtóra a mindennapi kenyérért! Szilárdul eltökélte, hogy
inkább meghal, semmint hogy így tengesse tovább életét.

A szegény asszony még nem tudta, hogy milyen
rettenetesek az éhség kínjai! Még nem tudta, hogy a halál
annál borzasztóbb, minél közelebb vagyunk hozzá! Még nem
tudta, hogy e rém láttára a legbátrabb is visszatántorodik és
becsületén kívül mindent hajlandó feláldozni, csakhogy
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kikerülje iszonyatos ölelését.
Keserű mosollyal fogta utolsó pénzét, hogy élelmet

vásároljon magának; soha még nem fösvénykedett ennyire! De
a napok múltak s már nem maradt egyebe fél cipónál és
néhány aszalt gyümölcsnél.

Mihez kezdjen?
Úgy osztotta be a maradékot, hogy nyolc napra jusson

belőle; hátha ezalatt váratlan segítség érkezik! A nyolc nap is
elmúlt azonban, mint a többi, és segítség nem érkezett.

A szegény asszony már egy teljes napja éhezett; rettenetes
nap volt, melynek minden órája örökkévalóságnak tetszett.

A rákövetkező nap már gyengülni érezte erejét; szíve
erősebben dobogott; forró láz gyötörte; lélegzete kihagyott;
ájulás kerülgette. Kínzó éhségében az asztalon heverő
morzsákat seperte össze; képes lett volna a földről is felnyalni
ételét, de még mindig el volt határozva, hogy inkább meghal,
semhogy kiálljon koldulni az utcára.

Esztelen gondolat!
Az iszonyatos koplalás negyedik napján halvány

reménysugár csillant fel lelkében.
– Hátha fiam nyolc napon belül megérkezik? – gondolta. – E

nyolc napot be kell várnom! Élnem kell, hacsak parányi szikra
marad is bensőmben! Várni fogok! Várni fogok!

A szegény asszony kitámolygott kunyhójából és ösztönösen
a marseille-i kikötőbe vezető útra fordult. Többször megállt,
hogy erőt gyűjtsön; egyszer már kezét is kinyújtotta egy
járókelő felé, hogy alamizsnát kérjen, de ajkai nem nyíltak ki és
szemei a földre szegeződtek.

Így érte el a várost anélkül, hogy alamizsnát kapott volna.
Az éhség teljesen úrrá lett rajta; vizet ivott s ez még növelte
kínjait. Már nem tudta megkülönböztetni a tárgyakat;
szemeire fátyol ereszkedett és úgy tűnt neki, mintha minden
keringett volna körülötte. Ez volt az önkívület első pillanata.

Tovább vánszorgott a kikötő felé; nézett, de nem látott,
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hangok ütötték meg füleit, de nem hallott. Egy mellette
elhaladótól megkérdezte, hogy este van-e már; hangos kacaj
volt a válasz: a nap a zenitben állt.

Semmi mást nem érzett, mint azt az ellenállhatatlan ösztönt,
amely az állatot vérontásra készteti s az emberből minden
egyéb gondolatot és vágyat kiöl az éhség csillapításának
parancsoló szükségén kívül.

Ereje végső megfeszítésével még néhány lépést tett és térdre
rogyott két férfi előtt, akik épp e pillanatban szálltak partra a
kikötőben.

– Éhes vagyok! Az Isten szerelméért könyörüljenek rajtam! –
szakadt ki belőle az első alamizsnakérő sző.

A két férfi a kétségbeesett sikoly hallatára megállt, Az egyik
egy pénzdarabot vett elő zsebéből és a koldus felé nyújtotta.

– Fogja, szegény asszony.
A pénz a szerencsétlen kezei közé hullt, aki térdelve maradt

és elhaló hangon rebegte:
– Köszönöm, Istenem!
E szavakra rekedt kiáltás tört fel melléből és arccal a földre

bukott.

XXXI. ÉGI SEGÉLY

A koldusasszony szívettépő zokogásának hallatára az
utasok megálltak s az ifjabbik ezekkel a szavakkal fordult
társához:

– Bocsásson meg, uram, de úgy érzem, hogy még egy
kötelességet kell teljesítenem, mielőtt folytatnám utamat.

– Nevezetesen?
– Most, mikor először léptem földre azután, hogy ön Isten

küldöttjeként a halálveszedelemből kiragadott, nem szabad
becsuknom füleimet a nyomor esdeklése előtt.

– Mit akar tehát tenni?
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– A hajótörésből megmentett kevés pénzemet meg fogom
osztani e szerencsétlen asszonnyal. Azt hiszem, hogy ez csak
igazságos.

– Nem kívánom szándékában megakadályozni, uram, sőt
csak méltányolni tudom tervét, mert a nyomor látványa rám is
mindig erős hatást gyakorol.

Ezzel a két utas megfordult s a koldusasszonyhoz lépett, aki
még mindig a földön feküdt.

A fiatalabb lehajolt hozzá:
– Mire vár, jó asszony?
– A fiamra, – suttogta az, felemelve fejét s ezzel felfedve

arcát.
– Anyám! Nagy Isten, ébren vagyok, vagy álmodom? –

kiáltott fel a fiatal utas, átölelve a koldusasszonyt, aki tétova
mosollyal felelt szavaira.

– Mit beszél, Morcerf úr? – kérdezte a másik.
– Jöjjön, jöjjön! Vigyük el a szerencsétlent! Rettenetesen

büntet az ég, barátom! Íme az édesanyám!
Többet nem tudott szólni; átölelte a szegény asszonyt és

lázas ajkaira nyomta ajkait, mintha csókjaival akart volna
életet lehelni belé.

Benedetto egy pillanatig megindultan nézte a megható
jelenetet. Majd miután a koldusasszonyt egy szomszédos
házba bevitték, útját állta a kíváncsiskodóknak, nehogy a
szobát ellepjék.

Hála egy apáca ápolásának, a koldusasszony néhány óra
múlva felnyitotta szemeit.

Albert szólni szeretett volna hozzá; fájdalomtól és örömtől
kicsorduló szívvel szerette volna átölelni; szerette volna
anyjának nevezni; de Benedetto figyelmeztette, hogy a
szegény asszony gyengesége és erőtlensége folytán aligha
volna képes e heves lelki megrázkódtatást kiállni s ezért azt
ajánlotta, hogy várja meg, míg anyja teljesen magához tér.

Albert – ez volt a fiatal ember neve, akit Benedetto
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társaságában látunk – egy pillanatra sem hagyta el a beteg
szobáját. Az előhívott orvos megnyugtatta, hogy semmi
veszélytől sem kell tartani s hogy anyja pár nap alatt
tökéletesen felépül, ha fel nem zaklatják.

Az orvos biztató kijelentésére Albert átment Benedettóhoz,
aki éppen hadnagyának, Rocca Priorinak adta ki parancsait.

– Az orvos megvigasztalt, hogy nem kell anyám miatt
aggódnom, – mondta, megszorítva Benedetto kezét. – Hála
neked, Istenem! – mormolta, a legmélyebb áhítat kifejezésével
emelve szemeit az ég felé.

– Nagyon örülök, Morcerf úr, – felelte Benedetto, – mert
éppen most adtam parancsot hadnagyomnak, hogy vegyen
némi élelmet magához és készüljön a haladéktalan indulásra!

– El akar hagyni? – vágott közbe Albert.
– Minden bizonnyal! – hangzott a válasz. – Küldetésem

önnel kapcsolatban véget ért: partra került, anyjánál van,
boldog; én tehát mehetek tovább.

– Ily gyorsan! – mormolta Albert földre szegzett szemekkel
és újra melegen megszorítva Benedetto kezét.

– Szerettem volna, – folytatta, – ha édesanyám is látja és ő is
megköszöni önnek, hogy megmentette életemet.

– Nem én mentettem önt meg, uram, – felelte Benedetto. –
Isten keze ragadta meg és tartotta fenn a hullámokon. Ez az
igazság, amit én már annyiszor hangoztattam, hogy remélem,
nem is fogja többé elfelejteni. Mert milyen érdek késztethetett
volna arra, hogy életem kockáztatásával az életét
megmentsem; milyen ösztön vezethetett volna a viharzó
tenger ama pontjára, ahol kimerült karjai már alig tudták testét
a víz fölött tartani, ha nem Isten határozta volna el eleve, amit
rajtam keresztül hajtott végre? Ön nekem semmit sem
köszönhet, uram. Az ön végórája a sors könyvének nem azon a
lapján van bejegyezve, ahová a legfőbb bíró a rettenetes
hajótörés történetét írta fel.

– De talán mégis meg fog ajándékozni néhány nappal, –
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válaszolta Albert. – Csak nem fogja megtagadni tőlem ezt a
kegyet? A figyelem, mellyel életem felől érdeklődött,
kötelességemmé teszi, hogy elbeszéljem. Jól tudom, hogy a
legcsekélyebb jogom sem lehet részvétére vagy tiszteletére,
mert idegen vagyok önre nézve; mindazonáltal kérem, hogy
maradjon.

E szavak hallatára Benedetto gúnyosan elmosolyodott.
– Nem tudja, hogy perceim meg vannak számlálva s hogy

utamon, mely tűzön, vízen, viharokon és ezerféle veszélyeken
visz keresztül, egy pillanatig sem nyugodhatok?

– Ezt nem egyszer mondta, s bevallom, hogy nem értem önt;
valami keserű fájdalomnak és mardosó bánatnak kell életében
lennie! Ha csak egyszer is megtisztelt volna egy bizalmasabb
kérdésével, úgy most én sem átallanék engedni ön iránti
vonzalmam sugallatának és megkérdezném gyötrődése okát;
mert én is tudom méltányolni az igazi szenvedést, amint ön az
imént megjegyezte, – mondta Albert sóhajtva.

Benedetto fürkésző tekintetet vetett Albertre.
– Az út, melyet járok, nem titok, – felelte kisvártatva. – Egy

embert keresek, akiről nem tudom, hogy hol van.
– Szerénytelennek tartana, ha megkérdezném, hogy mi

vezeti útján?
– A válasz egyszerű: egy holt keze! – felelte Benedetto

tökéletes hidegvérrel.
Albert aggódva pillantott rá, mintha őrült előtt állna.
– Bocsásson meg, – szólt, – de e félelmes szavak talán

kelleténél jobban felcsigázzák kíváncsiságomat. Nem
tagadhatom, hogy kijelentése különös gondolatokat ébreszt
bennem.

– Ne higyje, barátom, hogy őrült vagyok, mikor
megismétlen, hogy az élők ellen egy holt keze szorul ökölbe,
aki még sírjában is remeg dühében, mely nem halt meg vele
együtt.

– Iszonyatos ember kell, hogy legyen, aki ellen egy holt kéz
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vezeti!
Benedetto körülnézett, mintha meggyőződést akart volna

szerezni, hogy senki sem hallja, majd megragadta Albert
karját,

– Hallott valaha Monte-Christo grófról? – kérdezte.
Bendetto vadul ejtette ki e nevet, melynek hallatára Albert

halottsápadtan tántorodott hátra, aztán megrázta ökleit és
felkiáltott:

– Az átkozott!
Benedetto ámulva hallotta a Dantes fejére szórt szitkot.
– Ön ismeri? – kérdezte, nyilvánvaló részvéttel közeledve

Alberthez.
– Kérdezze a halálraítélteket, hogy ismerik-e hóhérukat? –

válaszolta. – Amikor e nevet hallom, mintha magam előtt
látnám a rémet, amely elpusztította családunkat! Legyen
átkozott! Legyen ezerszer átkozott!

Albert hirtelen elhallgatott és letörölte a könnycseppet,
amely kibuggyant szeméből.

– Bocsáss meg, anyám, – suttogta, – de én nem tudom ezt a
rejtélyes embert ugyanúgy becsülni, mint te!

Benedetto leszárította a jeges verejtéket, amely homlokán
gyöngyözött.

– Megint egy hang ellene, – mormolta, – amely hozzád kiált
bosszúért, nagy Isten! Igazságosztó kezed nem akadályozhatja
meg elkárhozását!

Csend állt be.
Benedetto világosan látta, hogy Albert közelebbről ismeri

Monte-Christo grófot s ezért elhatározta, hogy megtudja az
ajkairól elröppent átok okát.

– Ne vegye tolakodásnak, barátom, – szólt Alberthoz, aki
még mindig szenvedni látszott Dantes Edmond nevének
említésétől, – ha megkérdem, milyen kapcsolat volt ön és
Monte-Christo gróf között; mert nekem egy véradósságot kell
vele szemben lerónom s ezért érdekem, hogy mindent tudjak
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róla.
– Készséggel állok szolgálatára, uram, – felelte Albert; – de

engedje meg, hogy előbb édesanyám után érdeklődjem, mert
mihelyt jobban lesz, tüstént el akarom innen szállíttatni.

– Menjen, de tanácsolom, hogy óvakodjék feleslegesen
felizgatni a beteget. Helyesebbnek tartom, ha e fogadóban
maradnak, amíg egészségi állapota tökéletesen helyre áll.

Albert szó nélkül átment anyja szobájába, letérdelt ágya
mellé, néhány pillanatig megindultan nézte, aztán egy csókot
nyomott az alvó homlokára és visszament Benedettóhoz.

– Itt vagyok, uram, – mondta. – Azt akarja tudni, hogy miért
gyűlölöm az embert, akit a világ Monte-Christo grófnak
nevez? Az imént ön említette, hogy véradósság van a kettejük
között s hogy ön a hitelező. Bárha az én adósságom sem lehet
kisebb az Önénél, én mégis ünnepélyesen megesküdtem, hogy
nem bosszulom meg magam rajta.

– Ki követelte öntől ezt az esküt?
– Az édesanyám, – felelte Albert a becsületérzés

büszkeségével hangjában.
– Kezdje hát, uram, hallgatom.
Albert keresztbe fonta mellén karjait, hátradőlt székében és

így kezdte az elbeszélést:

XXXII. A KÍGYÓ

A Morcerf csatád, melynek apám volt, a feje, 1838-ban csak
egy ágból állt Franciaországban; az ágnak három tagja volt:
atyám, anyám és én. Ez évben én, aki szüleimmel együtt Páris
legelőkelőbb társaságához tartoztam, eltökéltem, hogy a
farsangot egyik jó barátommal, D’Epinay Francois-val,
Rómában fogom tölteni; elébe mentem Firenzébe, ahol találkát
adtunk egymásnak. Rómában megismerkedtem Monte-
Christo gróffal, aki farsang első napján, február 22-én,
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Francoisnak és nekem rendelkezésünkre bocsátotta kocsiját s
ezzel kellemetlen helyzetből segített ki bennünket. Ez az
ember, akit Francois már ismert, mert vele együtt volt az
úgynevezett Monte-Christo barlangban…

E szavakra Benedetto homlokát ráncolta és kissé kételkedő
hangon megkérdezte:

– És hisz ön e barlang létezésében?
– Francois fogadkozott nekem, hogy tényleg létezik, –

 válaszolta Albert, – és még arra is megesküdött, hogy Monte-
Christo gróf ott megvendégelte.

– Jól van, folytassa.
Albert tovább beszélt:
– Tehát 1838 február 22-én megismerkedtem Monte-Christo

gróffal. Képzeljen el őszinte barátságot a szó legnemesebb
értelmében: ily barátságot hazudott irántam! Minthogy
tudtam, hogy Rómából velem együtt Párisba akart jönni,
meghívtam atyám házába; azonkívül feltettem magamban,
hogy nemcsak kalauza leszek, hanem a legelőkelőbb
társaságba is bevezetem, amelyhez, mint említettem,
tartoztam.

A gróf elfogadta meghívásomat.
Néhány nappal azután, pontosan abban az órában,

amelyben látogatását bejelentette s amikorára néhány
barátomat villásreggelire hívtam meg iránta való tiszteletem
jeléül, tényleg a szobámba toppant.

Reggeli után bemutattam szüleimnek, akik előtt ugyancsak
szüntelenül hangoztatta velem szemben érzett barátságát.

Ah! Hányszor kérdezte meg szegény anyám könnyes
szemekkel és bánatos mosollyal ajkain, vajon biztos vagyok-e
abban, hogy ez az ember csakugyan barátom? Hányszor
nyugtattam meg anyámat én, tapasztalatlan, hiszékeny,
jámbor fiatal ember Monte-Christo gróf őszinteségét illetőleg,
mert megbabonázott tekintetével, mint egy kígyó, mely
lábaink előtt tekergőzik s aztán hirtelen felegyenesedve,
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szívünkbe mar.
Néhány hónap múlva elválhatatlan kebelbarátja lettem

Monte-Christo grófnak. Úgy látszott, hogy nincsen titkos
gondolata előttem s meghitt perceiben őszintén kitárta lelkét,
amely tele volt nemes érzékekkel.

Ah! De a fátyol csakhamar lehullott. Szemem hirtelen
rémülettel nyílt ki.

Egy nyilvánosságra került rettenetes pör szörnyű gyászba
ejtette családomat. Páris már nem csábított és nem vonzott
többé magához, ahol büszke nevemet meggyalázták!

E végzetes órában az a férfi jött segítségemre, kit igaz
barátomnak hittem, annak dacára, hogy anyám mindig
titokzatosan ismételgette, hogy Monte-Christo gróf nem olyan
nyíltszívű, mint amilyennek látszik.

A gróf majdnem erőszakkal rákényszerített, hogy vele
együtt kis kéjutazást tegyek. Átöleltem anyámat és elutaztam.

Mindent kieszelt, hogy szórakoztasson. Vadásztunk,
halásztunk, lovagoltunk s mindig ugyanazon alattomos,
hitszegő mosollyal vett részt a mulatságokban.

Néhány nap múlva levelet kaptam egyik barátomtól, aki
értesített, hogy kinyomozták az embert, aki atyám becsületére
tört.

Elbúcsúztam Monte-Christo gróftól és Párisba repültem.
Valóban minden napfényre került! Olvastam az

okmányokat, melyek atyám egy ifjúkori vétkéről számoltak be!
Láttam, miként hull a porba és semmisül meg örökre atyám
nevével az enyém is, rosszakaróink határtalan örömére, kik
gúnyos kacajjal fogadták vesztünket. Láttam, miként zárultak
be Páris legelőkelőbb szalonjai anyám s én előttem. Én, aki azt
hittem, hogy dicsőséges nevet viselek, én, aki büszkén
tartottam magam a legősibb és legtiszteletreméltóbb családok
ivadékának, oda süllyedtem, hogy névtelen ember legyek,
kinek nincs joga a világ becsülésére számítani!

Félőrülten, a gyalázat végtelen terhe alatt összeroskadva
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hallottam anyám kétségbeesett zokogását s apám csendes
szavát, ki bosszúra ösztökélt.

Dühtől remegve határoztam el, hogy felkeresem azt a
halálos ellenségünket, ki minden kímélet nélkül felfedte atyám
hajdani vétkét, nem gondolva azzal, hogy felesége van, kinek
részt kell vennie férje sorsában, és ártatlan fia, aki mit sem
tehet atyja bűnéről! Ezt a kegyetlen embert akartam
megtalálni, aki egyszerre tett tönkre férjet, nőt és gyermeket.

Megkérdeztem, ki követte el e gonosztettet – és képzeli,
hogy kinek neve volt a felelet? Monte-Christo grófé! – kiáltotta
Albert, remegve ugorva fel székéről, mintha e pillanatban újra
szemei előtt látná az embert, kinek a nevét most kiejtette.

– Eleinte nem akartam hinni, – folytatta kis szünet után, – de
e név ott volt az okmányokban, melyeket áttanulmányoztam.

Ah! Így lettem tehát a cselszövő játékszere! Így
alattomoskodott az egész idő alatt; így viszonozta az őszinte
barátságot, mellyel vele szemben viseltettem! Áruló! Ezerszer
áruló! Ha van Isten a mennyekben, ki végtelenül jó és
igazságos, amilyennek hiszem, sohasem bocsájtja meg neked
ez iszonyatos bűnt! Az első perctől kezdve, mikor kezedet
nyújtottad, mikor egymás asztalához ültünk, mikor oly
nyájasan beszéltél velem, hogy nem kételkedhettem érzéseid
őszinteségében, már akkor kitervezted az árulást, amelyre
vetemedtél!

– Uram, – folytatta újra Albert, reszkető kezével
végigsimítva homlokát; – atyám becsületét nem szerezhettem
vissza, de magam megbosszulhattam.

Találkoztam a gróffal. Éppen páholyban ült az operában.
Bementem hozzá és megsértettem, mert másképpen nem
tudtam kényszeríteni, hogy megverekedjék velem.

A nyomorult még akkor is szívélyesen fogadott. Rám ez úgy
hatott, mint olaj a tűzre. Nyíltan megmondtam, hogy miért
kerestem fel; ő meg válasz helyett mosolygott. Pár perc múlva
minden szem felénk fordult a színházban. Minthogy a
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botrány, mellyel családunkat beszennyezte, nyilvános volt, azt
akartam, hogy az elégtétel is lehetőleg nyilvános legyen.

Arcába dobtam Monte-Christo grófnak kesztyűmet, és a
párbajnak rövidesen meg kellett volna történnie.

– S a karja nem volt elég erős a harcra? – kérdezte Benedetto
részvéttel.

– Nem, uram, – válaszolta Albert határozottan. – A
porondon eldobtam a fegyvert, tanúk előtt elégtételt adtam
Monte-Christo grófnak és kezet fogtam vele.

– Nyomorult! – kiáltott fel Benedetto felpattanva helyéről és
megvetéssel végigmérve Albert-t, ki mozdulatlanul állt.

De csakhamar megbánta a hirtelen szót, mely száján
kicsúszott, leült és helyesbítette magát.

– Elment az esze?
– Nem, – válaszolta Albert.
– Akkor, hogy tehetett ilyent?
– A párbaj napján bejött szobámba valaki, és azt követelte,

hogy esküdjem meg, hogy nem fogok Monte-Christo gróffal
megverekedni.

– És kinek volt joga ezt az esküt kívánni?
– Egy nőnek, akit végtelenül szeretek. Egy nőnek, kinek egy

órai boldogságát egy évi szenvedésemmel is kész vagyok
megváltani! Egy nőnek, kinek könnyei a szívembe hatoltak –
anyámnak!

XXXIII. EGY ISZONYATOS BOSSZÚ KÉT
ÁLDOZATA

Mikor Albert e történet első részét befejezte, annyira izgatott
és kimerült volt, hogy nem tudta az elbeszélést folytatni.

Kiment, hogy megnézze anyját. Boldogan vette észre, hogy
lélegzete könnyebb és álma nyugodtabb. Erre visszament a
szalonba és Benedettóval együtt ebédelt, aki eltökélte magát,
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hogy mindaddig Marseilleben marad, amíg Albert édesanyja,
Morcerf grófné, teljesen fel nem épül.

Anélkül, hogy tisztában lett volna, mik is lehettek indokai
azon ember eljárásának, akit ő annyira üldözött, Villefort fia
megállapította magában, hogy megbocsáthatatlan a cselekedet,
amely kegyetlenségében olyanokat is sújt, akik semmi bűnt
sem követtek el.

Vajon egy őt vagy vérrokonait ért gyalázatért akart Monte-
Christo gróf bosszút állni?

Lehetséges!
A legszebb keresztény erény azonban a sértések

megbocsátása; s ha Monte-Christo gróf, mint a legtöbb gyarló
ember, nem is rendelkezett a magasztos tulajdonsággal,
melynek Üdvözítőnk oly dicső példáját adta a keresztfán, a
józan észnek is szenvedélyei megfékezését kellett volna
tanácsolnia.

Hogy egy ember bosszút áll egy másikon, aki sérelmet
követett el rajta, azon senki sem csodálkozik. De atyjuktól,
barátjuktól és támaszuktól a legnagyobb kegyetlenséggel
megfosztva, olyanokat is áldozatul dobni e bosszúnak, akik
sohasem bántottak bennünket – oly tett, melyre megfelelő
nevet is nehéz találni. Mi mentheti Dantes Edmond e
rettenetes bűnét? Mennyi jótétemény kell ahhoz, hogy egy
ilyen szörnyű gazsággal az utolsó ítélet serpenyőjén
egyensúlyt tartson? Még ha ezer évig élne is és minden napját
az erények szakadatlan gyakorlásának szentelné, még akkor is
kétséges, hogy jóvá tehetné-e a hat hónap alatt elkövetett
förtelmes vétkeket. Hat hónap egy pillanat az
örökkévalóságban!

Benedetto türelmetlen érdeklődéssel, várta, hogy Albert
másnap folytassa elbeszélését.

Albert, anyja egészségi állapota tekintetében megnyugtatva,
leült Benedetto mellett a szalonban s miután gondolatait
némileg elrendezte, Benedetto felszólítására beszélt tovább:
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– A párbaj színhelyéről egyenesen haza siettem, minthogy
látszólagos gyávaságom teljesen megfosztott barátaim
becsülésétől.

Tervem készen volt.
Mindenemet pénzzé téve, összecsomagoltam és lementem

anyám szobájába.
Ő is követte példámat és pénzét magához véve, útra készen

várt; kitaláltuk egymás elhatározását. Félóra múlva
karonfogva mentünk le az atyai ház lépcsőin, ahová soha
többé nem akartunk visszatérni.

– És atyja? – kérdezte Benedetto. – Feleség és fiú egyszerűen
otthagyták utolsó istenhozzád nélkül?

– Atyám nem az az ember volt, – felelte Albert, – aki az
istenhozzádra várt volna; ő maga búcsúzott el tőlünk. Abban a
pillanatban, mikor anyámmal a Párisba induló postakocsiba
szálltunk, egy pisztolylövés dördült el: Morcerf gróf önkezével
vetett véget életének.

Albert elhallgatott.
Benedetto keresztbefonta mellén karjait és mély

megindultsággal nézte a fiatal embert, akitől e rettenetes
történetet hallotta.

– Egyetlen támasza maradtam így anyámnak, – folytatta
ismét Albert; – én, kinek nem volt sem nevem, sem vagyonom,
aki telve voltam arisztokratikus nevelésem előítéleteivel, aki
képtelen voltam alamizsnáért fordulni valakihez, ha majd
minden segélyforrásom kimerül. Mégis nekem kellett
létfenntartásunkról gondoskodnom s állást voltam kénytelen
vállalni, mert az idő repült s a szükség már kopogtatott
ajtónkon.

Döntöttünk.
Állami szolgálatba lépve, Afrikába hajóztam, azzal az

eltökélt szándékkel, hogy még bebizonyítom egyszer egész
Párisnak, hogy az erkölcsi eltévelyedés nem öröklődött a
Morcerf családban.
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Más nevet vettem fel, egyszerűbbet és jelentéktelenebbet
valódi nevemnél: az ezredben Mondego Albertnek ismertek.

– Miért nem vette fel anyja nevét? – vágott közbe Benedetto.
Albert kicsinylően elmosolyodott.
– Anyám szegény halászcsaládból származik, – válaszolta. –

Egy hónappal a katonai szolgálatba való belépésem után, mint
említettem, Afrikába utaztam, ahol mostanig maradtam s egy
pillanatra sem feledkeztem meg az egyetlen lényről, akit még
szeretek: anyámról! S éppen amikor örömrepesve tértem
vissza, hogy őt átölelve kárpótlást találjak minden bánatomért
és minden szenvedésemért, újabb szerencsétlenség ért, mintha
még mindig engesztelhetetlenek lennének irántam a balsors
gonosz szellemei.

Anyám, az én drága, szeretett anyám, az éhségtől kínozva
könyörgésre kellett, hogy kinyújtsa kezeit, egy darabka
kenyérért kellett, hogy kolduljon! Ez nem lehet Isten akarata!
A sátán átkos hatalmában nyögünk.

Albert kezeibe temette arcát, hogy titkolja a könnyeket,
melyek kibuggyantak szemeiből és leperegtek napsütötte
arcán.

Benedetto hallgatott, nehogy háborítsa az anyja
szerencsétlenségén zokogó fiú kegyeletét.

– Most már tudja, uram, – folytatta Albert, – hogy mi volt a
kapcsolat köztem és Monte-Christo gróf között. Azt is tudja,
hogy ki vagyok: Mondego Albertnek hívnak, anyámat pedig
Mercedesnek. Vagyonom nincsen; a kevés pénz, melyet
Afrikában megtakarítottam, csaknem teljesen a tengerbe
veszett a hajótörésnél, melyből ön megmentett; Marseilleben
nincsenek sem barátaim, sem ismerőseim; de ha hasznomat
veheti valamiben, rendelkezzék velem!

S e szavakkal kezét nyújtotta Benedettónak, ki azt részvéttel
szorította meg.

– Elbeszélése mélyen meghatott, – szólt most Benedetto. –
Az anya iránti szeretet ama ritka erények egyike, mely
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megalapozhatja egy fiú szerencséjét! Hányan vannak, akik
még egy fájdalomkönnyet sem ejthetnek anyjuk sírján!

– Ezt hogy érti? – kérdezte Albert.
– Úgy, hogy sokan azt sem tudják, kinek köszönhetik

életüket.
– Ah!
– S hogy sokan csupán azt tudják, hogy születésük után

kitették őket az utcára. Higyje el, Albert úr, hogy sokan még
szerencsétlenebbek, mint ön és kegyetlenebb sorstól
szenvednek, mint az öné!

– Lehetséges, – suttogta Albert.
Benedetto keserűen elmosolyodott.
– Tudja-e, hogy mit jelent, ha az ember száműzött, –

 kiáltotta; – száműzött, család, haza és a remény
léghalványabb szikrája nélkül? Tudja-e, hogy mi a
kétségbeesés s a szakadatlanul beteljesülést sóvárgó bosszú?
Látta-e a viharfekete eget, a tornyosuló hullámokat s a tüzes
villámokat, melyek a gomolygó felhők közt cikáztak?
Emlékszik-e kétségbeesésére, mikor a bősz hullámok
játékszerként dobálták? Emlékszik-e, hogy milyen rettegéssel
töltötte el a mennydörgés? E borzalom közepette már teljesen
lemondott életéről s a halál karjai közt érezte magát; de a halál
nem a néma és komor szűz volt, amely az embert szelíden
nyomja agyon jéghideg ölelésével, hanem a láncaiból
kiszabadult fúria, amely vaskarjai közé szorította és egyenként
tépte ki lelkéből a remény szálait! Képzelje most el, hogy ilyen
gyötrődés addig tart, mint Prometheus kínjai s aztán mondja
meg, hogy aki ily kínok és gyötrelmek martaléka, nem
ezerszer szerencsétlenebb-e önnél?

– És lehetséges, hogy ilyen ember létezik és nemcsak a
mesék szülöttje?

– Van egy! Itt áll ön előtt! – kiáltott fel Benedetto. –
Nincsenek se barátaim, se rokonaim; szüleim pedig, mikor
napvilágra jöttem, élve temettek el, s most ők is halottak!
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Örökségem? Száműzetés és bosszú! Ah! Bosszú; e kábító ital,
melyet élvezettel szürcsölök, miközben új gyötrelmeket
eszelek ki üldözöttem számára, hogy fájdalomkiáltások
törjenek ki kebléből!

– Hogyan lehet ez? – mondta Albert. – Sokszor hallottam,
amint Isten nevét ejtette ki s ezért nem foghatom fel, miként
hordhat szívében ily érzelmeket és hogyan ragadtathatja el
magát ily borzasztó bosszúvágytól, mikor Istenben hisz, akit
jóságosnak és hatalmasnak tart?!

– Megmondtam már, hogy aki ezeket az érzéseket belőlem
kiváltotta, olyan férfi, ki soha sem tud megbocsátani. Egy férfi,
ki kicsinyes bosszújának ártatlanokat áldozott fel, olyan
ártatlanokat, kik mit sem tehettek a vétkekért, melyeket ő
büntetni akart! S így rendjén van: a dühöt, mely szívemet
megtölti és kíméletlenné tesz, nem szabad kialudni hagynom,
mert szentül hiszem, hogy Isten küldöttje vagyok, kinek az a
rendeltetése, hogy letörjem annak az embernek a dölyfét, ki
műveltnek és igazságosnak képzeli magát, holott egész
életében gyarló szenvedélyeinek hódolt és csak aranyának
köszönheti hatalmát! Átkozott legyen örökké! Kiáltsa ön is
velem együtt ezt az átkot, mert ez az ember Monte Christo
gróf!

E pillanatban kétségbeesett, szívettépő sikoly hallatszott a
szalonban.

Mindketten megfordultak és a hang irányába néztek. A
rémület megbénította tagjaikat és mozdulatlanná tette őket.

XXXIV. „A HARANGHOZ ÉS PALACKHOZ”
CÍMZETT VENDÉGLŐ

Mercedes az ajtóban állt; fehér arcán a láz pírja virított,
lángoló, zavart tekintete önkívületet árult el.

Súlyos lázrohamtól gyötörve és kuszált gondolatoktól



271

ösztökélve, magára kapta lepedőjét és kiugrott ágyából. Rövid,
feszes ruhájában, nyitott mellével, borzas hajával és kapkodó,
tétova mozdulataival őrültnek látszott.

A szalon ajtajához érve felfigyelt és Benedetto utolsó
szavainál, a gróf neve hallatára, hangos kiáltásban tört ki.

Mikor az első meglepetéstől magához tért, Albert odasietett
anyjához; de az visszataszította fiát, belépett a terembe és
tétova tekintettel körülnézve, fájdalmasan felkiáltott:

– Edmond! hát csakugyan megölted fiamat? Miért döntöttél
özvegységbe, nyomorba, szenvedésbe és éhségbe? Ah! Mily
háládatlanul fizettél meg könnyeimért, melyeket érted
hullattam, kit annyira szerettelek! Ah! Ez az a férfi? Ne
közeledjen és ne zavarja az ölelések tisztaságát, melyekkel a
fiamat várom!

Pillanatnyi csend következett.
Albert térdre borult és szemeit anyjára szegezte; ajkai a

fájdalomtól és a meglepetéstől kinyíltak.
– Anyám, itt vagyok! – akarta mondani, de néma maradt.
Benedetto, mellén keresztbe font karokkal, feszülten figyelte

a szegény Mercedes panaszos szavait.
– Ah! Igen, én szerettelek, Edmond! – folytatta a

szerencsétlen; – végtelenül szerettelek, ahogy csak egy nő tud
szeretni! És te nem jöttél vissza, hogy feleségül végy. Eltűntél a
menyegző napján; tizenöt év múlt el azóta, tizenöt év – egész
örökkévalóság! De te most is szeretsz. Mennyit szenvedtem,
mennyi könnyet hullattam! Kérdezd a cataloni sziklát, és
elmondja neked kínjaimat! Kérdezd menyasszonyi
koszorúmat, mely az esküvő órájában a fejemet ékesítette, és
meglátod rajta a könnyek nyomát, melyek neked szóltak!
Kérdezd meg nászágyamat, és ismételni fogja a sóhajokat,
melyekkel egy hűtlen feleség egy férfi emlékének áldozott, aki
nem a férje volt! E férfi te voltál! Mivel szolgáltam hát rá a
nyomorúságra, melybe taszítottál? Mit követett el ellened a
fiam? Te nem vagy igazságos, Edmond!… De hallga! Ő az, a
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fiam! Fiam, akiért remegtem, visszatért!
Mercedes önkívületben kiáltotta ez utolsó szavakat a kitárta

karjait, mintha keblére akarná ölelni várva-várt fiát.
Albert felugrott s karjaiba sietve felkiáltott:
– Itt vagyok! Én vagyok, imádott anyám!
Egy csókot és forró ölelést kapott válaszul Mercedestől.
Albert kiáltását mély csend követte, amely alatt anya és fiú

végtelen szeretetet tükröző pillantásokat váltottak, A lelki
megrázkódtatás folytán a láz alábbhagyott és Mercedes
nyugodtabbnak látszott. De gondolatai még nem világosultak
meg: a fogalmak homályosak és zavartak maradtak és a vad
tekintet, mellyel szemeit körülhordta, a benső izgalomra
vallott, amelynek a szegény asszony még mindig martaléka
volt.

Időnként görcsösen megszorította Albert kezét és fia mellére
hajtotta tüzes homlokát, kinek szemeibe a határtalan és
szavakba nem önthető boldogság könnyei tolultak.

– Csakugyan te vagy az, Albert? – mondta végül az anya. –
A fiam az, akit ölelek? Igen, érzem, hogy te vagy; az anyaszív
nem csalódhat! Te vagy az… te vagy a fiú, aki eladta magát,
hogy engem eltartson, s akiért én is mindig kész leszek
életemet áldozni.

Elhallgatott, majd rövid szünet után megint folytatta:
– Ugye, többé nem fogsz elmenni tőlem? Nem, nem; nem

hagysz el többé!
– Csillapuljon anyám; mindig önnel és önnél leszek, – felelte

Albert.
– S ha az a hatalmas, bosszúálló ember újra elválasztana

bennünket egymástól? Te nem tudod, hogy Edmond
vetélytársának vére folyik ereidben, s hogy Edmond nem
hallhatja remegés nélkül a csókokat, melyekkel elborítalak.

– Nem, nem! – kiáltott Albert szenvedélyesen; – Edmond
távol van, Edmond már nem tör ellenünk! Oh Istenem, –
folytatta halkabban: – légy könyörülettel szegény anyámhoz!
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– Mondd csak, Albert, hol vagyunk? – kérdezte most
Mercedes, miközben aggódva nézett maga körül.

– Marseilleben, – felelte Albert. – Nem emlékszik már
Marseillere?

– De igen; és ez a ház?
– Ez a ház a haranghoz és palackhoz címzett vendéglő.
– Mit beszélsz? – kérdezte az anya, megragadva Albert

karját és minden tagjában remegve.
Albert megismételte a vendéglő nevét.
– Micsoda rémes látomány! – kiáltotta Mercedes, mintha

égető fájdalom perzselte volna bensejét. – Ez itt ugyanaz az
asztal, melyen a menyegzői lakomát szolgálták fel… és ott
látom most is Edmond feldúlt arcát! Amott pedig Mondego
Fernand áruló szemei merednek rám!

– Anyám! – rebegte Albert mélységes szomorúsággal.
– Hallod a harangzúgást? – folytatta az anya homlokát

ráncolva és a térre néző ablakhoz vezetve Albert-t.
– Esküvőre szól… Nem látod amott a fehérruhás leányt,

fehér koszorúval homlokán? A menyasszony az, aki épp most
fogad hűséget. Ott megy Edmond mellett, akinek büszke
tekintete szíve tiszta érzéseit tükrözi!… S látod-e a jegyespár
mögött azt a fiatal embert, aki földre szegzett szemekei lépked
s ráncolt homloka elárulja csalárd gondolatait?

Hová lett a vidáman zajongó csoport, amely az imént ment
át a téren?

Ott vagyunk a haranghoz és palackhoz címzett vendéglő
asztala mellett. A vőlegény a menyasszony és az áruló közt ül,
kit a féltékenység dühe emészt s bosszúvágyó, alattomos
tekintettel sandít mindkettejükre.

Jézus Mária! – sikoltott most fel: – kitépik karjaimból
férjemet! Mondego Fernand beárulta mint bonapartistát s a
katonák elhurcolják; özvegy maradok, még mielőtt asszonnyá
lettem volna!

E szavakkal Mercedes ájultan esett Albert karjaiba, aki
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szobájába vitte s a betegápolónő gondjaira bízta, míg
Benedetto orvosért sietett.

A gyógyszerek szerencsére úrrá lettek a láz felett és Albert
nemsokára kunyhójába szállíttatta anyját a catalonok telepére.

Itt csakhamar lábadozni kezdett. Fia jelenléte, a tiszta,
balzsamos levegő, a gondos ápolás megnyugtatta és elmosta
lelkében a szomorú múlt fájó képeit. Szellemi frissességét is
visszanyerte és őszinte hálát mondott Benedettónak
önfeláldozásáért, mellyel saját élete kockáztatásával
megmentette felebarátja életét a biztos pusztulástól.

Albert örömét csak az a tudat keserítette meg, hogy
Benedetto elutazása percről-percre közeledik. Ez az ember
olyan bizalmat ébresztett benne maga iránt, hogy benső
barátjának tekintette és fájdalommal gondolt elválásuk
pillanatára.

– Mik a tervei a jövőjére nézve? – ezzel a kérdéssel állított be
egy reggel Benedetto, Albert szobájába.

Albert válasz helyett merőn nézett Benedettóra, akinek
vonásai változatlanok maradtak. Arca márványmerev volt és
egyetlen érzést vagy gondolatot sem árult el.

– Bocsássa meg szerénytelen kérdésemet, – folytatta
Benedetto, Albert hallgatását látva; – de mindig ismerni
szeretnők valakinek jövőjét, aki érdekel bennünket s akit
örökre elhagyunk.

– Köszönöm e vonzalmát, – válaszolta Albert; – őszintén
felelni fogok kérdésére. Már elmondtam, hogy Afrikában
helyettest állítottam magam helyett és abban a reményben
szálltam hajóra, hogy megtakarított kis pénzemmel szerény és
nyugodt megélhetést biztosítok anyámnak. Isten vagy a
véletlen azonban másként akarta. Csaknem mindenemet
elvesztettem s annyim maradt mindössze, amennyiből
eltengethetjük magunkat, míg valami állást találok.

– S ha ilyen állást nem talál?
– Akkor napszámba megyek dolgozni, – felelte Albert
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szomorúan; de némi büszkeséggel tüstént folytatta: –
esküszöm azonban önnek, hogy anyám semmiben sem fog
nélkülözést látni!

– Irigylem öntől e szeretetet, melyet anyja iránt táplál;
irigylem öntől ezt a magasztos érzést és azt a bölcs
megnyugvást, mellyel az önt ért csapásokat viseli!

– Dolgoznom kell, hogy fenntartsam annak életét, aki az én
életemet adta; s ezt a legtermészetesebbnek tartom a világon, –
válaszolta Albert megható egyszerűséggel.

– Tehát eltökélte, hogy dolgozni fog?
– Úgy van!
– Helyesen cselekszik, Albert. Én körülbelül egykorú vagyok

önnel, de higyjen a szavaknak, melyeket mondani fogok, mert
tapasztalatból beszélek! Bármilyen végzetszerűn tetszik is egy
ember élete, én kitartok ama meggyőződésem mellett, hogy
létezik egy fensőbb isteni törvény, amely sohasem felejti el az
igazság mérlegébe dobni tetteinket s megjutalmazni az
ártatlanságot!

– Önnél az ártatlanság már megkapta jutalmát? – kérdezte
Albert mosolyogva.

– Nem, – felelte Benedetto komolyan, – mert én javíthatatlan
bűnös vagyok. Szilárd hitem, hogy mihelyt küldetésem
teljesítettem, bűnhődni fogok botlásaimért, mert a gonoszok
már ezen a világon megfizetnek minden vétkükért; de éppen
úgy a jók is elnyerik erényeik jutalmát. Áldja meg, Albert, az
Isten, aki fölöttünk van, vezérel bennünket és ítélkezik rajtunk.

E szavakkal Benedetto elhagyta Albert-t, aki oly mélyen meg
volt rendülve, hogy képtelen volt őt követni vagy neki
válaszolni, ámbár a mondottak hangsúlyából kiérezte, hogy
megmentője mindörökre búcsút vett tőle.
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XXXV. AZ ELUTAZÁS
Félóra múlva Albert anyja hivó szavát hallotta. Szobájába

sietett s az ablaknál ülve találta, amint szemei a tengeren
révedeztek.

– Mondd csak, Albert, – kérdezte az anya: – micsoda hajó az
ott, amely most bontja ki vitorláit? Tegnap ablakunkkal
szemben horgonyozott.

Albert a megjelölt irányba nézett és egy karcsú vitorlást
pillantott meg, amely hattyúkönnyűséggel terjesztette ki
szárnyait és szállt a tükörsima tengeren.

– Benedetto vitorlása, – suttogta Albert; – tudtam, hogy
elhagy bennünket. Úgy tűnt nekem, mintha parancsolni tudna
a viharnak, mikor jótékony szellemként, félelmet nem ismerve
vetette magát a cikázó villámok közepette a tenger dühöngő
habjaiba, hogy megmentse életemet. Isten veled örökre!

– Imádkozzunk érte, – mondta Mercedes, letérdelve a falon
függő feszület előtt.

– Igen, anyám, imádkozzék! Bizonyos, hogy e pillanatban ő
is gondol ránk.

A vitorlás széléről most vékony fehér füstfelhő szállt fel és
nyomban utána egy mozsárágyú dörrenése hallatszott; a hajó
éppen a házikóval szemközti szikla sarkához ért. Ez volt
Benedetto utolsó búcsúja.

Albert még sokáig az ablakban maradt, szemeivel a törékeny
hajót követve, melyet a kedvező szél gyorsan eltávolított a
parttól; ezalatt Mercedes a feszület előtt térdelt és az Úr
kegyelméért imádkozott fia megmentője számára.

Mikor imáját bevégezte, felállt és e szavakkal fordult
Alberthez:

– Kötelességünket az idegen iránt leróttuk, fiam, most már
nincs egyéb hátra, minthogy örök hálát érezzünk iránta.
Szerencse szegődjék nyomába útjain, mi pedig éljünk itt
békességben.

– Ah! Bárcsak háborítatlanul élvezhetnők e békét, kedves
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anyám, – felelte Albert miközben bensőséges szeretettel
átölelte.

– De miért könnyezel, mialatt e szavakat mondod? –
kérdezte az anya megindultan.

– Mert nem válthatom valóra az álmokat, melyek minden
éjjel visszatérnek! Mert nem tudom felejteni a múltat, amint
reméltem!

– Most, ha azokra a szomorú időkre gondolok, valami
keserű gyönyört találok bennük, Albert!

– Én nemcsak felszárítani szeretném a könnyeidet,
édesanyám, de meg is akarlak tőlük kímélni!

– És hogyan reméled elállítani könnyeim patakját,
melyeknek forrása hosszú éveken keresztül ásta meg medrét
lelkemben?

– Isten segítségével semmi sem lehetetlen. Tegyük fel
például, hogy óriási területet vonultathatnék el a szemeid
előtt, amelyen a legcsodásabb tájak váltakoznak, elhalványítva
a művészkezek legremekebb alkotásait; virágzó városok,
elszórva a Földközi tenger partjain a Gibraltári szorostól a
Dardenellákig; számtalan különféle népfaj, a kaukázusiaktól
az amerikaiakig; a természet szépségei, egyesülve a vallási
ünnepélyek pompájával; a különféle istentiszteletek, a
kereszténységtől a legotrombább bálványimádásig s a
történelem ama dicső lapjai, melyeket romoknak nevezünk s
amelyek szét vannak hintve a föld egész felszínén! Mondd
csak, édesanyám, ha mindezt látnád, nem törlődnének-e ki
lelkedből a szomorú képek, amelyek emlékére most könnyek
buggyannak ki szemeidből és mély barázdákat hagynak
maguk után az arcodon? Miért is nem akarja a sors, hogy ne
lássam többé e perzselő könnypatakokat? – kiáltott fel Albert,
szomorúan ejtve fejét a mellére.

– Nem könnyezem többé, – felelte Mercedes szerető
gyengédséggel. – Könnyeim fájdalmat okoznak neked; nézd
hát; már nem sírok! Nem sírok, mert nem szabad hogy
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szomorítsalak; nem akarlak többé könnyeimmel zaklatni, nem
sírok már miattad!

– Miattam? Mi van sírni való sorsomon, mikor itt vagyok az
oldaladon és átölelve tarthatlak? – kérdezte Albert túláradó
szívvel és fuldokló hangon.

– Te nagylelkű vagy, fiam, de én jól tudom, hogy mivel
tartozom neked; neked, aki eladtad szabadságodat, hogy
megélhetésemet biztosítsd; neked, aki elhagytad és
megvetetted a világot, hogy engem a magányba kövess! Mit
meg nem tennék, Albert, csak hogy boldognak lássalak! Miért
nem halhatok meg abban a gondolatban, hogy a megérdemelt
szebb jövő mosolyog rád?

Albert minden követ megmozgatott, hogy állást szerezzen
magának s ezzel a fenyegető nyomor ellen védekezzék, de
minden igyekezete eredménytelen maradt. Mercedes, aki a
megpróbáltatásokkal szemben már edzve volt, váltig
vigasztalta, igyekezve reményt csepegtetni belé, reményt,
melynek jelentőségét csak az értheti meg, akire a kétségbeesés
csillagtalan éjszakáján már rávilágítottak Isten irgalmának
sugarai.

E sugarak betűztek Albert szemeibe. Érezte, hogy Isten nem
fogja elhagyni.

Egy nap a pap, akit Mercedes néhány hónappal ezelőtt
magához hivatott, megjelent a catalonok falujában és Albert
után érdeklődött.

– Itt vagyok, tisztelendő atyám, – felelte a fiatal ember, mély
meghajlással.

– Ön Mondego Albert?
– Igen, atyám.
– Mercedes fia?
– Úgy van.
– Be tudná-e valamivel bizonyítani, hogy csakugyan ön az,

akit parancsoló kötelesség késztetett, hogy felkeressem?
Albert egy pillanatig gondolkodott és a pap arcába kémlelt,
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mintha onnan igyekezett volna a különös kérdés magyarázatát
leolvasni.

Végül eltökélte, hogy beszélni fog.
– Mikor Afrikából visszatértem, – mondta, – vihar

kerekedett, amelyből csak csoda révén, egy Benedetto nevű
férfi segítségével menekültem meg. Egy háromárbócos
vitorláson tértem vissza, amely, mint hallottam, Marseille
egyik legrégibb kereskedőcsaládjáé, a Morreleké volt.

– Ön a hajó személyzetéhez tartozott?
– Nem tisztelendő atyám; csak mint utas voltam a hajón.

Afrikában szolgáltam és obsitlevelemmel jöttem haza.
– Jól van; tényleg ön az, akit keresek.
E szavakkal egy levelet adott át neki.
Albert habozott felbontani, jóllehet a levél

félremagyarázhatatlanul neki volt címezve.
– Olvassa el! – unszolta a pap.
– Köszönöm, Istenem! – kiáltott fel Albert, mihelyt átfutott

rajta; majd még egyszer elolvasta értelmét keresve minden
mondatnak, minden szónak, mintha nem tudná elhinni, hogy
nem téved s nem ábránd, hanem valóság, amit olvasott.

– Nem, nem fogadhatok el alamizsnát! – mondta hirtelen,
mint aki álomból ocsúdik fel, melynek tüstént eltűnik varázsa,
mihelyt felnyitjuk szemeinket. – A nagylelkűséged nem sért,
Benedetto, de vannak még nálam szerencsétlenebb emberek is
a világon, akik az alamizsnádra rászorulnak, mert én még
legalább dolgozni tudok.

– Lám! – mondta a pap: – mennyire elvakítja az embert a
kevélység!

– A kevélység? – viszonozta Albert; – hogyan nevezhető
kevélységnek, ha nálam még sokkal szerencsétlenebbekre
gondolok és azoknak akarnám juttatni az alamizsnát, mely
nekem szólt, nekem, aki dolgozni tudok?

– Fiatal ember, – válaszolta a pap mosolyogva, – látom, hogy
nem csupán a részvét beszél önből. A kevélység, mellyel ön
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ezt az úgynevezett alamizsnát visszautasítja, bántja Istent, azt
a nemeslelkű embert, ki az ön sorsát szívén viseli, és még
engem is bánt. Mert azért kerestem fel, hogy ezt az adományt
átadjam.

– Tudja tehát a levél tartalmát?
– Hiszen én magam diktáltam; mert ez volt Benedetto

kívánsága.
– Ismeri ön ezt az embert?
– Először láttam.
– De legalább belepillantott lelkébe?
– Lelke bizonyára megtisztult egy mély érzés hatása alatt

melynek indítóoka titok ő és Isten között, oly titok, mely
meghal a gyóntatószéken! De higyje el, hogy midőn az
összeget, melyet most önnek átadok, kezeimbe letette, szentül
meg volt győződve, hogy Isten akaratát teljesíti. Azért fogadja
el a pénzt. Benedetto itt csak eszköz a Gondviselés kezében,
mely végrehajtja Isten parancsait. Ő most már távol van s
biztosítom, hogy mikor e jótéteményt cselekedte, a büszkeség
vagy hiúság legkisebb nyomát sem észleltem rajta. Fogadja el
tehát habozás nélkül.

E szavakkal a pap átnyújtott Albertnek egy kis lepecsételt
csomagot.

– Most pedig, – folytatta némi szünet után, – Ígérje meg
nekem, hogy a hála érzését, mely e nemes tett után szívét
megtölti, mélyen elrejti és titokként megőrzi. Ez volt Benedetto
kívánsága.

– Nemeslelkű ember! – kiáltott Albert, – ha bűnt is követtél
el életedben, kétségkívül elnyered Isten bocsánatát!

Néhány perc múlva egyedül volt szobájában és 150.000
frankot tartott kezében.

XXXVI. VELENCE
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1841. elején egy fiatal francia élt Velencében, aki ha nem is
tartozott Páris legelőkelőbb társaságához, de jó családból
származott s a műveltség ama fokán állt, amely finom
nevelésével párosulva tökéletes lovaggá tette. E fiatal embert
Morrel Maxnak hívták.

Max nős volt. Felesége, egy hajdani hivatalnok leánya, anyai
ágon a híres Saint-Méran marquis-család ivadéka volt.

Már majdnem harmadfél éve voltak házasok és Max és
Valentine boldogságát a legcsekélyebb disszonancia sem
zavarta meg. Teljes egyetértésben és olyan lelki összhangban
éltek, hogy azt lehetett volna hinni, hogy még gondolataik is
közösek.

Egyikük sem kereste az élvezeteket, ha a másikat gond vagy
bánat kínozta; gyönyör és öröm, fájdalom és szenvedés,
egyszóval minden kellemes és gyötrő érzés ugyanúgy hatott
mindkettőre, minthogy teljes tudatában voltak a
kötelességeknek, melyeket az Úr oltáránál s a nevében
megáldott és megszentelt házasságuk rájuk rótt.

Gyermekük nem volt. Valentine még sokkal rövidebb idő
óta volt férjnél, semhogy az anyaság után vágyódhatott volna,
ami rendszerint minden nőnél bekövetkezik házasságkötése
után. Sohasem volt távol Maxtól; a nap minden szakában
láthatta férjét, s a dédelgetés, melyben tőle részesült,
elnémította a gyermekgagyogás utáni epekedés szavát; nem
érezte híját a gyermeknek, aki mint a távollevő férj hasonmása,
gyönyört ébreszt anyjában.

Max alig 28-29, Valentine 18-19 éves lehetett. Maxnak a
délieket jellemző izmos teste volt; arca halvány, szeme és haja
ébenfa-fekete. Valentine középtermetű és karcsú volt, de
erőteljes és tökéletes egészségről tanúskodó szervezettel.

A házastársak lakodalmuk óta csaknem egyfolytában
Párisban éltek, de végül elhatározták, hogy más tájakat s itt
más szokásokat, és más erkölcsöket is igyekezni fognak
megismerni, mint amilyenekkel Páris előkelő szalonjaiban
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találkoztak.
Főként Velence érdekelte őket s ezért ez volt első utazásuk

célpontja.
Az Adriai- és Földközi tenger királynéjának dicső múltja,

hajdani csillogása s kivált remek épületei, lagúnái és hídjai
nyűgözték le annyira a fiatal férjet, hogy Velencének adja az
elsőbbség pálmáját.

Földrajzi fekvésénél fogva s mint az Európa és Ázsia közötti
kereskedelem központjában, Velencében csakugyan tarka
embersereg hemzseg és éli pezsgő életét.

Piaca, melyet minden nemzetbeli kalmárok látogatnak, még
mindig középkori kereskedelme nagyságára emlékeztet; s
bárha Szent Márk szárnyas oroszlánja már nem gyakorolja a
régi vonzóerőt és Szent Márk tornyai nem azok a büszke
diadalemlékek, melyek a köztársaság hervadhatatlan
dicstetteiről beszélnek az idegennek, a főtéren ott áll a kevély
székesegyház, mint a görög művészet remekműve.

Még láthatók Velence pompás ékességei: a híres
oszlopcsarnokok, a nemesek gyönyörű palotái, a hatalmas
doge-palota, a piazetta gránitoszlopai, a harangtorony,
ahonnan Galieli csillagászati megfigyeléseit végezte, a
bazilika, a főtéren a négy ércló, melyeket a XIII. század elején
Konstantinápolyból hoztak ide, a múlt század végén a franciák
elvittek és 1815-ben ismét visszaadtak, a lagúnák és a
márványlépcsők, melyeket lágyan nyaldosnak a habok. Ha
sokat vesztett is Velence régi fényéből, azért még mindig
Velence! Szép hercegnőnek mondhatná az ember, aki
mosolygó ajkakkal szendereg a Lido vizeiben.

Max és Valentine tehát Velencében voltak, a
hasonlíthatatlan, olasz kék ég alatt.

Mikor a tiroli hegyek mögött lenyugvó nap utolsó sugarai
elömöltek a székesegyházon, a házastársak sétára indultak a
Canale Grande partján, melyhez száz meg száz gondola volt
kikötve.
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– Kedves Valentine-em, – szólt Max feleségéhez: – az éjszaka
oly meleg és csendes s a hold oly szelíden tükröződik a
lagúnák vizében; üljünk egy gondolába.

– Amint akarod, – felelte Valentine, gyengéden megszorítva
férje karját és aggódó pillantást vetve egy férfira, aki
köpenyébe burkolózva és szemébe húzott széleskarimájú
kalapban állt a közelükben.

Max nem vetett ügyet Valentine nyugtalanságára, aki nem
tudta elfordítani tekintetét a bőköpenyű és széles-kalapú
alakról.

– Mennyi gondola siklik fel-alá, – jegyezte meg Max. –
Velence utcái a lagúnák, és hintói a gondolák. Ez itt éppen jó
lesz a számunkra; nézd csak, a gondolás már ki is találta
szándékunkat.

Valentine szorosan férjéhez simulva ment le a lépcsőkön.
Ijedt tekintete még mindig az idegenre tapadt, aki minden
mozdulatukat éber figyelemmel látszott kísérni.

A házaspár most megállt egy rendkívül jól öltözött gondolás
előtt.

– Nincs a gondola lefoglalva? – kérdezte Max mosolyogva.
– Nincs, kegyelmes uram; és nagy megtiszteltetés lenne a

számomra, ha Kegyelmességedet vihetném.
– Hallod ezt a végtelen udvariasságot és előzékenységet,

drága Valentine-om? Csak Olaszországban beszél így az
egyszerű nép. Hallottad, mikor azt mondta, hogy nagy
megtiszteltetés lenne a számára, ha vihetne bennünket? Te
derék embernek látszol, Giacomo!

A gondolás felelet helyett mélyen meghajolt.
– Hogy hívják a gondoládat? – kérdezte Max.
– Valentinenek, – felelte a gondolás.
– Mit mond? – lepődött meg Morrelné, álmélkodva nézve

férjére.
– Hogy gondoláját Valentinenek hívják. Nincs benne semmi

különös, drágám, s annál szívesebben szállok fel rá. Gyerünk,
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Giacomo!
A gondolás nem mondatta magának kétszer: a lépcsőkhöz

szaladt és láncánál fogva kihúzta a csolnakot, úgyhogy Max és
Valentine könnyen beléphettek.

Jóllehet Valentine csak rövid idő óta volt Velencében, az első
pillantásra észrevette, hogy ez a gondola nem volt olyan
egyszerű, mint azok legtöbbje, melyek ide-oda siklottak a
lagúnákon. Aranyozott gerince volt, selyemfüggönyei tömött
vánkosai s lakkozott oldalai. Ámde mindezzel kapcsolatban
semmi megjegyzést sem tett férjének, aki tisztán látta, hogy
valami más vonja magára felesége figyelmét.

Beszálltak. Mikor a gondolás a kormányrúddal
megfordította s a parttól eltaszította a csónakot, Valentine
hátranézett és aggódó pillantást vetett a tér felé.

Alighogy a gondola a partról a Canale Grandera kiért, az az
alak, aki Max és Valentine minden mozdulatát szemmel
tartotta, halk, éjjeli madárra emlékeztető füttyjelet adott, amire
valaki ugyanilyen hangon felelt neki vissza.

– Teljesítetted parancsaimat, Vecchio? – kérdezett meg ekkor
egy közelgő férfit olaszul.

– Igen, kegyelmes uram, – felelte a megszólított halkan és
bizalmas modorban. – Elbeszélgettem a gondolással és
kivettem belőle, hogy néhány nap óta egy gazdag francia úr
szolgálatában áll, aki csak röviddel ezelőtt érkezett Velencébe;
a nevét azonban a fickó nem akarta elárulni.

– Folytasd!
– Per la madre de dio! De sietős önnek, signor! – válaszolta

előbbi félig római, félig velencei kiejtéssel; – pedig legalább is
félórára van szükségem, hogy a tárgyra térhessek.
Kegyelmességed tudja, hogy én is legény vagyok a talpamon, s
ami a ravaszságot illeti, nem tanulok a velencei gondolástól.

– A dologra! – vágott közbe az első türelmetlenül.
– Bárhogy próbálkoztam is, mégsem sikerült a francia úr

nevét kivennem.
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– Hát ezzel az ügyességgel és találékonysággal dicsekszel?
Ezért mondtad, hogy nem tanulsz a velenceitől? Hencegésed
igazán nevetséges, nem gondolod?

– Türelem, signor, türelem! Előbb hallgasson végig s csak
azután ítéljen. Minthogy tehát láttam, hogy a gondolás
gazdáját nem ismeri, más módhoz folyamodtam, s ha a
keresztnevét nem is, de a vezetéknevét megtudtam a
franciának.

– Hogy hívják hát?
– Morrelnek.
– Morrelnek… – ismételte a bőköpenyes férfi; – mintha e név

nem is volna ismeretlen előttem.
– Nekem így mondták a nevét.
– S hol lakik?
– A zsidó negyed közelében egy kis palotában, amely a

Canale Grande és a Szent Márton villa között fekszik.
– Rendben van. S a gondola?
– Készenlétben áll.
– Akkor szálljunk be és induljunk a zsidónegyed felé.
Ezzel a két férfi eltűnt a rakparton nyüzsgő sokaság között.
Közben Max gondolája lassan siklott tova, ezüst gyűrűkbe

fodrozva a holdfényben csillogó víz tükrét.
Aki még nem gyönyörködött egy enyhe holdvilágos

velencei éjszakában, annak fogalma sem lehet a szem elé
táruló fenséges látványról.

Megjelent-e már álmaikban, kedves olvasóim, város áspisból
és márványból, mely mintegy varázsszóra szállt fel a
holdfényben játszó tengerből? Ez a város Velence! A lagúnák,
melyek keresztül-kasul szabdalják, megannyi szalagokként
csillognak az ezüstös fényben, melyekkel e tündérszép
hercegnő a keblét ékesítette.

Ha e pompás, ragyogó várost azzal a másik, szomorú és
fakó várossal hasonlítjuk össze, melyet a halászok építettek a
lagúnák közelében: ha összevetjük az első zsivajgó örömét a
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második mély álmával, édes, de megmagyarázhatatlan mélabú
fogja el lelkünket.

Max és Valentine végigsiklottak a Canale Grandén és
tartózkodás nélkül engedték át magukat a páratlan látvány
ébresztette érzéseknek. Valentine férje vállára hajtotta fejét;
szemei leírhatatlan gyengédséggel tapadtak annak arcába,
kivel a sors mindörökre egybefűzte és szótlanul áldotta e
sorsot.

A gondola, mintha Ámor himbálta volna, lágyan ringott a
sima vizen és álmodozóvá tette a két szenvedélyes szerelmest.

Valentine arcán csakhamar könnyek peregtek végig. A
gyönyör könnyei voltak ezek, mely a lélek mélyéből fakad s
azt teljesen átitatja.

Max gyengéden megszorította Valentine kezét.
– Te sírsz, drágám? – kérdezte. – Miért könnyezel?
– Ne hidd, hogy ezek a fájdalom könnyei! Nem; az a

boldogság ríkatott meg, melyet csak azóta ismerek, mióta
eggyé lettem veled! Bár mindig így lehetne, drága Maxom.

– S miért ne lehetne mindig így? – felelte a férj, égő csókot
nyomva Valentine homlokára.

– Talán esztelen vagyok, mikor bevallom neked, hogy
valami meghatározhatatlan aggódás nyomja szívemet! Néha
eszembe jut jótevőnk, és remegni kezdek, anélkül, hogy okát
tudnám adni! Mikor az ég áldását kérem ez okos fejre, mikor
Isten kegyét esdeklem e nemes szívre, aki boldoggá tett
bennünket, olyankor úgy tetszik, mintha valami titokzatos
fenyegetés lebegne a levegőben, és rettegve gondolok Dantes
Edmond sorsára.

– Minél jobban szeretünk valakit, akinek annyit
köszönhetünk, – felelte Max, – annál jobban féltjük a
szerencsétlenségtől. De, e félelem alaptalan, mert Dantes
Edmond az ég kegyeltje s mindenki áldja nevét, aki
igazságosságát ismeri! Nyugodj meg, édes, és beszéljünk
valami másról, hogy eltereld gondolataidat a gyötrő
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rémképekről.
– Nem, barátom; beszéljünk csak inkább Dantes Edmondról,

azaz Monte-Christo grófról. A Monte-Christo barlangról is
szeretnék egyet-mást mondani, melyet Edmond nekünk
ajándékozott.

– Csak beszélj.
– Csakugyan olyan gazdagok vagyunk, drága Maxom?
– Úgy van, Valentine-om, hála az égnek és jótevőnknek.
– Ugyanazzal a fényűzéssel akarod fenntartani a Monte-

Christo barlangot, mint ahogy a gróftól kaptuk?
– Természetesen; ezt már a hála is kötelességünkké teszi,

Valentine-om!
– A hála más úton is megnyilvánulhat.
– Mit akarsz ezzel mondani, édesem?
Valentine néhány pillanatig hallgatott, majd remegve felelte:
– Én rettegek e gazdagságtól, édes Maxom! Már régen szólni

akartam neked; de valahányszor hitetlenkedő mosolyodat
láttam, cserben hagyott a bátorságom. Hidd meg, hogy amit
mondok, nem gyermeki félelem, vagy asszonyi gyávaság
szüleménye, hanem oly aggodalomé, melyben mély igazság
rejlik!

– Halljuk hát, mi az az igazság, amely félelmessé teszi
számodra a Monte-Christo barlang pompáját?

– Mindenütt ezer és ezer család van, – felelte Valentine
angyali mosollyal, – akire nézve boldogságot jelentene a
barlangban eltemetett gazdagság; családok, akiknek nincs meg
a mindennapi kenyerük sem, amelyet pedig könnyen
megvásárolhatnának a barlang oszlopainak egyetlen
drágakövéből. Ha hinni tudnál álmomnak, mely három éjjel
egymásután zaklatott és nem neveznél babonásnak,
elmondanám e rettenetes és iszonyú látományt!

– Beszélj, Valentine-om, – felelte Max, megőrizve
komolyságát.

Valentine elkezdte:
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XXXVII ÁLOM A MONTE-CHRISTO-
BARLANGBAN

– Nyilván emlékszel még, hogy mikor a Monte-Christo
barlangba beléptünk, úgy tetszett, mintha a régi világ
bevégződött s egy új, meseszerű élet kezdődött volna meg.
Bizonyára azt sem felejtetted el, hogy az utolsó esték egyikén,
melyeket e bűbájos helyen töltöttünk, te kecskevadászatra
indultál a meredek sziklák közé.

Magam maradtam a barlangban. Bárha nem egyszer esett
meg, hogy távol voltál tőlem, soha még nem fogott el oly
ideges remegés, mint ez alkalommal. Fáradtnak éreztem
magam; elaludtam és igen különös álmot láttam.

Úgy tűnt, mintha a nap sugarai áttűztek volna a falakon és
megvilágították volna a barlang belsejét.

Az aranyozott oszlopok, a drágakövekkel kirakott boltozat,
a pompás törökszövetekkel bevont padló, a Michelangelotól
Canováig élt legnagyobb művészek remekbe készült szobrai
fényárban úsztak és szemeim kápráztak a csillogástól.

Az ezüst urnákból felszálló illatos füst elvegyült a
levegőben; átengedve magam bűvös hatásának, abba az
ernyedt tétlenségbe zuhantam, amely rendszerint megelőzi a
mély álmot és édes ábrándokkal van teleszőve. De ezúttal a
kábító mámor helyett rettenetes képeket láttam és gyötrő
kínjaim csak az álommal együtt szűntek meg.

A barlang falainak selyemkárpitján keresztül, a sziklákon át,
melyekbe robbantás útján vájták a barlangot, koldusok serege
tűnt fel, kiket kenyér után kiáltozó gyermekek és nők vettek
körül.

Kiáltásaikra, melyek az éhség és kétségbeesés
gyászénekeként hangzottak, összeborzadtam. Remegve
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láttam, hogy a tömeg, egy ismeretlentől vezetve, a barlanghoz
közeledik és bejáratát keresi. Fel akartam kelni, hogy
elmeneküljek, de mintha erőm és bátorságom cserben hagyott
volna: mintha le lettem volna béklyózva, nem tudtam
kibontakozni a párnák öleléséből. A lárma egyre közeledett s
végül láttam, hogy a szerencsétlen nyomorultak élő folyója
lehömpölyög a lépcsőkön és elárasztja a barlang belsejét.

Még most is emlékszem, hogy milyen szomorúság fogott el e
látványra; emlékszem, milyen fájó visszhang támadt
lelkemben, mikor a vakítóan tündöklő barlang
megpillantásakor a gyermekek felkiáltottak ámulatukban, az
anyák hisztériás kacajra fakadtak s a férfiak fenyegetően
morogni kezdtek bősz dühükben.

A tömeget vezető ismeretlen intésére a kiáltozás, a kacaj és a
morgás elhalt és síri csend állt be.

Az ismeretlen most előlépett a tömeg közül, felállt egy kis
kiemelkedésre, ahol mindenki láthatta és hallhatta, s
kinyújtotta kezét, melyben egy arany kulcs csillogott.

Testvérek, – kiáltotta zengő hangon, – a kincsek, melyeket
évszázadokon keresztül halmoztak fel e barlangban,
ugyanabban a mértékben szaporodtak, amint egy zsugori
család reggeltől napestig sínylődő nyomorult jobbágyainak
könnyei ömlöttek.

A büntetés, melyet Isten e zsugori családra mért, saját
bűnéből fakadt, mert nem ismerve más célt, mint az ördögi
kincsvágy szenvedélyének kielégítését, nemzedékről
nemzedékre nyomorultan élt! A kincs századokról századokra
növekedett, s a család utolsó tagjának halálával rejtekhelyének
titka vele együtt sírba szállt.

Hosszú, hosszú évek múlva, mintha csak az lett volna Isten
akarata, hogy az, ami a rabszolgaság igásállatjainak
verejtékéből származott, ismét eredeti forrásába, vagyis a
nyomorgók közé térjen vissza, a Gondviselés egy
munkásembert szemelt ki, hogy megmásíthatatlan
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elhatározását tolmácsolja.
E férfira, kinek türelmét, kitartását és hitét a szenvedések

hosszú során próbára tette, látomást küldött e kincs
létezéséről.

E látomást akkor küldte rá, mikor börtönben sínylődött,
mintegy koporsóban zártan, melynek fedele már le volt
szegezve. Később az Úr karja kisegítette e sírból s egy kopár
szigetre vezérelte, ahol egy benső hang így beszélt hozzá:
ereszkedj le a föld méhébe s aztán térj vissza a világba, hogy
felszárítsd a nyomor könnyeit és boldogságot hints el magad
körül.

E férfi leereszkedett a szikla gyomrába és megtalálta az
évszázadokon keresztül idetemetett kincseket. De e
pillanatban a sátán jelent meg előtte és e szavakkal kezdte
csábítani:

A leghatalmasabb ember lettél a világon! Parancsolj, és
meglátod, hogy még a királyok is meghajlanak előtted!

A csábítás nem tévesztette el hatását.
A férfi a dölyftől felfuvalkodottan szállt vissza a föld

felszínére s hatalma tudatában megvetően nézett a világra,
elfelejtve, hogy mi módon emelkedett embertársai fölé.

Elvakította a szenvedély, melyet a nem remélt gazdagság
még fokozott, s azt képzelte, hogy hivatva van ítélkezni az
emberek sorsa fölött! Ahelyett, hogy a verejtékes munka árán
felhalmozott kincset a szegényekkel megosztotta volna,
önmagát tette vele hatalmassá s kiapadhatatlan gazdagsága
varázsának megfelelő nevet vett fel.

Ezért Isten elhagyta e férfit és egy másikat jelölt ki dicső
céljainak eszközéül.

E másik ember én vagyok! Kezemben az arany kulcs, az ég
ajándéka, mellyel felnyitom a kenyereteket rejtő titkos zárat!
Egyetek, igyatok, nyomor gyermekei! Minden a tietek, mert
nektek adja Isten!

Az ismeretlen elhallgatott, – folytatta Valentine, – és rövid
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csend állt be, hogy csakhamar a boldogság őrjöngő
kiáltásainak adjon helyet! Láng csapott fel és tűz emésztette el
a kincseket; a Monte-Christo barlangból, az oszlopokból, a
boltozatokból, a szobrokból, a drágakövekből, a szőnyegekből
nem maradt vissza egyéb, mint a puszta, nyirkos talaj és a
sötéten meredő sziklafalak!

E szavakkal Valentine kezeibe temette arcát, mintha
menekülni akarna a rettenetes látványtól.

Nem lehet megmondani, mi volt az, ami néhány pillanatra
megmagyarázhatatlan aggodalmat keltett fel Max lelkében! A
távoli toronyórák mélabús kongása, az éjszaka csendje, a
lagúnák sima tükre, melyeken nesztelenül siklottak tova
Valentine komor szavai, az őszinteség élénk kifejezése, amely
Valentine arcán elbeszélése közben tükröződött, – mindez
egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy rettegés ébredjen benne és
könnyű fátyolként ereszkedjék okos homlokára.

Bárha minden elősegítette, hogy határozottsága
megrendüljön s néhány pillanatra tényleg átragadt rá
Valentine félelme, lélekjelenlétét csakhamar visszanyerte és
szelíden, de higgadtan így felelt feleségének:

– Elismerem, hogy ilyen álmok még a tiednél erősebb lelket
is megrendíthetnek, de arra, aki valóban hisz Isten
kegyelmében, nem gyakorolhatnak hatást!

– Azt gondolod? – válaszolta Valentine kétkedő mosollyal,
majd ünnepélyes hangon folytatta: – nekem viszont szilárd
meggyőződésem, hogy ezekben az álmokban, melyeket az
ember többször is lát s amelyek ugyanolyan körülmények
között azonosan megismétlődnek, égi intés van és
bekövetkezendő eseményekre készítenek elő bennünket.

– Valentine! – kiáltott fel Max, felesége kezét megragadva.
Az asszony férje arcára vetette tekintetét, mely mintha ezt

akarta volna kérdezni:
– Mit tegyünk?
Így ültek néhány percig szótlanul.
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A gondola, mely eddig nyugodtan siklott, a hirtelen támadt
éjjeli szellőtől ringani kezdett s a víz, melynek felülete óriási
tükörhöz hasonlított, ahol az ég és a föld nézett magával
farkasszemet, szelíd hullámokba fodrozódott.

A gondolás a vihar fenyegető előjelére a kormányrúdhoz
kapott s a csónak engedelmesen fordult orrával a Canale
Grande felé, majd a lagúnákon át a zsidónegyedbe.

XXXVIII. NYOMOZÁS

Alighogy hazaértek, Valentine szobájába sietett és térdre
esett Rafael egy gyönyörű Madonna-képe előtt. Még mindig a
megmagyarázhatatlan rettegés hatása alatt állt, melyet
álmának elbeszélése idézett benne elő. Azzal a női
magábaszállással imádkozott, amely a hívő lelkeket az
Istenanya előtt elfogja. Szemeiből a remény könnyei
buggyantak ki, mint azoknál, akik Isten irgalmasságába vetik
bizalmukat és megnyugvással várják a Gondviselés végzéseit.

Max, miután embereinek parancsait kiadta, bement felesége
szobájába, de nem merte háborgatni bensőséges imájában;
megvárta, míg Valentine felállt, aztán hozzálépett, gyengéden
átölelte és két forró csókkal szárította fel a szemeiben csillogó
könnyeket.

– Ennyire felizgatott az álom emléke, drágám? – kérdezte. –
Hessegesd el magadtól a rémképeket, amelyek hasztalan
ijesztenek; hiszen téged az ég kedvel s erényeiddel rászolgáltál
oltalmára!

– Te rémképeknek nevezed, ami álmomban feltárult? –
 felelte Valentine angyali mosollyal. – Hát akkor mit szólnál,
ha elmondanám, hogy már láttam is azt a jellegzetes férfit, aki
az éhező koldusokat a Monte-Christo barlanghoz vezette?

– Megőrültél? – kiáltott fel Max, elsápadva a Valentine arcán
kifejeződő iszonyat láttára.
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Valentine idegesen felnevetett.
– Nem; nem vagyok őrült, – mondta. – A valóságban láttam

az embert, aki álmaimban megjelent. Láttam, ugyanazzal az
izzó tekintettel, mellyel kincseinkre meredt. Rám szegezte
szemeit; úgy éreztem, mintha tüzes acél hatolna keblembe és
döfné keresztül szívemet, legtitkosabb érzéseim kutatva
lelkemben. Ez az ember nem rémkép, Max, melyet az álom
idézett fel! Ez az ember éber figyelemmel kísért egymásután
három este, mikor a piacon sétáltam veled. Mikor látom,
remegni kezdek, mert úgy tetszik, mintha pillantása ezt
kérdezné: Hát nem akarod Isten parancsát teljesíteni,
Valentine? Azt akarod inkább, hogy a tömérdek nyomorult,
kiknek éhség az öröksége, elátkozzon, mint szívtelen asszonyt,
aki egy szikla gyomrába rejti mérhetetlen kincseit, melyeknek
feléből is boldogokká lehetne őket tennie? A legnagyobb fény,
Valentine, mellyel homlokodat övezheted, e szegények áldása,
akiket az éhhaláltól mentesz meg, ha megosztod velük a
gazdagságot, amely most céltalanul hever a föld méhében.

Valentine elhallgatott; nyugodt és tiszta szemei mintha
kérdezték volna Maxot, kinek arca kétséget, félelmet és
borzadást tükrözött.

Max néha kétségbe vonta, hogy Valentine eszénél van;
mikor azonban nyugalmát látta, aggodalma eloszlott.
Feleségénél nyoma sem volt a lelki zavarnak; de ő, aki kitűnő
nevelésben részesült és bizonyos fokig át volt itatva hitetlen
korunk szabadelvű eszméitől, érthetetlennek találta, hogy
Valentine ennyire hatása alá kerülhet a túlfeszített izgalomnak,
melyet egy közönséges álom keltett fel benne.

Valentine biztos magatartásában valami földöntúli
megnyilvánulást látott s minthogy e meghatározhatatlan érzés
ellen képtelen volt harcolni, meghódolt előtte. Valentine
győzött.

Max eltökélte, hogy lemond a gazdagságával járó
csillogásról s vagyonát a szegényekkel megosztva, beéri a
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közepes jóléttel. De ha Max befolyása alá is került Valentine
nemeslelkű érzéseinek, távolról sem úgy akarta felfogását
megvalósítani, amint felesége kívánta, vagyis hogy a Monte-
Christo barlang átengedésével tulajdonukba ment rendkívüli
gazdagságról teljesen lemondjon.

– Tegyük fel, Valentine, – szólt egy nap feleségéhez, – hogy a
gazdagságot, mellyel ma még bírunk, holnapra elvesztjük; mi
lesz akkor gyermekünk öröksége, kivel Isten talán meg fog
bennünket ajándékozni?

– Hagyhatunk-e szebb örökséget rá, mint oly nevet, melyet
számtalan család áldva ejt ki s amelyről bensőséges szeretettel
beszél az atya gyermekeinek? – felelte Valentine szelíden és
tüstént folytatta: – Hidd el nekem, barátom, ha bizonyos
lennék afelől, hogy a gróftól kapott ajándék nem a nép
rovására halmozódott fel, egy pillanatig sem haboznék, hogy
megtartsuk és gyarapítva hagyjuk hátra gyermekeinknek,
de…

– Mit akarsz ezzel mondani, Valentine? Talán elfelejtetted az
önzetlenséget, mellyel a gróf megmentésünkön dolgozott?
Nem követelheti-e meg, hogy hálás légy jósága, nagylelkűsége
és nemessége iránt?

– A hála, melyet velünk szemben tanúsított pártfogásáért
érzek, nem zárja ki, hogy lemondjak a fényűzésről, mellyel
bennünket körülvett. E fényűzés engem nyom, mert nem
érdemlem meg; osszuk meg a szegényekkel és teljesítsük ezzel
vallásunk legszentebb parancsát, a könyörületet.

Max engedett felesége óhajának és Valentine azzal a
reménnyel kecsegtette magát, hogy kérése teljesülni fog s a
Monte-Christo barlang kincseit a nyomorgó szegények javára
használják fel.

Beszéljünk már most arról a férfiről, aki a gondolába szálló
Max és Valentine után kémlelt.

Ott hagytuk el, amikor eltűnt a rakparton nyüzsgő sokaság
között, e szavakat váltva egy másik emberrel:
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– Rendben van a gondola?
– Készenlétben áll.
– Akkor szálljunk be és induljunk a zsidónegyed felé.
Alighogy Max és Valentine palotájuk elé értek s a

gondolából kiszálltak, egy keskeny kétevezős csónak siklott a
jármű mellé és két férfi ugrott át belőle.

A velencei gondolás az álmélkodástól halkan felkiáltott, de a
következő pillanatban egy tőr hideg pengéjét érezte a torkán.

– Csend! Vagy halál fia vagy! – kiáltott rá az egyik
ismeretlen.

– Mit akarnak tőlem? – kérdezte a gondolás kissé
nekibátorodva.

– Szerencséssé akarunk tenni.
– Mindenesetre furcsállnom kell a módot, – válaszolta a

gondolás, hitetlenül nézve az emberre, aki egy tőr pengéjével
akarta előmozdítani szerencséjét. – Ha csak hallgatásomtól
függ a boldogságom, úgy Szent Márkra esküszöm, hogy egy
kukkot sem szólok egy hétig; még annyit sem mondok:
befellegzett!

– Tudsz hallgatni? – kérdezte az idegen.
– Akár az Orfano csatorna, melyről a monda azt tartja, hogy

sohasem vetette felszínre a belé dobott hullák titkait, – felelte a
velencei.

– Nagyon helyes! – szólt az idegen, még mindig torkán
tartva tőrét s közben néhány pénzdarabot vetve a gondola
párnáira; majd ezekkel a szavakkal fordult társához, aki a
csónakot tartotta:

– Ez az ember a mienk, Rocca; kösd a gondolát a csónakhoz
és evezz a vitorláshoz.

A parancs teljesedésbe ment; a csónakhoz kötött gondola
csakhamar a Canale Granden úszott s a kereskedelmi hajók
kikötőhelyéhez közeledett. Félóra múlva mindkét jármű egy
könnyű kétárbocos hajó oldalán ringatózott, amilyenek igen
gyakoriak a Földközi tengeren.
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A velencei gondolás ugyan aggódva nézett a nyugtalanító
előjelek közt kezdődő éjjeli kaland elé, de azért szilárdan lépett
a vitorlásról lefüggő kötélhágcsóra és felugrott a fedélzetre. A
két férfi, aki elfogta, nyomon követte.

Az őrszem katonás tisztelettel köszöntötte e férfiak egyikét,
majd visszatért őrhelyére s további parancsra várt, egy
pillantásra sem méltatva a gondolást.

– Ki foglak hallgatni, barátom, – szólt a gondoláshoz a
vitorlás látszólagos kapitánya, – és előre figyelmeztetlek, hogy
drágán fogsz lakolni, ha hazudsz. Hogy hívnak és ki vagy?

– Szent Márk kegyelméből Lido Giacomo a nevem és
néhány nap óta Morrel úr szolgálatában állok, mint gondolás.

– Miféle ember Morrel úr? Mint gondolása, bizonyára
tudod.

– Annyit tudok, hogy francia, – felelt a kérdezett, – s ha
hinni lehet annak, amit a téren beszélnek, rendkívül gazdag:
több millió ura.

– Van okod, hogy elhidd? – kérdezte a kapitány.
– Nekem? – válaszolta a gondolás. – Lelkemre, nincsen.

Csupán hallottam, hogy iszonyúan gazdag; de hogy kincsei
hol vannak, arról fogalmam sincs.

– Hogy higyjem el, amit beszélsz? – vágott közbe á kapitány.
– Mindabból, amit az ember hall, legjobban a helységneveket
tartja meg emlékezetében.

– De ha semmiféle helységnév nem volt abban, amit
hallottam? – vetette ellen a gondolás.

– Jól van; de legalább mondd el szóról-szóra, amit előtted
beszéltek.

– Ma este sétaútra vittem Morrel urat és feleségét
gondolámon; ekkor hallottam, amit el akarok önnek mondani.
Remélem, ezzel nem vonom magamra Szent Márk haragját,
mert titoktartást nem kötöttek a lelkemre.

S ezzel a gondolás elismételte mindazt, amit Valentinétól a
Monte-Christo barlangban látott álmáról hallott.
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A vitorlás kapitánya minden szavára ügyelt; mikor beszéde
végére ért, felnevetett és így szólt hozzá:

– Amit mondtál, az Ezeregy éjszaka egyik meséje! Valóban
létezik szerinted a Monte-Christo sziget?

– Én csak ritkán jutottam ki az Adriai tengerből, a
Földközinek pedig csak nevezetesebb helyeit ismerem, –
válaszolta a gondolás. – Annyit mondhatok, hogy a hajózási
jegyzékekben a Monte-Christo sziget nem szerepel.

A kapitány néhány másodpercig eltöprengett a hallottakon,
majd parancsot adott, hogy gyújtsák meg a kajütlámpát és
intett a gondolásnak, hogy induljon előre.

Aki már látott vitorlást, az tudja, hogy kajütjében egy ember
is csak éppen, hogy mozoghat, kettőnek viszont csupán annyi
helye van, hogy elbeszélgethet egymással.

A kapitány fürkésző tekintetet vetett a gondolásra, mintha
olvasni akart volna széltől barnított arcán. Vizsgálódását
befejezve leült, kezei közé támasztotta a fejét és anélkül, hogy
a velenceire nézett volna, vontatottan így kezdett beszélni:

– Igazat mondtál! – A Monte-Christo szigeten rengeteg kincs
van felhalmozva, melyet a barbárok rejtettek oda. E kincs ma
gazdátlan és azé, aki legelőször ráteszi a kezét. Én rosszul
ismerem a Földközi tengert; s ha valaki útba igazítana e
szigethez, esküszöm, hogy boldoggá tenném.

– Már ki rendelkezhetnék e kincs fölött, – tiltakozott a
gondolás, – mikor az a gazdámé?

– Ki adta neki? – kérdezte a vitorlás kapitánya. – Már
megmondtam, hogy e kincs éppen úgy az övé, mint a tied,
vagy az enyém, vagy akárki másé, aki a szikla méhében
megtalálja. Ha van valaki, aki tényleg gazdája e kincsnek, úgy
a szegények azok; mert mi másból lett mindez a gazdagság,
mint a szegények verejtékcseppjeiből, melyek egy kegyetlen és
fösvény nagyúr kezeiben arannyá és drágakövekké változtak!
Ha ember vagy a talpadon és van lelked, úgy neked is
vallanod kell, hogy a szegények munkájának árát maguknak a
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szegényeknek javára kell fordítanunk, nehogy a gazdagok
tömjék meg vele pénzesládájukat. De ne beszéljünk erről!
Mindjárt kapsz egy pohár Lacrima Christit, hogy magadhoz
térj ijedtségedből, – tette hozzá közömbös hangon és az
asztalra ütött, hogy valakit beszólítson.

Miután a gondolás élvezettel kiszürcsölte az elébe állított
pohár drága tartalmát, pipára gyújtott, ujjaival végigszántott
hosszú tömött szakállán és megszólalt:

– Én ismerem a banda néhány tagját.
– Micsoda bandáról beszélsz?
– A bandáról, – ismételte a gondolás ravaszul mosolyogva. –

Vagy nem tudja, hogy a banda micsoda? Hát sohasem hallott a
csempészekről beszélni? – kérdezte, különösen hangsúlyozva
e szót és szétterpeszkedve, mint mikor a teknős kinyújtja
nyakát páncélja alól.

– Hja úgy! Már kezdelek érteni.
– Nem is csodálom! A dolog olyan világos, hogy igazán nem

kell prófétának lennie, aki ki akarja találni szavaim értelmét.
Ismerek néhány fickót, akik éppen úgy otthon vannak a
Földközi tenger minden oly pontján, ahol horgonyt lehet vetni,
mint én a velencei lagúnákban.

– Nos és?
– Nos hát, e fickók bizonyára a Monte-Christo szigetet is

ismerik.
– És aztán?
– Aztán majd beszéljünk egymással.
– Rendben van.
– Tudnia kell azonban, hogy ezek a legények éppen úgy

szeretik az aranyat, mint a hal a vizet.
– Emiatt ne fájjon a fejed.
– Akkor nem látok semmi nehézséget, – jelentette ki a

gondolás. – Tüstént megyek is, hogy beszéljek velük s azután
visszajövök és elmondom, amit hallottam.

– Csak siess; s ha eszed van, azt hiszem felesleges hallgatást
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ajánlanom a figyelmedbe.
Mialatt e szavakat mondta, a kapitány jelentőségteljes

kézmozdulatot tett, melyre a gondolás ugyanolyan
kézmozdulattal felelt. Majd felállt, hogy távozzék és
megkérdezte:

– Mi a hajója neve?
– Vihar, – válaszolta a kapitány.
– Szent Márkra mondom, hogy baljós névre keresztelte

vitorlását, – jegyezte meg a gondolás és elköszönve, lement a
kajüt lépcsőin.

Alighogy gondolájába ugrott és hangtávolságra elevezett, a
vitorlás kapitánya felhívatta hadnagyát s a távolodó velencei
után mutatva:

– Holnapra minden készen legyen, Rocca Priori, – mondta; –
az első jelre felszedjük a horgonyt! Emberemből mindent
kivettem, amit tudni akartam.

XXXIX. A CSEMPÉSZEK

Giacomo, gondoláját Max palotájának lépcsőihez kikötve,
fürgén kiugrott a csónakból, gyorsan végigfutott a lagúna
mellett húzódó utcán és bezörgetett egy egyemeletes házikó
ajtaján.

– Madre di Dio! – kiáltotta benn egy női hang; – ha nem
várnám Giacomót, attól tartanék, hogy a vámhivatal döngeti
ajtónkat. Te vagy az, Giacomo?

– Én vagyok, csak eressz be hamar.
– Az ördögbe, de sietsz! Udvariasabb is lehetnél, amikor

meg akarsz látogatni. Különben a kulcs nehezen jár; az én
kezem nincsen pergamenttel bevonva, mint a tied.

– Ne tréfálj és ne fecséreld a drága időt! – kiáltotta Giacomo
fokozódó türelmetlenséggel,

– Talán csak nem azért jössz, hogy megbeszéljük, mikor lesz
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esküvőnk a Szent Márk székesegyházban?
– Hiába gúnyolódsz, mert nemsokára meglesz.
– Igazán? – felelte a leány csúfondárosan, még jobban

felingerelve a gondolást.
– Kinyitod-e az ajtót, vagy sem?
– Halljuk hát, mit akarsz?
E szavakra az ajtó kinyílt és Giacomo egy húsz-huszonkét

éves szép fiatal leány előtt állt, akinek könyökig mezítelen
karjai elárulták erejét.

– Fivéred, Pietro, hol van?
– Ez hát a jó estét? Akkor mindjárt alászolgája; menj, amint

jöttél, mert aludni akarok. Szép dolog; már azt is megértem,
hogy köszönés nélkül, ajtóstól rontasz be hozzám!

– Ne haragudj, Rosina! Ha tudnád, miért jöttem, nem
csodálkoznál, hogy a jó estét a torkomban maradt.

– Ne mondd! Az úr talán azt hiszi, hogy csapszékbe
zörgetett be, ahol tüstént egy pohár bort is állítanak elé? Hát
így szeretsz?!

– Csak semmi jelenet, Rosina! – kiáltotta Giacomo, mikor
látta, hogy a leány köténye sarkával a szemeit kezdi törülgetni;
– esküszöm, hogy nem érdemlem meg a szemrehányást!
Akarod tudni, hogy miért kérdezősködtem tüstént fivéred
után? Mondd már, hogy tudni akarod!

– Semmit sem akarok tudni! Csak azt akarom, hogy azonnal
távozz!

– Ne légy olyan ostoba; hallgass meg legalább. Azért
kérdezősködtem legelőször Pietro után, mert…

– Már mondtam, signor Giacomo, – vágott közbe Rosina,
heves mozdulattal egy székre vetve magát, – hogy semmit sem
akarok tudni. Megértett?

– Ah, ez a féltékenység!
– Féltékenység! – ismételte Rosina felpattanva és megvető

tekintettel támasztva csípőire kezeit. – Elvesztette az eszét?
Hogy féltékeny lehessek önre, előbb szerelmesnek kellene
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önbe lennem, erről pedig szó sincs!
– Nem restellsz így beszélni okos leány létedre? Na gyere;

legyünk újra jó barátok, és elmondom, hogy miért felejtettelek
el megölelni, amikor bejöttem!

– Megölelni, engem? Szeretném látni! – kiáltotta Rosina
ismét gúnyosan felkacagva. – Tudja meg, signor Giacomo,
hogy csókjaimat nem ilyen ember számára tartogatom.

– Ne légy olyan szende!
– Te meg olyan szemtelen! Vigyázz, ne hozz ki a

sodromból… mert ismered Rosinát!
Minthogy Giacomo belátta, hogy a beszélgetés kedvezőtlen

irányba terelődött, előnyösebbnek tartotta, ha hallgat;
megelégedett tehát azzal, hogy lehető legszerelmesebb
mosolyát lövellje a szép leányra, s ezzel leült és megtömte
pipáját. Mikor azonban rá is akart volna gyújtani, Rosina
hirtelen magához húzta az asztalon álló régi rézlámpást s
mintha a lángját próbálta volna szabályozni, a kanócot kezdte
hajtűjével piszkálni; és ezt oly vérforraló lassúsággal tette,
hogy még az angyalok is elvesztették volna türelmüket,
nemcsak az izgatott gondolás!

Giacomo mindennek dacára hallgatott s pipáját letéve felállt,
mint aki elhatározta, hogy bosszúság nélkül eltűr mindent.

– Az áldóját! – dünnyögte, fel-alá járva a szobában; –
szerettem volna, ha Pietro itthon van. A dolog sürgős; drága
minden másodperc s a haszon éppen nem megvetendő. De
azért várok; majd csak megjön.

Mialatt beszélt, ismét az asztalhoz lépett és a rajta álló korsó
után nyúlt, hogy töltsön magának; de ugyanezen pillanatban
Rosina, látszólag szórakozottságból, nekitámaszkodott az
asztalnak, úgyhogy a kancsó feldűlt és a bor az utolsó cseppig
kifolyt belőle. Giacomo letette a poharat s csupán arra
szorítkozott, hogy nyelvével csettintve, hátat fordítson
Rosinának.

A türelem és nyugalom, mellyel Giacomo csinos zsarnoka
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bosszantásait elviselte, végül is lefegyverezték a szeszélyes
leányt. Rosina törte meg a csendet először:

– Szóval, signor Giacomo, a Rialto gondolása, hajlandó
volna nálam tölteni az éjszakát?

– Minthogy rendszerint nem fekszel le előbb, míg fivéred
meg nem jön, azt hiszem, hogy nem vagyok utadban.

– S ha fivérem ma éjjel nem jönne haza?
– Az nagy baj volna, Rosina, – felelte Giacomo, – mert

nekem feltétlenül még ma beszélnem kell vele.
– Mit bánom én?... De mi halaszthatatlan dolgod van vele?
– Képzeld: állítólag valami roppant kincset fedeztek fel egy

szigeten s ezt a szigetet egyedül csak fivéred képes megtalálni!
– Dajkamesékkel traktálsz? Legjobb lesz, barátom, ha

elmégy. A tejfogaim már kihulltak.
– Én sem vagyok gyermek, Rosina, aki ilyesmiben leli

kedvét, – válaszolta Giacomo komolyan. – Tudom, hogy mit
beszélek és éppoly okosan gondolkodom, mint akárki!

– Ó igen, tudjuk; te mindig kitűntél az okosságoddal, –
felelte Rosina kacagva.

Giacomo elvörösödött haragjában, de megőrizte nyugalmát.
– Nevess ki, gúnyolódj rajtam, ha jól esik, – mondta, – csak

higyj nekem, Rosina. Egy éve már, hogy házasságot ígértem
neked s azóta egy pillanatig sem szűntem meg arról
töprengeni, hogy mint lehetek gazdaggá.

– És te, aki olyan okos vagy, még mindig nem jöttél rá a
módjára? – vágott közbe Rosina.

– De jó, hogy olyan végtelen türelemmel vert meg az Isten és
mindent lenyelek tőled; különben már valami bolondságot
követhettem volna el, hogy beléd fojtsam a szót! Én nem
bekötött szemű asszony képében képzelem el magamnak a
szerencsét, – folytatta Giacomo felsóhajtva, – hanem mint a
szegények előtt röpködő aranymadarat, melyet ujjunk
hegyével sem tudunk megérinteni. De most meg vagyok
győződve, hogy ez egyszer mégis megfogtam és kezemben
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tartom őkelmét; s ez oly igaz, mint ahogy a szárnyas oroszlán
Szent Márk lábainál fekszik.

A meggyőződés, mely a gondolás szavaiból kiérződött, még
jobban felcsigázta a szép Rosina kíváncsiságát, ami különben
nem a legkisebb bűne volt. Így hát sokatmondó pillantást
vetve Giacomora, szeretetreméltó mosollyal megkérdezte:

– Nem szomjazol, Giacomo? Már előbb is eszembe juthatott
volna, hogy bort állítsak eléd, mert a korsó üres; de sebaj, most
legalább annál jobbízűen fogod szomjadat oltani.

E szavakkal kinyitotta a szekrényt és egy üveg bort tett az
asztalra.

– Ezt már szeretem! – szólt Giacomo; – egészségedre,
Rosinám! Máskor aztán ne légy olyan dühös!

– Én, dühös? – felelte a leány erőltetett jókedvvel. – Csak
rám fogod mindig. De most hagyjuk ezt és beszéljünk másról.
Nemde azt mondtad az imént, hogy a szerencse, ez az
aranymadár, mindig előtted röpköd s ujjad hegyével sem
tudod megérinteni?

– Azt mondtam, hogy e madarat most a kezemben tartom, –
felelte gyorsan a gondolás, Rosina mellé telepedve és izmos
karjával átölelve kedvesét.

– Mit akarsz ezzel mondani? – kérdezte a leány.
– Megbízást kaptam, hogy segédkezzem egy tömérdek kincs

felkutatásában, amely a Földközi tenger valamelyik szigetén
van elrejtve.

Rosina a homlokát ráncolta.
– Melyik szigeten? – kérdezte.
– Megőrződ a titkot, ha elárulom?
– Még kételkedsz bennem?
– Megbocsáss, Rosinám, de eleget hallottam, hogy asszonyra

bízni titkot annyi, mint eltömni akarni egy forrást.
– Remek hasonlat! – állapította meg Rosina, miközben tűrte,

hogy a gondolás egy csókot lopjon tőle. – Igyál még egy
pohárral; azt kell hinnem különben, hogy nem ízlik a borom.
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– A boroddal is úgy vagyok, mint veled! – felelte Giacomo,
egy hajtásra kiürítve poharát és újabb csókot lopva a leánytól.

– Hogy hívják a szigetet?
– Monte-Christo szigetnek! – kottyantotta ki a gondolás.
– Mit mondasz? – kiáltott fel Rosina felugorva székéről.
– Talán ismered a szigetet? – kérdezte Giacomo ijedten.
– Én? Egyáltalán nem! De olyan kedves neve van; mondd

csak még egyszer!
– Monte-Christo sziget! – ismételte a gondolás.
– Monte-Christo!… És melyik országhoz tartozik?
– Hitemre, nem tudom; de annyi szent, hogy rengeteg kincs

van rajta elásva, amely a szegényeké, minthogy az ő
verejtékükből származott. Ezért nekünk is jogunk van rá, mert
hiszen magad tudod legjobban, hogy nem dicsekedhetünk
bőséggel; s ha aztán a részünk a kezünkben lesz, akkor nem
messze van innen a Szent Márk székesegyház, édes Rosinám!
Ezért várom fivéredet, Pietrót; ő biztosan meg tudja mondani,
hogy a sziget hol fekszik, mert éppúgy kiismeri magát a
Földközi tengeren, mint én a Lido vizein.

– Pietro ma éjszaka nem jön haza, – mondta Rosina rövid
hallgatás után.

– Miért nem? Valami fontos elfoglaltsága van?
– Egy borszállítmányt kísér Gradenigo gróf számára, aki a

napokban bált rendez egyik barátja megérkezése alkalmából.
– Az ördög bújjék abba a bálba és Gradenigo gróf barátjába,

– kiáltotta Giacomo mérgesen.
Rosina haragosan pillantott rá, mintha szemére akarta volna

lobbantani hevességét és félrehúzódott mellőle.
Giacomo karjait feltámasztva és fejét lehorgasztva szótlanul

ülve maradt; úgy látszott, hogy Pietro távollétének okáról
töprengett.

– Giacomo, – szólalt meg ismét Rosina, mutatóujját
felemelve és a székesegyház órájának kimért kongásait
számlálva, amely éjfélt ütött: – ma nem szabad tovább
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maradnod; éjfél van s nekem hajnalban fel kell kelnem.
– Tehát tényleg nem jön ma haza Pietro?
– Talán még holnap sem.
– Akkor elmegyek, – mondta a gondolás a homlokát

dörzsölve. – Jó éjt, Rosinám és ne feledd, hogy esküvőnk napja
már közel van!

Rosina gyengéd mosollyal felelt Giacomo biztatására s
mihelyt a gondolás kilépett a házból, gondosan bezárta utána
az ajtót és feszülten figyelt távolodó léptei kopogására. Mikor
meggyőződött, hogy tényleg elment, a ház hátsó részében
bezörgetett egy szoba ajtaján:

– Pietro! Pietro!
– Mi az? – kérdezte nyersen egy férfi, akkorát ásítva közben,

hogy majdnem leesett az állkapcsa.
– Kelj fel, drága Pietro, – mondta Rosina, – mert ütött az óra,

mikor hasznára lehetünk pártfogónknak.
A leánynak többször el kellett ismételnie e szavakat, míg

végre fivére megértette és kiugrott ágyából.
Pietro huszonnégy-huszonöt éves, középtermetű legény

volt, barna, okos arccal és ügyességet és erőt eláruló alkattal,
ami különben Olaszország minden fiát jellemzi.

– Mit is akarsz tulajdonképp mondani, Rosina? – kérdezte,
még mindig a szemeit dörzsölhetve.

– Mikor atyánk meghalt, Pietro, – mondta Rosina, – esküvel
kellett megfogadnunk, hogy tisztelni fogjuk azt a férfit, aki
borkereskedelmét védelmezte.

– Igen, és aztán?
– Mint emlékszel, a Monte-Christo sziget, melyen

szállítmányait rendszerint lerakta, Sindbad, a tengerész
birtoka volt, akinek valamennyi csempész örök hűséget igért.
Azt is tudod, hogy Sindbadnak, a tengerésznek e szigeten egy
földalatti palotája van, melyet atyánk, állítása szerint, maga is
látott s amelyben rengeteg kincs van felhalmozva.

– Sokszor hallottam társaimat erről beszélni, de mikor a
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partról a kopár sziklákat láttam, mesének tartottam az egészet.
– Gondolj, ami tetszik, Pietro, – felelte Rosina; – a fődolog

azonban az, hogy most e palotát valaki ki akarja rabolni.
– Nem lesz könnyű dolog, mert aki be akar oda jutni, annak

egy titkot kell ismernie.
– Ez még nem nyugtat meg. Épp most volt itt Giacomo,

akinek szavaiból azt vettem ki, hogy egy kalózbanda alakult a
sziget kifosztására. Azt hiszem, jó volna valakivel
megtanácskoznunk a teendőt, mert hiszen megesküdtünk,
hogy oltalmazni fogjuk Sindbad, a tengerész érdekeit, amint ő
is oltalmazott bennünket. Giacomo utánad érdeklődött s én azt
mondtam neki, hogy egy borszállítmányt kísérsz Gradenigo
gróf részére.

– A szállítmány már szerencsésen révbe ért, – felelte Pietro. –
Ne aggódj; holnap majd meglátjuk, hogyan akadályozhatjuk
meg a rablást, melyet szerinted a Monte-Christo sziget
földalatti palotájában szándékoznak végrehajtani.

– Talán szerencsémet és boldogságomat dúlom fel, –
 suttogta maga elé Rosina lefekvés közben, – de hű maradok
azon ígéretünkhöz, hogy meg fogjuk védelmezni azt, aki
nemcsak érdekeinket, hanem életünket is megvédte.

Másnap reggel Pietro imát mondott a Szent Márk
székesegyházban védszentje oltára előtt, majd a főtéren
keresztül a rakpart felé vette útját s körülnézett, mintha a
nyüzsgő sokaság közt keresne valakit.

Néhány perc múlva megpillantotta Giacomót, a gondolást,
aki éppen az egyik vaskarikához kötötte csónakját.

– Halló, Giacomo! – kiáltotta.
– Te vagy az, Pietro? Ebben az órában? Hát ez hogy

lehetséges?
– Éppen most érkeztem meg.
– Azt hittem, hogy még mindig Gradenigo gróf

borszállítmánya vesz igénybe, – jegyezte meg Giacomo
csendesen, elkészülve gondolája kikötésével.
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– Hamarább elintéztem a dolgot, semmint számítottam
volna.

– Ez kapóra jön, mert valami megbeszélni valóm van veled.
– Rosina említette, s ezért tüstént ide is siettem, mert

tudtam, hogy csak itt a parton találhatlak meg.
Mialatt Pietro és Giacomo ekként beszélgettek egymással,

lassanként az óriási lépcsőhöz közeledtek, amely a kora reggeli
órában még egészen üres volt.

– Nos, mi közleni valód van?
– Megbíztak, hogy egy vitorlást kalauzoljak el innen a

Földközi tenger Monte-Christo szigetére. Amint tudod, nem
vagyok ugyan teljesen idegen a Földközi tengerben, de e sziget
fekvését mégsem ismerem pontosan, ami nem is csodálható,
mert a hajók csak ritkán járnak arra.

– Én épp nemrég voltam ott: néhány hordó bort vettem fel s
hoztam ide Velencébe – vágott közbe gyorsan Pietro.

– Mindjárt tudtam, hogy a banda tagjai úgy ismerik a
szigetet, mint én a tíz ujjamat, – felelte a gondolás. – Ezért arra
kérlek, hogy igazíts útba és add meg a pontos fekvését.

– Mást nem akarsz? – kérdezte Pietro gúnyos mosollyal.
– Vedd tekintetbe, hogy amiről szó van, nem üres levegő.
– Tehát hoz valamit a konyhára is?
– Ez annyira holtbizonyos, mint ahogy Szent Márk sem

akart a törökről tudni, míg Velence Velence volt. Ha nem
sajnálod a fáradságot és velem jössz, meggyőződhetsz, hogy
igazat mondottam.

– Szívesen veled tartok.
– Vecsernye után várlak gondolámban az Orfano csatorna

kikötőjében.
– Az áldóját! Nem éppen bizalmat keltő hely!
– Miért?
– Mert az Orfano csatorna nevével kapcsolatban sok minden

komor dolog jut az ember eszébe.
– Ne tréfálj! Csak nem félsz a szellemektől?
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– Nem; és hogy bebizonyítsam, időre ott leszek.
– Akkor a viszontlátásra!
– Isten vezéreljen, Giacomo.
E szavakkal a két ember kezet szorított és különböző

irányokban eltűnt a tömegben.
Ugyanebben a pillanatban egy férfi lépett elő egy közelálló

oszlop mögül. E férfi, aki a két velencei beszélgetése alatt azok
minden mozdulatát megfigyelte, a gondoláshoz sietett s a
vállára tette a kesét.

– Ön itt? – kiáltott fel utóbbi gyorsan megfordulva.
– Ezen ne lepődjék meg, mert én mindig ott lehetek, ahol

akarok, vagy más szóval én mindenütt ott vagyok és mindent
látok.

– Istenemre! ezt nem tételeztem volna fel egy közönséges
vitorlás kapitányáról, – kiáltotta a gondolás.

– Ez csak azért van, mert nyilván elfelejtetted, hogy a
vitorlást Viharnak hívják s mert nem tudod, hogy kapitánya
Isten akarata.

A gondolás álmélkodva nézett a férfira, aki e különös
szavakat mondotta.

– Ne mereszd annyira a szemeidet, Giacomo. Vedd
tudomásul, hogy mióta hajómat elhagytad, tekintetem
mindenütt a sarkadban volt. Megfigyeltelek, míg aludtál és
láttam, hogy a Monte-Christo sziget kincseiről álmodtál!

– Nem tagadom, signor! Nem vagyok ugyan irigy, de
beismerem, hogy furdal a kíváncsiság, hogy a kincset közelről
lássam.

– Meg fogod látni!
– Már gondoskodtam róla, hogy megtudjam az odavezető

utat és a sziget földrajzi fekvését.
– Nagyon helyes!
– Este, mikor vecsernyére harangoznak a Szent Márk

székesegyházban, várjon a Viharon.
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XL. RÉMÜLET

A Gradenigo-család egyik legelőkelőbb ősnemesi családja
volt Velencének. Faliero dogéig vezette vissza magát, aki
éppoly bölcs és okos volt, mint szerencsétlen. A család
férfitagjai, kiknek címere a legrégebbiekkel és leghíresebbekkel
vetekedett, mind magas polcot értek el a szenátusban. Ha
némelyek nem is jutottak a dogeságig, mindenesetre érdemes
jelöltek voltak e méltóságra, mely egy személyben testesítette
meg a köztársaság egész hatalmát.

Jóllehet azóta gyökeresen megváltoztak Velencében a
viszonyok s e híres történelmi város jobban megbecsülte az
érdem nemességét a születés nemességénél, ami napjainkban
mindenütt így van, a Gradenigo nevet még abban az időben is,
melyben regényünk lejátszódik, mondaszerű dicsfény vette
körül. A tiszteletet, melyben a Gradenigók valaha címerük
miatt részesültek, még most sem vesztették el teljesen.

Remek palotája, a pompa, mellyel magát körülvette, büszke,
de udvarias modora azt a hódolatot biztosították signor
Gradenigo számára, mellyel a magasabb társaság a dicsőséges
hagyományoknak adózik.

Mikor a faragott oszlopok ezer meg ezer alabástrom-lámpa
fényében úsztak, mikor a lépcsőket és karzatokat virágfüzérek
egész erdeje díszítette, mikor a válogatott muzsikusokból
összeállított zenekar akkordjai a magas boltozatokról
visszaverődtek, signor Gradenigo büszke örömmel jelent meg
termeiben, ahová a velencei társaság színe-java boldogan jött
el, hogy élvezze az életet, mielőtt az álom tetszhalálába
merülne.

A Gradenigo palotában most is fényes estélyre készülnek. A
gyorsaság, mellyel az előkészületeket végzik s a
rendszeresség, mely azok kivitelében megnyilvánul, egyfelől
arra mutat, hogy az ilyen estélyek nem tartoznak a ritkaságok
közé, másfelől pedig arra, hogy az estély, amelyre készülnek,
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közvetlenül a küszöbön áll. Gradenigo gróf valóban bált
szándékozik adni. Hogy miért, azt senki sem tudta; csupán
annyit gyanítottak, hogy egy barátja tiszteletére, akinek a
napokban kell megérkeznie. A meghívókat szétküldték és a
velencei világ – már mint az a társaság, amelyből e bálok
látogatói kikerülnek – türelmetlenül várta a kitűzött napot.

Ki lehetett vajon az az előkelő férfi, akinek kedvéért signor
Gradenigo ily fényes ünnepséget rendezett? Olyan
ünnepséget, amely az arisztokrácia évkönyveiben sem
mindennapos és ugyanolyan fényes emlékeket hagy maga
után, mint egy politikai fontosságú esemény?

Max, aki Franciaországból néhány ajánlólevéllel érkezett
Gradenigo grófhoz, ugyancsak meghívót kapott az estélyre.
Valentine, aki nem tartozott ama gazdag és dölyfös nők közé,
akik a szegénységet csupán hírből ismerik, s akiknek szíve egy
cseppet sem indul meg a nyomor láttára, közömbösen nézett e
válogatott gyönyörökkel kecsegtető éjszaka elé. Mindazonáltal
nem maradhatott tőle távol, Max pedig előre örült a
szórakozásnak, melyben feleségének része lesz, mert azt
remélte, hogy annak hatása alatt le fog mondani a Monte-
Christo sziget barlangjának megsemmisítését célzó
kívánságáról.

Egy héttel a bál előtt elég volt néhány szó, hogy Valentine
lelki izgalmai felújuljanak.

Valamelyik reggel egy egyszerű leány jelentkezett
palotájában azzal a kéréssel, hogy néhány percig beszélhessen
vele.

Valentine tüstént megparancsolta, hogy a leányt bocsássák
be és elébe indult, nehogy a pompa, mellyel a termekben
találkozik, feszélyezze. Nehéz volna leírni a jóság ama
kifejezését, amely Valentine arcát megvilágította.

Mikor Valentine megjelent a fiatal leány előtt, az
hátravetette arcáról a fátyolt és térdre borult előtte.

– Az Isten szerelméért könyörüljön rajtam, signora! –
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 kiáltotta.
Valentine egy intésével kiküldte a szolgát, aki az ismeretlent

bevezette. Mikor magukra maradtak, a leány arcán tükröződő
szomorúságtól megilletődve:

– Kicsoda ön? – kérdezte. – Álljon fel, kedvesem, – tette
hozzá; – csak a boldogságos Szűz képe előtt szabad így
térdelni s csak ő tőle kell ily alázatosan védelmet és pártfogást
esdekelni.

– Milyen jó ön, signora! Igazat mondtak, amikor jóságát és
nyájasságát dicsérték, – felelte a fiatal leány, miközben felállt
és megcsókolta Valentine kezét.

– Mit kíván, gyermekem? Megrendült lelkiállapota
elszomorít. Könnyei és a gyász, melyet hord, azt a feltevést
keltik bennem, hogy talán atyját vagy anyját veszítette el és
ifjúsága virágkorában árvaságra jutott, – folytatta Valentine
őszinte részvéttel.

– Eltalálta, signora: hat hónappal ezelőtt elvesztettem
szüleimet. De nem ez a szerencsétlenség hozott önhöz és
indított arra, hogy védelméért esedezzem!

– Beszéljen!
– Egy fivérem volt az egyetlen támaszom és oltalmam, –

szólt a fiatal leány, – és attól rettegek, hogy gyalázatos
árulásnak esett áldozatul!

– Az Istenért! Mit beszél, gyermekem! Mi történt fivérével?
Mi módon lehetek segítségére? Beszéljen, és ígérem, hogy meg
fogok tenni minden tőlem telhetőt.

– Igen, signora, – szólt a fiatal leány; – mindent el fogok
mondani. Nevem Rosa, de a zsidónegyedben és a Rialtón csak
Rosina néven ismernek. Atyám gondolás volt és Pietro fivérem
nem örökölt tőle egyebet, mint foglalkozását és gondoláját,
éppen úgy, amint atyám nagyatyámtól örökölte azokat.

Négy nappal ezelőtt felkeresett bennünket Giacomo, a
gondolás. Signora nem ismeri ezt a Giacomót? Ugyanaz az
ember, aki Morrel úr szolgálatában van! Giacomo már most,
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mint nekem elmondta, titkos összeköttetésben áll egy csomó
banditával, és azt kívánta, hogy fivérem igazítsa útba egy
ismeretlen és lakatlan szigethez, amelyen tömérdek kincs van
elrejtve. E szigetet Monte-Christo szigetének nevezik, –
folytatta Rosina, óvatosan körülnézve, anélkül, hogy Valentine
nyugtalanságát, amely az elbeszélés alatt egyre fokozódott,
észrevette volna. – E Monte-Christo sziget azonban egy férfié,
akinek a családunk örök hálával adósa, s ezért nem akartam,
hogy Pietro fivérem Giacomóval beszéljen. Pietro mégis
beszélt vele, de szilárdul feltette magában, hogy a gonosz
tervet meghiúsítja s ezért látszólag ráállt arra, hogy a kérdéses
sziget fekvését pontosan megjelöli. Eddig minden rendben
volna, de tegnapelőtt levelet kaptam Pietrotól, – folytatta
Rosina felzokogva; – olvassa el, signora, hogy mit ír.

E szavakkal egy levelet vett ki zsebéből és átnyújtotta
Valentinenek.

Utóbbi erőt vett magán s az írást felbontva, a következőket
olvasta:

„Drága nővérem!
Gaz árulás áldozata vagyok, melyet Giacomo, a gondolás

szőtt ellenem. Egy ismeretlen hajón vagyok fogoly; e hajó neve
Vihar és kapitánya arra kényszerít, hogy kalauzoljam el a
Monte-Christo szigetre, ahol kétségkívül rabolni készül.
Értesítsd azonnal Giacomo gazdáját, Morrel urat és tégy
jelentést a hatóságoknak.

Szerencsétlen bátyád Pietro.”

A levelet elolvasva Valentine áthatóan felsikoltott és Rosina
karjai közé hanyatlott.

– Mi baja, signora? – kiálltott fel a fiatal leány őszinte
részvéttel hangjában, ijedten látva, hogy Valentine arca
halálsápadtra válik.

– Semmi, – felelte Valentine fulladozó hangon.
– Az Isten szerelméért könyörüljön rajtam és legyen
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segítségemre! – rimánkodott Rosina, kétségbeesetten tördelve
kezeit.

– Dehát mit tegyek én, gyenge asszony, a sors ellen, amely
vesztünkre esküdött?

– Mit tegyen? Signora férje fogassa el Giacomót; ő talán
mindent felfed, a gonosztevők hurokra kerülnek, ismét
karjaimba ölelhetem bátyámat és Sindbadot, a tengerészt nem
rabolják ki!

– Ön ismeri Sindbadot, a tengerészt? – kérdezte gyorsan
Valentine.

– Személyesen soha se láttam; de mint említettem, ő volt az,
aki védelmébe vette veszedelmes foglalkozást űző családunkat
s megengedte neki, hogy hajói akadálytalanul kiköthessenek
szigetén.

– Istenem! Micsoda veszedelmes foglalkozást űz az ön
családja?

– Én egy csempész leánya vagyok! – suttogta Rosina, újra
Valentine lábai elé borulva.

– Csillapodjék, kedves gyermekem – felelte Valentine,
felsegítve a fiatal leányt. – Fivére vissza fog térni a többivel
pedig ne törődjék. A Monte-Christo sziget már nem azé a
férfié, aki az ön családjának védelmezője; ezért csak raboljanak
mindent el, ami a barlangban található, mert minde gazdagság
a szegényeké, akiknek munkájából és verejtékéből származott!

– Mit beszél, signora? – kiáltott fel Rosina álmélkodva hallva
Valentine szavait, amelyek különösképp megegyeztek
Giacomo szavaival.

– Menjen haza, kedves gyermekem – folytatta Valentine. –
Beszélni fogok férjemmel, de vigyázzon és egy árva szót se
áruljon el senkinek mindabból, amit most hallott.

– De hát nem fogják el Giacomót?
– Nem.
– És mi lesz szegény bátyámmal?
– Vissza fog jönni!
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– Nyugodt lelkiismerettel biztosít erről, signora?
– Igen, kezeskedem érte – felelte Valentine, Rosina felé

nyújtva kezét, ki azt hálája jeléül megcsókolta.
Rosina távozása után Valentine imaszobájába zárkózott.

Arca könnypatakokban fürdött; de csakhamar lecsillapodott,
mert az ima és az Istenben való hit enyhítő írként hatottak
szenvedéseire.

Valentine eltökélte, hogy e látogatásról nem szól férjének;
ezért mikor Rosina eltávozott tőle, ismételten hallgatást kötött
a lelkére s egyben újólag biztosította, hogy minden tőle
telhetőt megtesz Pietro kiszabadítása érdekében.

Valóban tüstént hozzá is fogott ígérete teljesítéséhez.
Este, amikor a nap lenyugszik a tiroli hegyek mögé, Max

rendszerint a főtérre ment sétálni, hogy a balzsamos levegőt
élvezze. Valentine gyengélkedés ürügye alatt e napon nem
kísérte el s így nyugodtan gondolkodhatott terve
megvalósításán.

Szobája ablakánál ülve lenézett a csatornára, melyen itt és
amott egy-egy gondola ringatódzott, mint a hattyúk, melyek
méltóságteljes lassúsággal úszkálnak egy tó tükrén.

Valentine óvatosan kikémlelt, majd felismerve a gondolást,
akit keresett, intett neki, hogy maradjon.

A gondolás Giacomo volt.
A következő pillanatban Valentine egy nagy kendőbe

burkolózva lement a palota előcsarnokába, ahonnan fekete
márványlépcsők vezettek ki a csatornára. Giacomo
gondolájában állt s mihelyt úrnőjét észrevette, levett sapkával
a lépcsőkön termett.

– Jer utánam, – szólt halkan Valentine, meggyőződve, hogy
senki sem látja.

A gondolás követte Valentinét, aki felnyitott egy ajtót és
belépett egy színbe, amely Velence minden házában
megtalálható és a gondolához szükséges szerek raktárául
szolgál.
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Giacomo, aki régi gondolás volt és már kora ifjúságától
hozzászokott a szép velencei nők szeszélyeibe, egyáltalán nem
csodálkozott Valentine titkolódzásán. Némán megállt előtte és
várta, hogy megszólaljon.

– Te vagy az a bizonyos Giacomo, akit a Rialto
gondolásának hívnak?

– Igen, signora, – felelte Giacomo. – Több mint tizenöt éve,
hogy hazatértem a tengerről, ahol egy kereskedőhajón
szolgáltam; ettől az órától fogva Szent Márk megszakítás
nélkül a Lido lagúnáin láthatott: mondhatnám itt cseperedtem
emberré. Igen, signora, védszentem kegyelméből Giacomo
vagyok, jelenleg nagyméltóságtok gondolása.

Valentine néhány másodpercig a szavakat kereste, majd a
következő sajátságos párbeszédbe fogott:

– Minthogy kijelentésed szerint tizenöt éve barangolsz
Velence és a Lido vizein, nyilván minden itt horgonyzó hajót
ismersz!

– Majdnem mind ismerem, signora.
– És nemcsak a hajókat, hanem a kapitányokat is?
– Legalább legtöbbjüket.
– Akkor néhány kérdést fogok feltenni egy vitorlásról; de

előre figyelmeztetlek, hogy nem szeretem a kertelést. Érted,
Giacomo?

– Per la Madre de Dio! Kész vagyok engedelmeskedni.
Mindent elmondok, signora, amit csak tudok.

– Szükségtelen lesz különösen megfeszítened az
emlékezőtehetségedet, mert oly hajóról lesz szó, amely egy
héttel ezelőtt még a Lidóban volt.

– Ez esetben behunyt szemmel is válaszolhatok.
– A hajó, melyre célzok, a Vihar nevű vitorlás.
– A Vihar! – kiáltott fel a gondolás nyugtalanul.
– Ki volt a kapitánya? – kérdezte Valentine gyorsan, hogy ne

adjon időt a gondolkodásra.
– Bacchusra! – válaszolta Giacomo, hirtelen összeszedve
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magát: – signora olyan hajóról beszél, amelynek neve csaknem
ismeretlen előttem!

– Látom már, hogy segítségére kell jönnöm emlékezetednek:
a Vihar azért horgonyzott itt, hogy kapitánya értesüléseket
szerezzen a Monte-Christo szigettel kapcsolatban, mert
állítólag óriási kincs van ott elrejtve.

– Pedig ez nem is igaz; a szigeten semmiféle kincs sincs, –
vágott közbe Giacomo, elárulva magát.

– Ez megint más kérdés, Giacomo, amely nem tartozik rád.
Arra felelj csupán, amit kérdezek tőled.

– Valóban, signora, már kezdek visszaemlékezni e kis
vitorlásra, melynek kapitánya egy pohár kitűnő Lacrima
Christivel kínált meg valahol, – szólt a gondolás. – Azóta nem
gondoltam többet rá, mert az igazat megvallva, nem nagyon
bizalomgerjesztő fickó. Barna arcbőre van, szürkés haja, fekete
szeme és szúrós tekintete; beszédmodora pedig olyan különös,
hogy ha signora hallaná, talán meghalna a félelemtől.

– Mit mondasz? – kérdezte Valentine halk, remegő hangon.
– Olyan dolgokat beszél, aminőket a legutolsó velenceinek

sem bocsájtana meg Szent Márk, cselekedetei pedig még
túltesznek szavain! Azt mondta például, hogy egy
szekrénykében egy holt kezet őriz; sőt még meg is akarta
mutatni.

– Megmondta, hogy miért tartja magánál ezt a sajátságos
ereklyét? – kérdezte Valentine megborzadva.

– Megmondta, de oly különös módon, hogy csak az ördög
tud eligazodni szavain. Olyasfélét emlegetett, hogy a holt egy
élő ellen emelte fel a kezét s hogy ő, mint e halott sírból kikelt
akarata, Isten védelme alatt áll!

Valentine érezte, hogy Giacomo e szavaira hideg verejték
veri ki a homlokát; de a hallottakat annyira érdekeseknek
találta, hogy nem tudta megállni, hogy még néhány kérdést ne
intézzen a gondoláshoz a Vihar kapitányával kapcsolatban.

– Ha igaz, amit hallottam, – mondta, – akkor ez az ember
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felbérelt valami Pietro nevű tengerészt, hogy az elkalauzolja a
Monte-Christo szigethez. Így van?

– Igen, – felete Giacomo. – Pietro eladta a lelkét a Vitorlás
kapitányának és elindult vele a Monte-Christo szigetre.

– Az beszélik, hogy a kapitány a szigetet ki akarja rabolni
és…

– Ugyan, mit találhatna ott egyebet a kopár szikláknál? Csak
ez lehet az a kincs, amiről beszélt s amely szerinte a
szegényeké, mert a szegényektől származik!

Valentine megremegett e szavak hallatára, amelyek oly
meglepő összhangban voltak a Monte-Christo barlangban
látott álmával. Minthogy azonban még mindig szilárdul el volt
tökélve, hogy a tervbe vett rablás elé nem gördít akadályt,
Rosinának tett ígéretére visszaemlékezve, más tárgyra tért át
és megkérdezte:

– Azt hiszed, hogy Pietro vissza fog térni Velencébe?
– Erre fejemmel mernék fogadni! – válaszolta Giacomo. – A

Vitorlás kapitánya semmi rosszat sem forral ellene, s ha Pietro
feladatát elvégzi, iparkodni fog mielőbb visszatérni nővére,
Rosina karjai közé.

– S mennyi ideig tarthat, míg feladatát elvégzi?
– Legfeljebb tizennégy napig.
– Meg vagy erről győződve?
– Mi minden reményünket védszentünk irgalmába

helyezzük, signora, – mondta Giacomo; – ezért semmiesetre
sem mondhatom, hogy meg vagyok győződve, de feltétlenül
remélem.

Rövid csend állt be, miközben Valentine egy új tervről
gondolkodott.

– Nem egyszer hallottam, Giacomo, Szent Márk
gondolásainak titoktartását és buzgalmát dicsérni, – mondta
végül.

– S az igazat hallotta, signora! Ami például engem illet,
bárha társaim legméltatlanabbikának tekintem magam,
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büszkén mondhatom, hogy valamennyi gazdám bizalmát
kiérdemeltem, akiknél mind a mai napig szolgáltam.

– Tudnál-e szerezni számomra egy hajót, mellyel ki lehetne
futni a Földközi tengerre?

– Minden bizonnyal! Akár olyan erőset, mint a Centarus
volt, ha ugyan hinni lehet a hagyományoknak, – válaszolta
Giacomo.

– Helyes. Fogd ezt a pénzt… Holnap ugyanebben az órában
jelentkezz ismét s akkor majd közlöm veled elhatározásomat.

E szavakkal egy teli erszényt nyújtott át a gondolásnak és
intett neki, hogy távozzék.

Giacomo távozása után Valentine az előcsarnokon át a belső
termekbe, majd budoárjába ment vissza. Mikor belépett,
meglepetve pillantotta meg Maxot, aki a gyertyatartó alatt
olvasott.

Max meg sem mozdult, mikor Valentinét meglátta. Ennyit
kérdezett csupán:

– Hogy vagy, drága Valentine-om? Remélem jobban?
Bárha férje hidegsége nem kerülte el Valentine figyelmét, a

kérdés szárazságát csak az érdekes olvasmánynak tudta be s
ezért a legszívélyesebb hangon felelte:

– Igen, barátom, jobban érzem magam és számítok rá, hogy
hamarosan újra elkísérhetlek sétáidra.

– Én azonban semmi esetre sem egyezem bele, hogy kitedd
magad a lagúnák és a főtér hűvös levegőjének! – válaszolta
Max, még mindig könyvébe merülve.

– Igazad lehet. Megvallom, hogy a velencei levegő nekem
nem tesz jót, – felelte Valentine, leülve férje mellé és kezére
téve a kezét.

– Szóval el akarsz utazni Velencéből? – kérdezte Max.
Valentine felelet helyett összecsukta a könyvet Max

kezeiben. Az hátradőlt székében, keresztbe fonta karjait és
lehorgasztotta fejét.

– Mi bajod, barátom? – kérdezte az asszony, férje vállára
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hajolva és arcát csókra nyújtva felé.
– Bocsáss meg, Valentine-om! Bocsáss meg! – kiáltott fel

Max, felugorva székéből és feldúlt arccal fel-alá járva a
szobában.

– Mi lelt? – ismételte Valentine, ugyancsak felállva és
csodálkozó tekintetet vetve férjére.

– Nincs tökéletes boldogság a földön, Valentine! Mikor azt
hisszük, hogy a tetőpontján állunk egyszerre csak lehull a
fátyol a szemeinkről! – kiáltott fel Max, megállva Valentine
előtt és jobb kezét mellére szorítva, mintha hevesen dobogó
szívét akarná lecsillapítani, míg baljával hátrasimította a
homlokára csüngő hajfürtöket. – Én, dőre, azt hittem, hogy
boldogságom maradandóbb lesz, mint bárkié a világon; de
jobban is csalatkoztam, mint bárki e világon! És most…

– És most? – ismételte Valentine nyugtalanul.
– Most, Valentine? Mit feleljek neked? – szólt Max keserű

mosollyal.
– Nem értelek, barátom, – válaszolta Valentine csodálkozva.

Majd gyorsan hozzátette: – Az a kívánságom zavarja-e
boldogságod, hogy engedd át a szegényeknek a Monte-Christo
sziget kincseit, vagy pedig az, hogy el szeretnék Velencéből
utazni?

– Oh! Mily örömmel adnék a szegényeknek háromszor vagy
négyszer annyit is, amennyit a Monte-Christo sziget rejteget,
csak meg nem történtté tehetném, vagy az ördögnek
ajándékozhatnám a mai napot!

– Hogyan? Te Istent káromolsz?
– Isten bocsásson meg nekem és bocsáss meg te is. De az ég

szerelmére kérlek, ne faggass tovább, Valentine-om!
Most történt először, hogy Max nem volt nyílt a feleségéhez.
Valentine belátta, hogy nem tudja férjéből kivenni titkos

gondolatát és felhagyott a további kérdezősködéssel; de egész
éjjel csendesen sírdogált, mert ez volt az első éjszaka, hogy a
tökéletes összhang megszűnt a két házastárs között.
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XLI. GRADENIGO GIOVANNI

Másnap este Max szokása szerint kisétált a főtérre, hogy friss
levegőt szívjon.

Valentine, mint a megelőző napon, ugyanezen órában
szobája ablakában várta Giacomo megjelenését. A gondolás
nem sokára meg is érkezett; miután csónakját egy hatalmas
evezőcsapással az épület lépcsőihez taszította, kiugrott a
partra, megerősítette a járművet és felsietett az előcsarnokba,
ahova Valentine néhány perccel később ugyancsak belépett.

– Nos, Giacomo? – kérdezte.
– Burkolja be jól magát, signora, – felelte a gondolás,

fürkésző tekintetet vetve a csatornára, – nehogy az a tolakodó,
aki amott lenn a gondolájában van, meglássa. Szent
Theodorra! Kedvem lenne a lagúna fenekére küldeni!

– Dehát ki az, aki leselkedik utánam és miért kell
rejtőzködnöm? – kérdezte Valentine.

– Santa Madre de Dio! Hát nem tudja, hogy ez öröktől fogva
így van Velencében? Ez az éjjeli találkák órája. Ön, signora,
szép és fiatal, és lenn áll a gondolám és előttünk a lagúna,
amely annyi magányos helyre visz!

– Giacomo!
– Bocsánat, signora! Nyugodtan állíthatom magamról, hogy

senki sem lehet nálam tapintatosabb a hölgyek iránt; de van
nekem például egy Rosinám, akit, habár egy kissé hirtelen és
szájas kislány, szeretek; és mondhatom, hogy nem nagyon
volna ínyemre, ha azt hallanám, hogy ebben az órában egy
gondolában a gondolással beszélt, feltéve, hogy ez a gondolás
nem én voltam! Ez azért van, signora, mert itt Velencében
pénzt kovácsolnak mindenből s mert köztünk, szegény
gondolások között, vannak sajnos olyan gazfickók is, akik
mindent megfigyelnek s aztán férjeknek és atyáknak,
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fivéreknek és szeretőknek kérdezés nélkül kitálalnak!
– És ismered a férfit, aki megfigyel?
– Mikor tegnap kiszálltam gondolámból, a csatorna partján

láttam az előcsarnokkal szemben; s miután signorával
beszélve visszaszálltam gondolámba, sétaútra akart felbérelni.

– Ki ez az ember? – kérdezte Valentine ártatlan
kíváncsisággal.

– Signor Gradenigo fia, Gradenigo Giovanni! Signora
bizonyára hallotta már e család nevét, amely éppen annyira
ismert óriási gazdagságáról, mint atyákról fiakra öröklődő
kicsapongó életmódjáról; kevés lány akad Velencében a nép
között, aki emelt fővel szemébe merne nézni signor Gradenigo
Giovanninak.

E szavak hallatára Valentine valami ismeretlen és
kifejezhetetlen érzés hatása alatt megremegett. Az előcsarnok
árnyékába rejtőzött, míg a gondolás az éjjeli kalandort
kémlelte.

– Nos, Giacomo? – kérdezte Valentine.
– Beszélhet, signora, – felelte a gondolás; – signor Gradenigo

eltávozott.
– Akkor jó! Tegnap megbízást adtam neked, hogy bérelj

számomra egy hajót a Földközi tengerre.
– Megtörtént, signora!
– Szóval mehetünk, amikor akarunk?
– Per Baccho! – kiáltotta a gondolás; – signora most legalább

megismeri Szent Márk tengerészeinek gyorsaságát. Ha
régesrég el is múlt már az idő, mikor a hajózás teljes fényében
és hatalmában virágzott, azért még mi is konyítunk valamit
hozzá!

– Mi a hajó neve? – kérdezte Valentine.
– Bonace, – válaszolta Giacomo, majd folytatta: – egy

könnyű kis vitorlás, amely rendszerint bort szállít; mint a
parton hallottam, csak a minap érkezett Velencébe néhány
hordóval Gradenigo gróf számára.
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– Rendben van. Most aztán figyelj arra, amit mondok. Ha
két nap múlva egy fehér kendőt látsz a palota ablakában,
amely a csatorna ezen részére néz, úgy ez azt jelenti, hogy a
rákövetkező napon indulunk. Ez esetben jókor reggel itt légy
gondoláddal; ha ellenben holnapután a mondott ablak
függönyei le lesznek bocsátva…

– Akkor ez annak jele lesz, hogy nem megyünk?
– Eltaláltad.
– Szent Theodor oltalmazzon bennünket, signora, – suttogta

a gondolás, a tengerészek ismert babonájával megemelve
sapkáját.

Valentine búcsúul néhány ezüstpénzt adott neki és
visszament szobájába.

Giacomo gondolájába ugrott, de abban a pillanatban, mikor
a parttól el akarta magát taszítani, a sötétből egy alak lépett ki
és ugyancsak beugrott a csónakba.

– Madre de Dio! – kiáltott fel Giacomo, felkapva evezőjét,
hogy a támadás ellen védekezzék.

– Mit jelentsen ez, Giacomo? – kérdezte a férfi, aki ily
különös módon került gondolájába.

– Signor Gradenigo? – hebegte Giacomo, tiszteletteljesen
köszönve.

– Vedd tudomásul, fickó, hogy ha csak egy hanggal is
elárulsz, rosszabb sorsra jutsz, mint az eretnekek a köztársaság
idejében.

– S nem fél signor, hogy kellemetlensége lehetne belőle? –
kérdezte Giacomo ingerülten.

– Egyáltalán nem! Remélem, hallottad már, hogy miként
szoktam elbánni az olyan gézengúzokkal, akik nem
cselekszenek akaratom szerint!

– Tényleg meg vagyok győződve, hogy Szent Márk
börtöneiben hasztalan keresnénk valakit, aki e tekintetben
felvehetné nagyméltóságoddal a versenyt.

– Jól feleltél, Giacomo! – válaszolta signor Gradenigo
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Giovanni, barátságosan megveregetve a gondolás vállát. –
Bizonyára ugyanúgy ismered bőkezűségemet is azokkal
szemben, akik kívánságom szerint szolgálnak?

– Bocsánat, kegyelmes uram; jóllehet semmiféle rokonom
sem járt a páduai egyetemre, annyi józan eszem nekem is van,
hogy mindaddig kételkedjem bizonyos dolgokban, amíg nem
látom vagy nem tapasztalom az ellenkezőjét.

Alighogy Giacomo e szavakat kimondta, egy pénzzel tele
erszény hullt a lábaihoz.

– Hallgass, kutya! – szólt signor Gradenigo Giovanni.
– Most már megértem, amit mondani kegyeskedik, – felelte

Giacomo, az erszényt felkapva.
– Vigyázz magadra, Giacomo, mert türelmem fogytán

vagyok!
– Ezt a Rialto lányai is mondják, signor Gradenigo Giovanni.
– Elég legyen!
– Várom a parancsait.
– Evezz!
A beszélgetés ezzel egyidőre véget ért.
Giacomo izmos kezeibe ragadta az evezőt és hatalmas

csapásai gyorsan tovavitték a gondolát Valentine palotájától.
Giovanni, miután parancsot adott, hogy a Canale Grande

felé tartsanak, gondosan köpenyébe burkolózva leült a
párnára és az alkalmas pillanatot várta, hogy
megszólalhasson.

Mikor aztán a gondola a szabadba kikerült, ahol többé nem
kellett attól tartania, hogy avatatlan fülek is meghallhatják:

– Giacomo, – kezdte el Giovanni: a nő, akivel éppen most
beszélgettél, sem a kedvesed, sem a földid.

– Egy francia nő.
– Tudom. Egy francia felesége, akinek a nevét egy

Gradenigo nem szokta megjegyezni magának! E nőt ezer és
egy ok indíthatta, – folytatta, – hogy veled két egymásután
következő estén összesúgjon; a legvalószínűbb, hogy titokban
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szerelmes és ezért van szüksége gondoládra és segítségedre.
Oly nő viszont, aki ilyen szórakozásokra használja fel férje
távollétét, megtiszteltetésnek veheti, ha figyelemre méltatom.

– Tisztában vagyok vele, – dünnyögte Giacomo, hogy mit
jelent ez a figyelem.

Signor Gradenigo folytatta:
– Magára vessen, aki rosszban sántikál; ha e közmondás

rajta is bebizonyosodik, ne okozzon aztán mást, mint önmagát!
Már régóta foglalkozom e nővel, – tette hozzá unottan; – néha
beszéltem is róla, de képzeletemnek új tápra van szüksége.
Beszélj hát el nekem mindent, amit neked mondott s amit
tőled kívánt!

Giacomo néhány pillanatig habozott, majd közölte
Gradenigóval, hogy milyen szolgálatot kért tőle Valentine.
Elbeszéléseit különféle megjegyzésekkel kísérte, azzal a céllal,
hogy Grandenigo szenvedélyét felcsigázza.

Gradenigo Giovanni nem tétovázott, hogy Valentinét
élvvágyának feláldozza. E szerencsétlen fiatalember ferde
nevelést kapott és kicsapongó atyja példája még fokozta
ledérségét; azt hitte, hogy sehol sem találkozhatik az életben
ellenállással, ha egyszer feltett valamit ördögi lelkében.

Miután a gondolással néhány percig tanácskozott, a főtéren
partraszállt és hetykén köpenyébe burkolózva barátai
felkeresésére indult, akik ősi velencei szokás szerint a hercegi
palota árkádjai alatt sétáltak, azon a helyen, melyet az előkelő
társaságban manapság is broglio néven ismernek.

Itt gyűltek össze Velence kéjencei és piperkőcei és itt
firtatták a társaságbeli hölgyek nyilvános és magánéletét.

Gradenigo Giovanni lelkes fogadtatásban részesült s tüstént
átvette a szót, hogy egy friss és eddig ismeretlen kalandjáról
beszámoljon. Valamennyien feszülten figyeltek rá, mert
tudták, hogy az ősnemes Gradenigo család örököse azt az ősi
élvhajhászást és paráznaságot is örökölte, melyben családjának
minden tagja kitűnt.
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Gradenigo értett hozzá, hogy elbeszélését csiklandós
célzásokkal és borsos megjegyzésekkel fűszerezze, miért is
üresfejű hallgatósága zajos tetszésnyilvánítással és harsogó
kacagással jutalmazta.

– A gyorsoság, mellyel vállalkozásaiban célt ér, valóban
bámulatra méltó! – mondta Max, aki szintén végighallgatta.

– Ez már születési hibám, Morrel úr! – felelte Gradenigo.
– A szerencse a játékban vagy szerelemben egyes

családoknál örökös, – vetette közbe egy fiatal velencei.
– Mintha nemrég azt mondta volna, mio caro Gradenigo, –

jegyezte meg egy másik, – hogy már beleunt az itthoni
kalandokba s ezért külföldre akar utazni.

– Úgy van, és ki-ki magyarázza saját tetszése szerint ezt az
elhatározásomat. Tág tért nyílik a feltevéseknek mindenkire
nézve! – válaszolt Gradenigo hangosan felnevetve.

– S szabad tudnunk, hogy legközelebbi kalandjával melyik
országot fogja szerencséltetni? – kérdezte Max.

– Azt hiszem az önét, Morrel úr. Szent Márk szépeinek egy
ideig nem lesz bántódásuk. Ami a francia hölgyeket illeti, –
folytatta, gúnyos mosollyal fordulva Morrel Maxhoz, –
legtöbbnyire igen csinosak; csak az imént részesültem abban
az élvezetben, hogy az ön egyik honfitársnője bájos szemeiben
gyönyörködhettem.

Max ajkaiba harapott és a bajuszát pedergette.
– Amennyire tapasztaltam, – folytatta Gradenigo, – a francia

nők, akiknek már sikerült szerencsésen férjet fogniok, a
változatosságot tűzték maguk elé jelszóul. Én csak helyeslem a
jelszót és kész vagyok megvalósítását a magam részéről
minden tekintetben előmozdítani!

– Ezek után csodálom, signor Gradenigo, – mondotta Max, –
hogy mindeddig nem hagyta el hazáját; ez megbocsáthatatlan
hiba egy oly emberre nézve, aki annyira jártasnak tartja magát
a francia nők erkölcseinek és szokásainak megítélésében.

– Erről sokat lehetne beszélni, Morrel úr, – felelte Gradenigo;
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– meg kell azonban jegyeznem, hogy véleményem szerint
kimerítő és hiteles ismeretekre tehetek szert e tekintetben
anélkül is, hogy hazámat el kelljen hagynom. Tételezzük fel
például, hogy magában Velencében is él egy francia hölgy, aki,
mint tegnap már szerencsém volt említeni, odáig megy
áldozatkészségében, hogy személyesen tart számomra
előadásokat a holdfénynél e tudományból.

Max homlokára hideg verejték ütött ki s ajkain erőltetett
mosoly játszott, mellyel mintegy a velencei nemesifjak ördögi
kacajára akart válaszolni.

– Semmi sem lehetetlen ezen a világon, – folytatta
Gradenigo. – Ha ön nem volna velem körülbelül egykorú,
akkor sohase merném elmondani, hogy van itt Velencében egy
külföldi hölgy, aki bámulatos ügyességgel tudja kihasználni a
szabadság röpke pillanatait, melyeket gyengéd érzésű férje
távollétével ajándékoz neki. Egy idősebb férfi bizonyára nem
hagyná szó nélkül e kijelentést, amely annyira nyilvánvalóan
igaz, hogy még egy fiatal ember is haboznék, hogy ellen ne
mondjon neki. Ugyebár önök is egy véleményen vannak
velem, uraim?

Gradenigo szavait álalános helyeslés és derültség fogadta.
– Nekem is ez a véleményem, – szólt Morrel, hidegvért

erőltetve magára. – Engedje meg azonban, hogy mégis tegyek
egy észrevételt. Ha a hölgynek, aki vét a hűség ellen, a férje
korosabb nemes vagy akárcsak nemesérzésű korosabb úr,
akkor mihelyt a csalásra rájönne, előbb szolgáival
megkorbácsoltatná, utána pedig megöletné feleségét. Ha pedig
a férj fiatal ember, mint én vagy ön, akkor pisztolyra állna ki a
csábítóval, mert éppoly kevéssé tűrné el a gyalázatot, mint én
vagy önök, uraim, valamennyien. Van azonban más lehetőség
is, uram, – kiáltott Max hevesen, hogy a lármát túlharsogja, –
és ez éppen a különbség a különféle népfajok jellemében. Egy
francia, legyen az úr vagy szolga, halálig tartó, kiolthatatlan
bosszút esküszik az ellen, aki őt meggyalázza! Ha nem
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bosszulhatja meg magát rajta nyíltan és fényes nappal, akkor
megöli orvul és éjszaka, és meg van győződve, hogy helyesen
cselekedett és csakugyan helyesen cselekedett.

– Istenem, miért izgatja fel magát annyira, signor Morrel? –
kérdezte Gradenigo a világ legszeretetreméltóbb mosolyával. –
Jegyezze meg magának, hogy ránk velenceiekre nézve ez a
felfogás idegen, mert erkölcsileg éppannyira elszigetelten
állunk a többi nemzetektől, amint városunk van elszigetelve a
szárazföldtől! A haláltól való félelemnek ránk nézve nincsen
jelentősége; de ha volna is, képesek lennénk vele puszta
szeszélyből is dacolni. Sőt még tovább megyek: ön el sem
hiszi, hogy mekkora gyönyörűségemre szolgálna, ha e kis
szerelmi kaland nyilvános botránnyá nőné ki magát.
Bizonyosra állíthatom, hogy a hölgy férje fiatal ember, önnel
egykorú vagy legalább nem sokkal idősebb; előre látom,
mekkora élvezetet szereznék barátaimnak, következésképp
önnek is, akit barátaim közé számítok, ha a párviadal új
nemével, a pisztolypárbajjal szórakoztatnám őket.

Felhasználva a pillanatot, mikor a beszélgetés más tárgyra
terelődött, Max távozott a broglioról és haza sietett, ahol
Valentine várta.

– Ma tovább tartott a sétád, mint rendesen, – szólt Valentine,
átölelve férjét.

– Ez onnan van, felelte Max szárazon, – hogy
végighallgattam Gradenigo Giovanni hosszú fejtegetéseit.

– Gradenigo Giovannit hallgattad? – kiáltott fel Valentine
önkéntelenül.

– Igen!
Rövid szünet állt be.
– Igen érdekes tárgyról beszélt és én kifejtettem neki, mint

járna el egy francia, ha folt esnék a becsületére, – folytatta Max
sötéten, felkeltve Valentine aggodalmát.

Megint hallgattak.
– Én nem szeretem a velenceieket, – mondta most Valentine
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ellenszenvvel.
– Nincs igazad! Nagyon szeretetreméltóak.
– Szeretnék az itteni unalmas élettől szabadulni és

szórakozni, – tette hozzá Valentine. – Mondd, Max, nem
kísérnél el a Monte-Christo szigetre? Azt hiszem, hogy a
magány jót tenne idegeimnek.

– És Gradenigo bálja?
– Törődöm is én ezzel a bállal! – válaszolta Valentine azzal a

természetességgel, amely arra vall, hogy őszintén érezzük,
amit mondunk.

– Szerintem semmivel sem menthetnők az udvariatlanságot,
melyet szándékodban van elkövetni, Valentine-om.

– Hogyan? Még egészségi állapotommal sem? Legyen
különben, amint akarod. Ha kívánod, Velencében maradok és
elmegyek signor Gradenigo báljára.

– Nem, nem! – kiáltotta Max hevesen. – Nem fogsz elmenni
Gradenigo gróf báljára! Elhagyjuk Velencét! Még a levegőtől is
fájdalmasan elszorul a szívem, melyet itt beszívok.

Mialatt ezeket mondta, két nagy könnycsepp buggyant ki
szemeiből és pergett le szép, sűrű bajuszába. Szerelmes
tekintete Valentine arcán pihent s mintha bocsánatot esdekelt
volna egy önkéntelen gondolatáért.

Valentine szeretettel nyújtotta oda a kezét, melyet Max
elfogultan emelt az ajkához.

Valentine másnap nyitva hagyta ablakát, hogy a gondolás a
megbeszélt jelet észrevegye. Giacomo nyilván nem felejtette el
utasítását, mert pirkadatkor a palota lépcsőitől nem messze
egy gondola állt meg. A csónakban két férfi ült, mindkettő a
gondolások öltözetében.

– Ugorj ki, Giacomo, és menj, – szólt egyik a másikhoz.
– Ne felejtse el á vitorlás nevét és a helyet, ahol horgonyoz.
– Bonace a neve?
– Igen, kegyelmes uram.
– Fogd a megígért jutalmat.



329

Giacomo átvette az arannyal telt erszényt és kiugrott a
partra.

– Szent Antal oltalmába ajánlom kegyelmességedet! –
 mondta.

A másik férfi a gondolában maradt és a palota ajtajához
evezett.

Eközben Valentine, Max karjára támaszkodva, szótlanul jött
le szobájából s az előcsarnokon keresztül kiállt a lépcsőkre,
melyeket a csatorna hullámai nyaldostak.

– Itt a gondolánk, – mondta Valentine. – Szálljunk be s aztán
szerencsés utat! Mert elutazunk, – tette hozzá mosolyogva, – és
itt hagyjuk Velencét; vagy nincs kedved hozzá?

– Az elhatározás és a kivitel között gyakran mély szakadék
tátong, édes Valentine-om! – felelte Max. – De ha úgy akarod,
legyen; kész vagyok elutazni.

– S hová?
– Mondjuk a Monte-Christo szigetre.
E szavakkal Max a gondolába lépett és kezét nyújtotta

Valentinenek, hogy besegítse.
E pillanatban a gondolás, aki csak most vette észre Maxot,

hátrahőkölt, remegni kezdett és mozdulatlanná merevedett.
– Indulhatunk! – szólt rá Max.
– Úgy látszik, nem hallotta, hogy mit mondtál, – jegyezte

meg Valentine.
– Süket vagy talán, Giacomo? – kiáltott fel Max. – Evezz a

Lido felé.
– Nézd, mennyire reszket! – szólt Valentine.
A gondolás megragadta a lapátot és evezni kezdett, de

annyira ügyetlenül, hogy nem lehetett volna ráismerni benne
Giacomóra.

De valóban Giacomo volt-e a gondolás? Miért e
nyugtalanság, e remegés, amely Max láttára elfogta? Miért a
néma titkolódzás, mellyel magát körülvette?

Minde kérdésekre a következő fejezet adja meg a választ.
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XLII. A MONTE-CHRISTO-BARLANG

Miközben az ügyetlen gondolás félrefordított fejjel evezett
tovább, hogy fel ne ismerjék, Max Valentinehez fordult és
ujjával egy kisebb kereskedőhajó irányába mutatva:

– Miféle hajó az, amely amott horgonyoz s amely felé
gondolásunk evez? – kérdezte.

– Úgy látszik, hogy nekem nagyobb ismeretségem van a
tengeren, mint neked, – felelte Valentine nevetve; – az a hajó a
Bonace.

– Tényleg egyenesen felé tartunk s már elég messze
jutottunk is a parttól.

– Ha gondolásunk ilyen felületesen fogja fel hivatását és
továbbra is kíméli erejét, attól tartok, hogy estig sem érünk el a
vitorláshoz, – jegyezte meg Valentine.

– Hát valóban meg akarod valósítani szándékodat?
– Szeretném tudni, hogy mit szólnál hozzá, ha a hajó

elvitorlázna velünk az Adriai tengerből?
– Most már értelek! Látom, rabod vagyok, – suttogta Max,

miközben megragadta felesége kezét és felállt a gondolában,
melynek orra már csaknem érintette a Bonace oldalát.

A gondolás e pillanatban a legnagyobb zavarba jött, mert
járművét a vitorlás mellé kellett állítania; még jobban nőtt
zavara, mikor Valentine felkapaszkodott a kötélhágcsón, Max
pedig, aki utasításokat akart adni neki, gyengén megütötte a
vállát.

A telihold, amely eddig egy felhő mögé rejtőzött, most kibújt
a tiszta kék égen és ezüstös fényét ráárasztotta a tengerre.

Max felismerte az álgondolást és hangos nevetésre fakadt.
– Signor Gradenigo Giovanni! – kiáltott fel. – Mit jelentsen

ez, uram? Önnek valóban nagyon különös szeszélyei vannak,
mert mi másnak tulajdoníthatnám a rendkívüli
megtiszteltetést, hogy ön szállított ide bennünket?… Ez a
szívesség nem maradhat titokban; azonnal szólítani fogom
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feleségemet, hogy ő is köszönetet mondjon önnek.
Max már csakugyan Valentine-ért akart indulni, de

Gradenigo Giovanni kérő mozdulata visszatartotta.
– Én tényleg különc természet vagyok, Morrel úr, – kezdte

Giovanni halkan; – mindenben élvezetet találok,, ami
szokatlan és ez az egyszerű magyarázata annak is, hogy én
szállítottam önöket ide, kizárólag, hogy az evezésben
gyakoroljam magam.

– Az evezésben? Talán tönkrement, hogy ehhez a
mesterséghez akar fogni? – szólt Max metsző gúnnyal. – Csak
méltányolni tudom, hogy ilyen dicsérendő önmegtagadással
mond le az arisztokratikus semmittevő életről. Én viszont, aki
már megmondtam önnek, hogyan büntetné egy francia azt, aki
meggyalázza nevét, most megragadom az alkalmat és
bebizonyítom, hogy milyen nagylelkű is tud lenni a
szerencsétlenekkel szemben… Vegye erszényemet!

Ezzel egy tömött erszényt dobott Giovanni lábaihoz. A
büszke fiatal ember, mintha arcul ütötték volna, remegett a
haragtól és sírt dühében.

– Jó éjt, signor Gradenigo! – folytatta Max hangosan; – Szent
Antal oltalmazza!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Két nappal e gondolakirándulás után Morrelék hajója már

körülvitorlázta Elba szigetét és egy kopár sziklatömeg felé
közeledett, melynek égnek meredő csúcsai a felkelő nap
sugaraitól megaranyozva pompás látványt nyújtottak a
szemeknek.

Ez volt a Monte-Christo sziget.
Valentine Max karjára támaszkodva nézte a csupasz

szirteket, amelyek egyre jobban kiemelkedtek a tengerből.
Ami most Valentine lelkét foglalkoztatta, élesen különbözött

attól, amit Max érzett.
A férfit izgalom fogta el a hatalmas sziklák láttára,
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melyekről azt hitte, hogy némán őrzik méhükben a rengeteg
kincset; a nő viszont talán éppen arra gondolt, hogy már csak
hamu van a sziklák óriási tetemei alatt.

Mikor a vitorlás horgonyt vetett a kikötőben, Max azonnal ki
akart szállni; Valentine figyelmeztette azonban, hogy
nemsokára beáll az éjszaka s minthogy a földalatti palotájukba
vezető út még nappal is nagyon veszélyes, azt tanácsolta, hogy
csak másnap reggel hagyják el a hajót.

Max beleegyezett s az éjszakát a vitorláson töltötték.
Lássuk most, hogy mi történt ezalatt a szigeten.
A sziget közepén, egy szikla lábánál, két márványoszlopon

nyugvó kapubejárat volt építve, melynek remek kivitele
különös ellentétben állt a környező, emberkéz még nem
érintette hatalmas gránittömegekkel.

A kapubejárat mögött egy márványlépcső egy földalatti
terembe vezetett, ahonnan jobbra és balra több ajtó nyílt.

E termet a sziklaboltozaton áttört négy nagy ablak
világította meg s látta el egyszersmind friss levegővel.
Nézzünk egy kissé körül és tüstént észrevesszük, hogy
röviddel ezelőtt egy romboló kéz pusztított itt, megsemmisítve
mindent, ami szépet és csodálatosat az ízlés, a gazdagság és a
művészet teremtett. A falak mellett, melyekről drága selyem-
és brokátszövetek foszlányai csüngtek le, még ott álltak
talapzataikon a megcsonkított mesteri szobrok; egy remek
perzsaszőnyeg rongyokra tépve hevert az egyik sarokban a
földön; a felhasított puha vánkosok és kényelmes kerevetek
sajátságos képét nyújtották a rombolásnak és a fényűzésnek…
Ilyen volt a Monte-Christo barlang belseje.

E hely egyedüli lakosa most Benedetto volt.
Gondolataiba elmerülve járt fel-alá a teremben, mikor egy

ember sietett le a lépcsőkön és felriasztotta tépelődéseiből.
– Egy vitorlást pillantottunk meg, maestro, amely horgonyt

vetett a kikötőben, – hangzott a jelentés.
– Ez az egész, Peppino? – kérdezte Benedetto.
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– A hajó nevét is tudjuk, – folytatta a megszólított. – Pietro,
akit magunkkal hoztunk Velencéből, a Bonace vitorlásra ismer
benne.

– Akkor bizonyos, hogy nem Sindbad érkezett rajta. Minden
holmi fenn van hajónkon?

– Minden! Hajónk nyugat felől horgonyoz a kikötőben; s
jóllehet a Bonaceról, amely észak felől áll, nem láthatnak meg
bennünket, mégis helyesebbnek tartanám, ha tüstént
elvitorláznánk. A barlang teljesen ki van ürítve; ami értékes
volt benne, kezeink közt van; mit várjunk hát további

– Nemde azt mondtad, Rocca Priori, – szólalt meg Benedetto
rövid gondolkodás után, – hogy a nyugati kikötőbe vezető út
sokkal rövidebb, mint amely a keletibe vezet?

– Úgy van!
– Helyes; akkor rakjunk most máglyát mindabból, ami még

a teremben maradt.
Peppino, aki megszokta, hogy vakon engedelmeskedjék

urának, tüstént hozzáfogott a parancs teljesítéséhez, míg
Benedetto a szobrokat hurcolta halomra. Néhány perc múlva
elkészültek.

– Most tedd a lőport a máglya mellé, – rendelkezett
Benedetto, – aztán húzzunk egy kis árkot.

Ezt is hamarosan megcsinálták.
– Minden kész van az ünnepélyre, mellyel a palota

tulajdonosát fogadni szándékozunk! – kiáltotta Benedetto
gúnyosan. – Ha akar, már jöhet; a lángok fényénél majd
elolvashatja a szavakat, melyeket figyelmeztetőül hagyok itt
számára.

Ezzel egy darab szenet kapott fel és nagy betűkkel néhány
szót írt a főfalra, melyeket Peppino a sötétség miatt hiába
próbált elolvasni.

Másnap reggel Valentine és Max partraszálltak, hogy a
barlangba menjenek. Mialatt kart karba fűzve sétáltak, egy
férfi követte őket nyomon, macskaügyességgel ugrálva
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szikláról sziklára. Mikor e férfi, kinek szemei csillogtak, mint a
zsákmányra leső tigrisé, megállapította, hogy a házaspár a
barlang felé tart, felhagyott követésükkel és egy sziklafalon
lekúszva, egy rejtett tengeröböl felé sietett.

Lenn az öbölben egy vitorlást pillantott meg, mely a nyugati
kikötőben horgonyzott; a vitorlás a Vihar volt. Legénysége
csupán két matrózból állt és úgy látszott, mintha teljesen
menetkész állapotban csak várakoznék még valakire.
Benedetto nagyot lélegzett és visszafordult a barlang felé.

A sziget vad növényei hűvös szélben hajlongtak, amely
sivítva fütyült a sziklahasadékokon keresztül. Nyugatról
keletre sötét felhők vonultak, el-elhomályosítva a tündöklő
napot s valami sűrű, titokzatos fátyolt borítva a
gránittömbökre. Lenn a szirtek lábánál bömbölve törtek meg a
hullámok s a hang emberi panaszként emelkedett a magasba.

Minél jobban közeledtek a barlanghoz, Valentine annál
jobban remegett, de erőt vett magán, hogy izgalmát Max elől
elrejtse.

Amint egy szikla sarkánál befordultak, feltűnt előttük a
barlang remek kapubejárata. Valentine megállt.

– Fáradt vagy, drágám? – kérdezte Max – Már nincs messze
a földalatti palota; amott a bejárat.

– Igen ott van! Ott van első boldogságunk szentélye, melyet
mindeddig zavartalanul élveztünk! Hadd gondoljak a napra,
amely a gyötrelmek oly hosszú sora után oly vidáman
köszöntött ránk! Milyen boldog voltam akkor! Milyen
gyönyörűnek láttam mindent, ami bennünket körülvesz!
Képzeletem virágszőnyeggel ékesítette a sziklákat, s
mindegyik virágból te néztél rám!… De most már nem látom e
virágokat! Mintha egy durva kéz gyökerestől tépte volna ki
őket örökre! A kopár sziklák, e magány, a kietlen csend,
melyet csak a hullámok zúgása tör meg, rettegéssel tölt el. A
Monte-Christo barlang ajtaja úgy tűnik fel nekem e
pillanatban, Max, mint egy titokzatos sír bejárata!
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– Mit jelentsenek e szavak, Valentine? – kiáltott fel Max. –
Mit jelentsenek könnyeid? Mi rosszat cselekedtünk, hogy
rászolgáljunk a szerencsétlenségre, melyet megálmodtál?

– Rosszat? Semmit! – felelte Valentine; – csakhogy annak az
embernek nem lett volna joga nekünk adni, amivel
megajándékozott bennünket.

– Szavaid, Valentine, melyeket Velencében hidegen
hallgattam végig, most, mikor egyedül állunk itt az ég és föld,
az örvény és Isten között, rettegéssel töltenek el!

– Tegyünk ezért fogadalmat Istennek, hogy lemondunk a
fényűzésről, mellyel Monte-Christo gróf vett bennünket körül.
Éljünk munkánkból, érjük be a középszerű boldogsággal s a
kincseket, melyekkel a gróf talán anélkül halmozott el
bennünket, hogy joga lett volna hozzá, engedjük át a
szegényeknek és nyomorultaknak, kik annyian vannak a
világon!

Mialatt ezeket mondta, elérték a barlang bejáratát és lefelé
indultak a lépcsőkön.

Abban a pillanatban, amikor a nagy terembe értek, a
döbbenet kiáltása tört ki mellükből.

A földalatti palotában hatalmas robbanás hangzott és
minden lángbaborult körülöttük.

– Valentine! – kiáltotta Max, hasztalanul igyekezve
kivonszolni feleségét a teremből.

– Maradjunk! – felelte a nő, férjét átölelve. – Maradjunk! Itt
ajándékozta nekünk a gróf a barlangot és kincseit.

– Meneküljünk, meneküljünk, Valentine! – kiáltott Max
rémülten. – Nem látod amott a borzalmas szavakat?

És kezét kinyújtva a főfalra mutatott, melyen ez a felírás állt:
„Legyen a szegényeké, ami őket illeti meg!
A holt kéz már felemelkedett Dantes Edmond ellen”.
– Micsoda rettenetes titok vesz bennünket körül? – folytatta,

újólag visszanyerve hidegvérét. – Melyik ördögi kéz írta e
szavakat a falra, vakmerően kirabolva és elpusztítva
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palotánkat? Nem látod-e be Valentine, hogy mindez egy oly
ember műve, aki vissza akar élni női gyengeségeddel? Jöjjön
hát elő legalább s ha tudja, magyarázza meg e talányt! Ki az a
halott, akinek keze már felemelkedett szerinte Dantes Edmond
ellen?

– Megmondom neked, Morrel Max, – hallatszott egy hang a
barlang belsejéből. – A kéz, amely Dantes Edmond ellen
felemelkedett, egy férfi keze, aki rettenetes bosszúval maradt
adósa! A halott Villefort úr!

– Az atyám! – sikoltott fel Valentine és ájultan rogyott férje
karjaiba, aki kővé meredten állt a lépcsőkön s mintha a
levegőt, a lángokat és sziklákat kérdezte volna tágra meredt
szemeivel.

A tűz gyorsan terjedt tova és rövid idő múlva alig maradt
valami más a Monte-Christo barlang csodálatos
gazdagságából, mint egy halom hamu a megfeketedett
sziklafalak között.

Két kis hajó vitorlázott el ellenkező irányban a Monte-
Christo szigetről, egyik annak keleti, másik nyugati partjáról.

A hajó, amely az Italia nevű földnyelvet akarta
körülvitorlázni, a Vihar volt, az pedig, amely Porto-Vecchio
felé tartott, a Bonace.

XLIII. GRADENIGO GRÓF BÁLJA

Egész Velence lázas izgalomban volt. Álarcos bálra
készültek, amelynek az összes eddig látottakat el kellett
homályosítania. A divatárusnők éjjel-nappal dolgoztak.

Mindenki e bálról beszélt. Gradenigo grófnak egy Krőzus-
barátja érkezik keletről, akit a gróf tárt karokkal vár; kivilágítja
fényes termeit, nagyszerű kertjeit s feldíszíti őket mindazzal,
ami szép van Velencében s ami méltó barátjához, akinek neve
közszájon forgott: Monte-Christo grófhoz. Ki is ez a Monte-
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Christo gróf? Egy francia születésű, mérhetetlenül gazdag
ember, aki a keletet választotta második hazájának, ahol egy
Janina nevű basa egyetlen leányát vette feleségül.

Mindenki elmondta róla, amit tudott s iparkodott túltenni
szomszédja közlésein. Mindenki tudott róla egy-egy történetet,
melyek többé-kevésbé igazak vagy csak valószínűek voltak.

A brogliotól a Canale Grandeig, az utcákon éppúgy, mint az
előkelő szalonokban, mást sem lehetett hallani, mint a híres
vendég nevét, kinek tiszteletére a bált rendezték s aki az adott
pillanatban az egész főúri társaság érdeklődésének központja
volt. Velence patríciusai közül senki sem mulasztotta el
tiszteletét tenni Monte-Christo grófnál, otthagyva névjegyét az
egyik teremben kitett elefáncsontberakású arany tányérkán.
Maga Monte-Christo gróf ugyanis nem fogadott személyesen
olyan látogatókat, akikkel nem állt meghitt viszonyban.

Mielőtt Gradenigo gróf báljáról beszámolnánk,
szükségesnek tartjuk, hogy elmondjunk egyet-mást a férfiúról,
akit Monte-Christo grófnak hívtak s akinek nevéről kapta
címét a regény, melynek a mienk közvetlen folytatása.

Ha csak egyszer is láttunk életünkben egy kiváló
egyéniséget, akinek jelleme és tettei felkeltették
érdeklődésünket, úgy mindig élénk izgalom fog el bennünket,
ha hosszú távollét után újra találkozunk vele.

Örülünk, hogy újra módunkban áll megfigyelni, minden
mozdulatát, szavát és cselekedetét bonckés alá venni, mert
minduntalan azt hisszük, hogy különbséget fogunk felfedezni
a régi és a mostani énje között.

Monte-Christo gróf azon emberek közé tartozott, akiknek
életét az idő gyökeresen megváltoztatja s akik csaknem
felismerhetetlenné válnak számunkra, ha huzamosan nem
láttuk őket. Mikor Monte-Christo gróf a világ színpadán
megjelent, oly állást töltött be, melyet a sors, mint ritka
tüneményt, csak szilárd jellemű lények számára tart fenn s
amely az élet tarka könyvében, hol Isten, ördög és az ember
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írnak felváltva vagy gyakran ugyanazon időben, különleges
lapot foglal el. Monte-Christo gróf még szakadatlanul szemei
előtt látta a szerencsétlen Dantes Edmond múltját, mint valami
szemfedelet, amely hosszú, gyötrelmes időszakot takart s
amelyre gyilkosának neve vérével és könnyeivel volt felírva.
Még füleiben csengtek az öreg Faria abbé szavai, melyek
megtanították a titkok fátyolának fellebbentésére és egész
meztelenségükben leleplezték előtte hóhérai gaztetteit. Monte-
Christo gróf vérre szomjazott! Mint ember, nem emelkedett fel
a bölcselet olyan magaslatára, hogy az olthatatlan
bosszúvágyat feledni lett volna képes; irgalom és részvét
sohasem rezdült meg szívében! Nevetett, ha sírást hallott,
átkozódott, ha Isten nevét említették, jóllehet Ő tette naggyá és
hatalmassá! Semmi sem volt az életben, ami megédesíthette
volna számára az ürömpohárt, melyet állandóan ajkain érzett.

De most, mikor e képre már a feledés sűrű fátyla borult,
mikor múltjának szemfedele alatt nem izzott többé a féktelen
szenvedélyek lávája, mikor egy imádott nő és egy ártatlan
gyermek szeretete teljesen új, örömteljes életet varázsolt köré,
Monte-Christo gróf többé már nem a régi ember volt. Minden
boldogságát a csendes családi életben találta meg, amit oly
kevésbé tudnak megbecsülni azok, akik a nagyvilág
forgatagában élnek és semmi szerencsétlenségen sem estek
még keresztül; és sohasem is jött volna vissza Európa
városainak lármájába, ha egy rendkívüli körülmény nem teszi
ezt parancsolóan szükségessé. Felesége, Haydée ugyanis
megbetegedett s az orvosok levegőváltozást írtak neki elő;
Monte-Christo gróf tehát elhagyta keletet és nyugatra utazott,
ahol remélte, hogy a gyengélkedő egészsége ismét helyreáll.

Földrajzi fekvésénél fogva Velencét kellett először érinteniök
s minthogy signor Gradenigo barátja volt Monte-Christo
grófnak, levélben közölte vele küszöbön álló látogatását.

Bármennyire unszolta is Gradenigo Monte-Chrisro grófot,
hogy nála szálljon meg, utóbbi az illemszabályokkal mentette
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ki magát s egy előre küldött szolgájával magánlakást
béreltetett.

Monte-Christo gróf a zsidónegyed ugyanazon palotájában
lakott, melyet előtte Max és Valentine foglaltak el.

A még üde és fiatal Haydée mit sem veszített szépségéből;
jóllehet betegsége nyomot hagyott arcán, egész
megjelenésében az az utolérhetetlen báj tükröződött, amely
mindenkit lebilincselt, aki őt néhány évvel ezelőtt hazájában
vagy Párisban látta.

Egy alig negyedfél éves fia volt, kinek gyermeki vonásaiban
Monte-Christo határozottsága az anya szelídségével párosult.
Haydée egy pillanatra sem hagyta eddig magára gyermekét s
így férje csak ismételt unszolással tudta rávenni, hogy signor
Gradenigo báljára ő is elmenjen, minthogy távolmaradása
nyilvánvaló sértés lett volna a velencei grófra nézve. Most
történt először, hogy Haydée gyermekét egy nő őrizetére bízta,
akit keletről hozott magával.

Gradenigo gróf palotája fényárban úszott s kertjeiben a
legkitűnőbb zenekarok játszottak.

Mihelyt szürkülni kezdett, a Canale Grande, melyre a palota
homlokzata nézett, a meghívottak és a bámészkodók
gondoláival telt meg. Mindenütt, ahonnan a palotát és a kertet
látni lehetett, tengernyi sokaság hullámzott.

A lugasokban ezer meg ezer lámpa égett s a nyitott
ablakokon keresztül fényfolyó ömlött ki és árasztotta el a
tömeget. Valóban felejthetetlen látvány volt.

Az álarcosok pompásnál pompásabb jelmezekben jelentek
meg. A lárma és tülekedés egy szempillantás alatt
elcsendesedett, mikor a vendégek egyike suttogva közölte a
hírt, hogy Monte-Christo gróf és a szép Haydée éppen most
szálltak ki gondolájukból.

Hölgyek és urak tüstént az érkezők elé siettek.
Haydée drágakövektől csillogó keleti ruhában volt és

beduinnak öltözött férje karján jelent meg. Monte-Christo gróf
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férfias alakja és Haydée elragadó kecsessége általános
feltűnést keltett.

Signor Gradenigo, barátja megérkezéséről értesülve,
lovagiasan karját nyújtotta Haydéenak s miután a híres
beduinnal meleg kézszorítást váltott, az asszonyt a
tánctermekbe kísérte.

A gróf egyedül maradt s minthogy a körülötte folyó
unalmas beszélgetés távolról sem érdekelte, egy álarcos női
csoportba vegyült, abban a reményben, hogy felismeri
valamelyiküket. Belátva, hogy fáradsága hasztalan, a kertekbe
ment le, ahol a tánc folyt. Az egyik viráglugasból női hangok
szűrődtek ki; jóllehet teljesen ismeretleneknek tetszettek,
néhány szó, mely Monte-Christo gróf fülét megütötte, tüstént
felkeltette figyelmét.

Burnuszába burkolózva egy évszázados fához támaszkodott
és hallgatózott.

– Szóval biztosan tudod, hogy a D'Armilly kisasszonyok
Velencében vannak?

– Hogy biztosan tudom-e? Sőt: itt is vannak a bálon.
– Itt lennének? Ezt nem tartom valószínűnek, ítélve azon

vitából, melyet Gradenigo gróf családjaink régiségéről és
előkelőségéről atyámmal folytatott. Ha valakinek ilyen
arisztokratikus felfogása van, alig hihető, hogy énekesnőket
hívjon meg, magához.

– A színi pálya az utóbbi időben kezd megbecsülésnek
örvendeni, kedves barátnőm. Tényleg, mi rossz is van benne?

– Valóban semmi; de vannak emberek, akik e téren nagyon
maradiak! Ami engem illet, én egyáltalán nem sértődöm meg a
két énekesnő jelenléte miatt, de…

– Különben még egy másik körülmény is kedvez a
D'Armillyknak. Azt mondják, hogy igen jó családból valók,
kivált a fiatalabb, Eugénie, aki anyja révén az előkelő Servières
nemzetségből származik.

– Ez esetben semmi kifogás sem tehető meghívásuk ellen!
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Születési nemesség a tehetség nemességével párosulva minden
ajtót megnyit.

– Igazad van!
– Hogyan ismerhetnők fel őket ennyi álarcos között?
– Van valami, ami segítségünkre lesz.
– Nevezetesen?
– Gradenigo Giovanni bele van háborodva az egyik

D‘Armillyba. Mikor Rómába utaztukban itt is felléptek, nem
fogyott ki dicséretükből; még több is volt ez mint dicséret:
szenvedély, őrület! Így hát biztos lehetsz, hogy ma éjjel egy
pillanatra sem fog tágítani mellőlük; Giovannit pedig
álöltözetben is nyilván megismered.

– Hát persze! Naponként látom az unokafivéremnél.
– Nos hát a hölgy, akivel a legtöbbet fog beszélgetni,

feltétlenül az egyik D'Armilly lesz.
– Helyesen következtetsz. De most vegyük fel álarcunkat és

nézzünk körül. Nem tudod, Monte-Christo gróf itt van?
– Igen.
– Feleségéről hallottál valamit?
– Azt mondják, hogy előkelő származású görög nő;

egyébként még nem láttam.
– Hát azzal a francia nővel, aki néhány nappal ezelőtt még

itt volt Velencében s aki Morrel Maxnak, a Monte-Christo
sziget gazdájának felesége, mi történt?

– Ha hinni lehet Giacomo gondolásnak, aki jelenleg a mi
szolgálatunkban áll, a házaspár elhagyta Velencét és a puszta
szigetre vitorlázott, ahol gyönyörű palotájuk van.

– Ha a sziget az enyém volna, nem maradna sokáig puszta,
kivált ha szép palota is van rajta. Benépesíteném a legszebb
gavallérokkal és bálokat rendeznék. Képzeld, micsoda élvezet
lenne táncolni a vad sziklák között, melyek lábainál tajtékozva
törnek meg a hullámok! De most már tedd fel álarcodat és
keressük meg a D'Armillykat.

Mire a két barátnő a lugasból kilépett, Monte-Christo gróf
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már eltűnt. Gradenigo Giovannival akart találkozni.
Éppen amikor valaki megmutatta neki a tömegben a gazdag

velencei gróf örökösét, egy fekete domino toppant elébe,
lángoló pillantást lövellve rá álarcán keresztül,

– Kicsoda ön és mit akar? – kérdezte Monte-Christo
dölyfösen.

– Látja! – válaszolt a domino.
A hangra Monte-Christo önkéntelenül is megrezzent.
– Köszönöm, – felelte: – minthogy azonban nincs önnel

miről beszélnem, felesleges vesztegetnie a saját idejét és az
enyémet.

Ezzel Monte-Christo távozni akart, de az álarcos újra elállta
útját.

– Ha neked nincs is miről beszélned velem, annál több
beszélni valóm van nekem veled, mert olyan ember vagy
akivel sok mindenről lehet beszélni s ezt magad is jól tudod.

– Ez már egyenesen tolakodás! Változtassa meg hangját és
modorát. Ha ismer, szólítson nevemen!

– Szívesen! De melyik neveden?
– A kérdés különös! A magam nevén.
– Akikor Dantes Edmondnak foglak nevezni!
E szavakra Monte-Christo gróf egy lépést hátrált és

nyugtalanul mérte végig az ismeretlent.
– Sejted már, hogy tudom, ki vagy? – kérdezte a domino.
– Ez nem fontos, – válaszolta a gróf, összeszedve magát. –

Nem lenne szíves ön is megmondani a nevét?
A domino gúnyosan felkacagott.
– Vagy legalább adjon valami jelt, hogy felismerhessem! –

tette hozzá Monte-Christo, nem tudva legyőzni kíváncsiságát.
– Rendben van, – hangzott a válasz. – Emlékszel

Mercedesre?
– Mercedesre… – ismételte Monte-Christo tompa hangon,

mert ez a név fájdalmas húrt érintett meg lelkében – Kicsoda
hát ön? Ne menjen! Beszéljen… Már ismerem!
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– Nos hát ki vagyok!
– Morcerf Albert.
– Tévedsz! Emlékezz csak vissza: ő magasabb nálam.
– Igaza van, – dünnyögte a gróf fejét csüggesztve.
– Jó éjt, Edmond! A viszontlátásra! – búcsúzott

csúfondárosan a domino s anélkül, hogy Monte-Christo
visszatarthatta volna, eltűnt a vidáman zajongó álarcosok
között.

A gróf hasztalan iparkodott tekintetével követni az
ismeretlent: úgy tetszett, mintha semmibe foszlott volna. Hogy
a nyomasztó érzéstől, mely e rövid beszélgetés folyamán erőt
vett rajta, szabaduljon, Monte-Christo a két D'Armilly
felkeresésére indult, azon ismertetőjelre támaszkodva, melyet
a viráglugasban beszélgető nőktől kihallgatott.

Félórai hiábavaló kutatás után régi barátjával, Gradenigo
grófal találkozott, akivel néhány közömbös szót váltott, mint
olyankor szokás, mikor nem akarjuk elárulni valaki előtt, ami
érdekel bennünket,

– A társaság valóban gyönyörű! – kezdte Monte-Christo, – s
amint látom, signor Gradenigo Giovanni megosztja
édesatyjával a házigazda szerepét.

– Valóban, segítségemre van, – felelte az öreg nemes. Egy
kicsit szeles a legény, de a korral majd lehiggad; nem úgy van?
Találkozott már vele?

– Mutatták, de tüstént szem elől tévesztettem és azt hiszem,
már fel sem tudnám ismerni.

– Amott van, – szólt signor Gradenigo jobbfelé mutatva; –
éppen egy cserkésznőnek nyújtja a karját.

Monte-Christo a fiatal Gradenigo felé indult s már meg
akarta szólítani, mikor megint egy álarcos termett előtte.

– Isten hozta, Monte-Christo gróf, – mondta. – Rosszul tette,
hogy az arcát elfödte, mert várja valaki.

– Mit akar ezzel mondani?
– E pillanatban csak keveset, de eljön még az idő, mikor
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sokat fogok önnek mondani.
– Én önt nem ismerem és semmi kedvem sincs, hogy

megismerjem. Jó estét!
– Csak egy szót még, gróf! Nem illik ennyire kurtán végezni

valakivel, aki oly sokáig várt az emberre.
– Tudtommal semmi közünk sincs egymáshoz.
– Jelenleg nincs, de volt; s ez szerintem egyre megy.
– Ne beszéljünk arról, ami régen elmúlt; foglalkozzunk a

jelennel. Kicsoda ön? Mondja meg nyíltan, hiszen látja, hogy
én magam egyáltalán nem igyekszem kitalálni a nevét.

– A fő dolog, hogy ön a Fáraó tengerésze, én pedig egy utas
vagyok, akivel Villefort úr küldi önnek üdvözletét.

– Bárki legyen is ön – kiáltotta Monte-Christo, kezével
megdörzsölve homlokát – e tréfálkozás ízléstelen! Legalább
azokat tisztelje, akik talán örök álmukat alusszák!

Alighogy a gróf ezt kimondta, az ismeretlen eltűnt.
Monte-Christo, akit e kegyetlen játék már kezdett kihozni

sodrából, most újra Gradenigo Giovanni keresésére indult.
Már éppen megpillantotta és meg akarta karját érinteni,
amikor egy harmadik álarcos közeledésére lett figyelmessé. Az
álarcos bírói talárban volt és folyékonyan beszélt franciául,
amint csak ilyen állású emberektől lehet várni.

– Jó estét, Monte-Christo gróf – szólt az álarcos. – Talán
megint azzal a szándékkal jöttél vissza Európába, hogy
néhány családon bosszút állj?

Monte-Christo gróf leírhatatlan kíváncsisággal nézett a
bíróra, aki ennyire ismerni látszott őt.

– Hogy van feleséged, a szép Haydée? – folytatta előbbi, a
legtisztább francia kiejtéssel. – Szegény asszony! Nem hiszem,
hogy sokáig boldog legyen.

– Ön a vészmadár szerepében tetszeleg magának, kedves
uram, – felelte a gróf erőltetett nevetéssel. – Talán csupa
unalomból teszi, mely komoly foglalkozásával jár?

– Foglalkozásommal? Minthogy királyi ügyész vagyok,
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sohasem unatkozom, – válaszolt az álarcos nyomatékkal. –
Ellenkezőleg, kötelmeimet a legnagyobb kedvvel teljesítem és
oly jól látom el hivatalomat, hogy mindazok tiszteletét és
becsülését kivívtam, akik ismernek. S éppen most egy
rendkívül érdekes eset előtt állok, amely halhatatlanná fogja
tenni a nevemet!

– Ön meglehetősen beképzeltnek látszik, – jegyezte meg a
gróf.

– Ön sem azt nem tudja, hogy miről lesz szó, sem hogy ki
fölött fognak ítélkezni.

– Beszéljen hát világosabban!
– Ön fog bírái előtt állni, kedves Monte-Christo gróf; ezek

után most már megértheti a szegény Haydéere vonatkozó
jóslatomat.

– Legyen; de hát mivel vagyok vádolva? – kérdezte Monte-
Christo, ráállva a szerepre, melyet az ismeretlen kiosztott neki.

– Azzal, hogy egy iszonyatos drámát bogozott össze,
melyből Istent teljesen kifelejtette! A Saint-Méran és Villefort
családok sírja rettenetes bosszút kiált ön ellen s az egyik halott
kinyújtotta kiszáradt kezét, hogy leleplezze a világ előtt.
Vigyázzon, gróf úr! Az idők folyása lapozott egyet a sors
könyvében, és én, aki azzal vagyok megbízva, hogy
megmagyarázzam belőle az isteni igazság szavait,
kérlelhetetlen leszek ön iránt!

– Bocsásson meg, – felelte a gróf hidegen, – de e kijelentését
csak a téboly hirtelen rohamának tulajdoníthatom.

– Ez az ön dolga, – viszonozta az álarcos. – Mindazonáltal
nem ártana, ha kissé megerőltetné az emlékezetét, mert ön
nagyon feledékeny, gróf úr! Mikor önt azzal vádolták be, hogy
Bonaparte párthíve s ezért tömlöcbe vetették, én pedig az iffi
kastélyba szöktettem meg, akkor ismerte meg a nevemet: én
Villefort vagyok!

– Rendkívül örülök, uram, hogy ismét láthatom! Lehetnék
talán oly szerencsés, hogy e zsivajtól távol csevegjünk
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egymással?
– Rendelkezésére állok; de előrebocsátom, hogy

beszélgetésünk nagyon rövid lesz. Csak kevés mondanivalóm
van önnek; de azért, ha úgy tetszik, kövessen.

E szavakkal az állítólagos Villefort a termeken keresztül a
kertbe indult, majd egy árnyékos fasoron át egy elhagyatott
szabad kis térre sietett, ahová a bál lármája, a muzsika és a
vendégek nevetése csak foszlányokban hatolt el.

Itt a gróffal szemben megállt és gyűlölettől izzó tekintettel
mérte végig.

– Ön látja, – kezdte a gróf, – hogy én nem viselek álarcot;
joggal elvárhatom, hogy ön is letegye a magáét.

– Ez az álarc, gróf úr, nem emberi vonásokat takar! – felelte
az ismeretlen tompa, síri hangon.

– Elég volt a tréfából! Kicsoda ön? – kérdezte a gróf heves
mozdulattal.

– Már megmondtam önnek, Dantes Edmond; ön tehát tudja,
hogy ki vagyok.

– Ismétlem, hogy elég volt a tréfából! Csak semmi kertelés!
Én Dantes Edmond vagyok. Kicsoda ön?

– A bírája!
– Amint látom, ön folytatni akarja e bosszantó játékot, – szólt

Monte-Christo. – De rosszul cselekszik s ezzel csak azt
bizonyítja be, hogy nem tudja, ki Monte-Christo gróf.

– Ellenkezőleg, nagyon is jól tudom! Ön egy ember, aki a
legkegyetlenebb bosszúvágytól vakíttatta el magát és aljasul
visszaélt az igazságosság fegyverével, melyet Isten a kezébe
adott! Ön egy nőt, aki szíve mélyéből szerette s még ma is
véres könnyeket hullat, mikor önre gondol, jutalmul
szerelméért és hosszú vértanúságáért, özveggyé tett és a
legnagyobb nyomorba döntött! Ön egy igaz barátot, aki önben
megbízott és semmit sem titkolt ön előtt, jutalmul elárult és
becsületétől megfosztott; sőt nem elégedett meg még ezzel sem
s tovább szítva gonosz szívében a bosszú lángját, csak akkor
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nevetett fel elégedetten, mikor áldozatai már mind elhulltak!
Egy alig kilenc éves gyermek vére lemoshatatlan foltként
tapad homlokán! S emellett azt hiszi, hogy egyetlen nagylelkű
cselekedetével jóvá teheti minde gazságokat és nyugodt
lelkiismerettel élhet, abban a meggyőződésben, hogy Isten
akaratát teljesítette. Egyszóval: ön, Monte-Christo gróf, a
szívtelen gyilkos és elvetemült csaló, aki hasztalan iparkodik
botlásait Isten igazságosságának leple mögé rejteni.
Reszkessen hát, hitvány képmutató, mert gyötrelmes halál vár
önre s már lábai előtt tátong a sír, ahová Istentől és emberektől
elátkozva fog bezuhanni!”

– Bárki legyen is ön, – felelt néhány pillanatnyi gondolkodás
után Monte-Christo határozott hangon: – szemébe nézek a
vádnak, abban a reményben, hogy jogom van védekezni is
ellene. Eltekintve a tények sötét csoportosításától, melyhez
folyamodnia kellett, hogy szavai összhangban legyenek
öltözetével, azon semmi csodálni valót nem találok, hogy
párisi életem cselekedeteinek rugóit vizsgálva, kárhoztatja az
érzést, melynek abban az időben a hatása alatt voltam; ez
önnek teljes szabadságában áll. Nem kívánom és sohasem is
kívántam, hogy eljárásom jogos voltát dogmaként fogadják el;
hajlandó vagyok azonban bebizonyítani, hogy szigorú
igazságosság vezetett valamennyi tettemben, melyeket ön
elítél, s hogy a legcsekélyebb bűnbánatot sem érzem miattuk.
Sajnos, itt nincs helye az efféle kimagyarázkodásoknak; de ha
már egyszer azt a fáradságot vette magának, hogy a velem
való találkozást keresse, és pedig alig néhány órával később,
hogy újra Európába tettem lábamat, kérem, látogasson meg a
zsidónegyedben, ahol bármikor a legszívesebben fogadom.
Emellett, ha tetszik, inkognitóját is megtarthatja.

A taláros férfi sötéten elmosolyodott.
– Eljön a nap, gróf úr, amikor valóban találkozni fogunk; de

ha megannyira nyomósak is az érvei, nem létezik a keresztény
világban bölcselet, amely cselekedetei igazságosságát
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elismerné!
– Majd meglátjuk! – felelte Monte-Christo.
– Tehát a viszontlátásra! – mondta az álarcos és kezét

nyújtotta a grófnak.
Monte-Christo önkéntelenül megszorította a feléje nyújtott

kezet, de ugyanazon pillanatban halálsápadtra válva hőkölt
hátra.

– Az ön keze jeges! – kiáltott fel meglepetten.
– Ez a sír jegessége, – mormolta az álarc, a világosság felé

tartva kezét,
– Egy holt kéz! – suttogta Monte-Christo rémülten.

XLIV. AZ ELSŐ TÁMADÁS

Mihelyt a meglepetés első pillanata elmúlt, Monte-Christo
gróf ismét visszanyerte szokott lélekjelenlétét, de az álarcos
ismeretlent hasztalan kereste: a legkisebb nyom nélkül eltűnt a
tömegben.

A grófnak úgy rémlett, hogy még most is érzi az aszott kéz
hidegségét, mint mikor önkéntelenül megszorította.
Bármennyire józanok legyünk és bármennyire meg is vessük a
középkor vagy helyesebben fanatizmus babonáit; vannak
pillanatok, mikor megmagyarázhatatlan rettegés fog el
bennünket anélkül, hogy ezért gyengeséggel vádolhatnók
magunkat! S ennek az az oka, hogy vannak az életben
pillanatok, amikor a tapasztalat, a tudás és a gondolkodás
tehetetlenül áll bizonyos tényekkel szemben, melyek sem a
tapasztalaton nem alapulnak, sem a tudás fényénél meg nem
magyarázhatók, sem ésszel fel nem foghatók.

Bárha az előbbi jelenet a tények nem ilyen csoportjába
tartozott, legalább ránk nézve nem, akik e dráma kifejlődését
kezdettől fogva minden mozzanatában megfigyeltük. Monte-
Christo grófra mégis rendkívüli hatást gyakorolt, mert mióta
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börtönéből csodával határos módon kiszabadult, egyébként
eléggé változatos kalandjai során ily különös élményen nem
esett keresztül.

Ki lehetett az a titokzatos férfi, aki teljes pontossággal
ismerte Dantes Edmond életét s most váratlanul elé állt, hogy
felelősségre vonja valamennyi érzéséért és cselekedetéért!
Micsoda halott volt az, aki kilépett sírjából, hogy kezet fogjon
vele éppen akkor, amikor a legkevésbé gondolt a múltra!…

Ezek a nyugtalanító gondolatok jártak Monte-Christo
fejében, folytonos tápot adva képzeletének, bárha ajkairól egy
pillanatra sem tűnt közben el megvető, gúnyos mosolya.

Ha valaki csak tréfát akart volna űzni, nem ily szavakkal
fejezte volna ki magát; egy szellemileg alacsonyabbrendű
ellenség nem viselkedett volna oly hidegvérűen és nyugodtan,
mint a taláros álarcos!…

De hát ki lehetett ez az ismeretlen?…
Danglars báró semmi esetre.
Morcerf Albert nyilvánosan elégtételt adott neki a párviadal

alatt.
Villefort megőrült s valószínűleg már nem is él.
Ki lehetett tehát ez az ismeretlen?…
A gróf hasztalan idézte fel emlékezetében mindazokat,

kiknek alapos okuk lehetett volna rá, hogy üldözzék.
Hiába emlékezett vissza élete minden egyes mozzanatára.
– Senki sem érezheti magát annyira ellenségemnek, –

mondta magában, – hogy bosszút forraljon ellenem!
Múltamban nincsen egyetlen cselekedetem sem, melyet meg
kellene bánnom.

Ki lehet tehát ez az ismeretlen?
Ez a kérdés tolult szakadatlanul a gróf ajkaira. Sokáig

töprengett, de nem talált rá feleletet.
A signor Gradenigo bálját követő nap Monte-Christo gróf a

titokzatos vádló látogatását várta.
Az ismeretlen nem jelentkezett.
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Nap nap után múlt; már egy hét telt el és Monte-Christo gróf
még mindig nem tudta, sőt nem is gyanította, hogy ki lehetett
az álarcos. A folytonos töprengésbe belefáradva, szórakozás
után nézett. Eszébe jutott a két D'Armilly kisasszony, akiket
még Párisból ismert s akik iránt mindig őszinte vonzalmat
érzett. Elhatározta tehát, hogy felkeresi őket.

A két fiatal barátnő betegség ürügye alatt felbontotta az
Argentino színházzal való szerződését és elutazott Rómából.
Most Velencében voltak és egy francia szállodában laktak.

Monte-Christo álnév alatt jelentette be magát náluk. Bár nem
minden vonakodás nélkül, végül is bevezették az
énekesnőkhöz.

Először Louise lépett a szalonba.
– Istenem! – kiáltott fel, mikor a grófot megpillantotta: –

Nem Monte-Christo grófhoz van szerencsém?
– Én vagyok, kisasszony. Meg akartam győződni, hogy

emlékszik-e rám, mert mikor valakiből hiányzanak az
érdemek, melyekkel magára tudja terelni embertársai
figyelmét úgy nem igen hiszi, hogy huzamosabb távollét után
sem felejtették még el.

– Önnek nem szabad így beszélnie, gróf úr; Eugénie
barátnőmmel együtt méltányolni tudjuk nemes érzéseit, még
ha az egész világ is elítélné.

– Ne mondja ezt, kedves kisasszony! Amikor valakit az
egész világ elítél, nekünk is csatlakoznunk kell az általános
felfogáshoz! – vágott közbe a gróf szelíd mosollyal, majd
gyorsan hozzátette: – Remélem, helyesen következtetek
Eugénie kisasszony rózsás arcszínéből egészségi állapota
javulására?

– Igen, Eugénie már sokkal jobban van, – felelte Louise; – s
lám, milyen vidám lettem én is, hogy egészsége helyreállt.
Sokat aggódtam miatta, mikor oly levertnek láttam.

– Úgy hallottam, hogy a kisasszonyok Rómából érkeztek;
talán barátnője rosszul érezte ott magát!
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– Az elkeseredés kényszerítette, hogy Rómát elhagyja, –
felelte Louise leplezhetetlen zavarral. – Egy aljas összeesküvés
áldozata lett, amely szerencsétlenségre köztudomásúvá vált…
De megbocsásson, gróf úr, – folytatta; – barátnőm nagyon
megneheztelne rám, ha nem értesíteném megtisztelő
látogatásáról. Sietek hozzá.

Néhány pillanat múlva Danglars Eugénie lépett be a
szalonba.

Monte-Christo gróf fájdalmas részvéttel állapította meg az
éles változást, mely Eugénie vonásaiban végbement; arcáról
még nem tűntek el a keserű könnyek nyomai, melyek sajgó
fájdalmaktól buggyantak ki szemeiből. A nyugodt
lelkiismeretű boldog ifjúság rózsái elhervadtak a meggyötört,
sápadt arcon, mely most csüggedt mélabút tükrözött.

A tekintet, melyben valaha a tehetség lángja szikrázott, most
bágyadt és zavaros volt.

A határozottság, mely valaha egész lényén elömlött, most
ernyedt közönynek adott helyet, ami a sírhoz közeledőket
jellemzi.

Aki nem ismerte, nem gyaníthatta volna benne a büszke
Servièresek leszármazottját.

Szórakozottan hallgatta a grófot és alig felelt a kérdésekre,
melyeket az hozzá intézett.

Körülbelül félórai beszélgetés után, melynek folyamán
Monte-Christo gróf csaknem egyedül vitte a szót és hasztalan
érdeklődött néhány párisi ismerőséről, búcsút vett a két
barátnőtől, közölve velük, hogy nemsokára Rómába utazik.

– Rómába? – ismételte gyorsan Louise, jelentős pillantást
vetve Eugéniere.

– Remélem, hogy ott lesz némi szórakozásban részem, –
szólt Monte-Christo gróf. – Az unalom a legnagyobb rossz,
ami az embert érheti.

– Legyen szabad figyelmeztetnem, gróf úr, hogy Rómában
még rosszabb is érheti az unalomnál.
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– Mennyiben?
– Éppen egy pör van folyamatban, melyben az ön neve is

gyakran szerepel.
– Micsoda pör! – kérdezte a gróf azzal a nyugodt, hideg

mosollyal, mely arról látszott tanúskodni, hogy lelkiismerete
tiszta.

– A hírhedt Yarnpa Luigi áll bírái előtt s a gyalázatos
bandita nem átallotta hangoztatni, hogy összeköttetésben állt
önnel.

– Igazán! Ez rendkívül lovagias figyelem Vampa Luigi úr
részéről! – felelte a gróf hidegvérűen, majd rögtön hozzátette:
– Különben tényleg összeköttetésben álltunk egymással és
nem tagadom, hogy barátja vagyok ennek az embernek. Annál
inkább sietnem kell, hogy megmentsem a fejét, s ezt nem is
fogom elmulasztani.

Mialatt a gróf beszélt, Eugénie lesoványodott arcán két
néma könnycsepp gördült végig. Monte-Christo még mondani
akart valamit, de Louise intésére elhallgatott.

Ezután végleg búcsút vett a két fiatal leánytól és
megindultan távozott, azzal a szilárd elhatározással, hogy
minden tőle telhetőt megtesz Eugénie lelki betegségének
meggyógyítására. Hogy fáradozása eredményes legyen,
mindenekelőtt a betegség okát kellett megállapítania, mert
azzal tisztában volt, hogy a közönséges orvosok aligha
találhatnak írt rá.

Vampa ügyével csak később akart foglalkozni, mert sokkal
jelentéktelenebb feladatnak tartotta, mint amelyet Eugénievel
kapcsolatban tűzött maga elé; éppen ezért a leány érdekében
tette meg az első lépéseket.

Néhány nap múlva sikerült keresztülvinnie, hogy Eugénie
és Louise látogatást tettek Haydéenél. A három nő
kölcsönösen megtetszett egymásnak s a gróf őszinte örömére
meghitt barátság látszott kifejlődni közöttük. Ami azonban
magát Monte-Christot illeti, úgy tetszett neki, mintha lelki
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nyugalma és boldogsága épülete omladozni kezdene: a jövő
tiszta egén sötét, titokterhes felhő tűnt fel, amely viharral
fenyegetett.

Haydée rosszullét ürügye alatt csakhamar vonakodott többé
Eugéniet és Louiset fogadni s minél figyelmesebb igyekezett
lenni iránta a gróf, annál jobban súlyosbodott felesége
állítólagos gyengélkedése.

Bárha Haydée európai szokások és erkölcsök között
nevelkedett fel, megőrizte a keleti nők szenvedélyes
vérmérsékletét, melyet a féltékenység elviselhetetlenné szított
fel szívében. Midőn férje Eugénie mellett sétált az erkélyen,
nem egyszer vetette rá egy nőstény-oroszlán izzó tekintetét.
Azzal gyötörte magát, hogy férje oly dolgokról beszél a
leánnyal, melyeket titokban tart előtte; és kínzó gyönyört
okozott neki, hogy mélyebb értelmet tulajdonítson e
beszélgetéseknek, holott gyanúja ép olyan távol esett az
igazságtól, mint a gróf és Eugénie érzelmi világa egymástól.

Különben nemcsak Haydée volt az, aki a palota erkélyén
végbemenő sétákat figyelemmel kísérte; a palotával szemközti
házban is volt valaki, aki egy pillanatra sem vette le tekintetét
a gróf mellett lépkedő Eugénie érdekes, sápadt arcáról.

Egy este, amikor a leány a szokottnál is levertebbnek
látszott. Monte-Chhristo, hogy e kedélyállapot okát kiderítse,
így szólt hozzá:

– Az ön korában még nem szabad, leányom, kétségbe esni a
jövő miatt. Mi fáj a lelkének, hogy semmiben sem talál rá
vigaszt, ami körülveszi! Ön szép, ön fiatal, önben megvan az a
magasabb szellemi tehetség, melyet a világ, mint különös
adományt értékel; miért húzódik hát vissza azoktól, akik
készek a lábaihoz borulni és bálványozni?

– Szavaiból, mint mindig, a legőszintébb részvét cseng ki,
gróf úr, s fogadja értük hálás köszönetemet; de a szerelemért, a
bánatért és a gyötrelemért, melyet érzek, vajon mit kaphatok e
világtól cserébe? – felelte Eugénie, fájó kifejezéssel emelve
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szemeit az ég felé.
– Bátorság, leányom! Ma már nyíltabban beszél, – viszonozta

a gróf. – Szerelmet, bánatot és gyötrelmet mondott, az érzelmi
skála olyan szavait, melyekre anyagi gyógyszer nem létezik
ugyan…

– Igen, igen, – kiáltott Eugénie csüggedten, miközben
könnyek buggyantak ki a szemeiből: – legalább méltányolja,
gróf úr, határtalan fájdalmamat és szánakozzék rajtam.

– Ellenkezőleg, leányom; én önnek boldogságot és örömöket
jósolok.

– Ah! Nem; rám nézve mindennek vége, – sóhajtotta
Eugénie oly hangon, mintha az esti szellő játszott volna egy
eolhárfa húrjain.

– Hallgasson meg, – szólt a gróf, jóakaratú, szelíd mosollyal.
– Úgy-e, én ön szerint is tökéletesen boldognak tarthatom
magamat? Van egy feleségem, aki szeret s akit én imádok;
feleségem, akinek gyengédsége drágább nekem a világ
minden kincsénél; gyermekem, akinek ajkai állandóan
nevemet gagyogják, mintha egy angyal áldó szavait
hallanám!… Nos hát, tizenöt éven, a kétségbeesés és magány
hosszú tizenöt évén keresztül én is éppen úgy beszéltem,
amint ön beszélt az imént: „rám nézve mindennek vége!”
Körülbelül olyan idős voltam akkor, mint ön most; s mint ön,
szemeimet félrefordítottam a jövőtől s csak a földet néztem,
melybe, azt hittem, hogy hamarosan örök álomra térek. S
ekkor egy hang támadt bensőmben, amely ércesen kiáltott;
„higyj és remélj!“ Hit és remény, ez az egész emberi bölcsesség
tartalma, mint később, amikor hittem és reméltem, rájöttem!

– Talán mások voltak a körülményeink, – vetette ellen
Eugénie.

– Egy sötét kamrába voltam bezárva, egy torony falai közé,
melyet minden oldalról a tenger hullámai nyaldostak; atya,
barát, szerető nélkül, akiktől a szenvedés rettenetes éjjele
örökre elválasztani látszott. De hittem; s ha hitem meg is
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ingott egy pillanatra, a halálkínok közepette újra fellángolt és
börtönöm komor falain keresztül megpillantottam a
boldogságot!

Eugénie egy pillanatig elgondolkodott.
– Ön férfi, gróf úr, – mondta azután, – én pedig gyenge

leány vagyok, ön nem tarthatta örökre megsemmisültnek
boldogságát, mert még a fogságban is táplálhatott reményt a
jövőre nézve, hacsak végleg el nem veszítette önbizalmát. De
nekem el kell tűnnöm e világból, mert e világ rám nézve csak a
megtestesült pokol lehet ezentúl, ön sem tudna soha
megbékülni a gondolattal, gróf úr, hogy kedvese fejével együtt
egyetlen reménye hull a porba!

– Beszéljen, Eugénie! – kiáltott fel a gróf, aki most már
tisztán kezdett látni; – beszéljen, mert az idő múlik! Isten
irgalmas! Isten hatalma végtelen! Beszéljen!

– Nem tudok, – suttogta Eugénie. – Nem tudok; a fájdalom
és a szégyen a torkomat fojtogatja.

S e szavakkal kialvó tekintettel hanyatlott az erkély
korlátjához.

A hold kibukott a tengerből.
Két gondola siklott el a palota előtt. Az egyikből mélabús

cigánydal hallatszott fel s egy férfi kendőt lobogtatott az erkély
felé.

Monte-Christo gróf áthajolt a korláton, hogy tisztában hallja
az éneket. E pillanatban érezte, hogy valaki megérinti a vállát.
Hátrafordult és meglátta Haydéet, aki gyermekével karján állt
előtte.

– Hívja fel őket, – szólt határozottan.
A gróf felelni akart, de Haydée megelőzte:
– Amint meghallottam, hogy mit énekelnek, vágyam

támadt, hogy jósoltassak magamnak. Hívja fel őket, –
ismételte.

– Komolyan kívánod, Haydée? Akiket a sorscsapások még
nem tettek próbára, ne is kísértsék meg a sorsot!
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– Nemde, ön is szívesen jósoltatna magának, Danglars
kisasszony, – szólt Haydée Eugéniehez fordulva.

A gróf felesége kérdésének éles hangsúlyától kínosan
meghökkent s hogy megmentse a kényes helyzetet,
zsebkendőjével felintette a cigányt.

XLV. A CIGÁNY

Monte-Christo bement családjával a palota egyik termébe.
Eugénie és Louise is követték őket.

A tágas teremben ódon bútorok álltak s a falakat néhány
hatalmas olajfestmény díszítette, melyek a palota
tulajdonosának állítása szerint Velence művészeti fénykorából
származtak s egy Tizian, Tintoretto vagy Paulo Veronese
ecsete alól kerültek ki, holott a valóságban nem voltak
egyebek, mint e három mester képeinek halvány másolatai,
azon névtelen kontárok valamelyikétől, akik arcátlanul
meglopják a nagy művészeket.

Haydée karján tartotta gyermekét; Eugénie és Louise
mellette ültek le; a gróf egy félig szekrény, félig íróasztal
márványlapjának támaszkodva állt.

A termet egy velencei lámpa világította meg, melynek fényét
zöld ellenző tompította. Valamennyien hallgattak.

Néhány pillanatnyi várakozás után egy nyúlánk fiatalember
lépett be, feszes spanyol öltözetben; határozott magatartása,
csillogó szemei, tekintetének titokzatos kifejezése a nőkben
bizalmat, a férfiakban ellenszenvet ébreszthetett.

Ez volt a cigány.
Monte-Christo gróf mozdulatlan maradt s még futólagos

pillantásra is alig méltatta.
Haydée mosolygott és ujja hegyével gyermeke ajkain

játszott.
– Jó estét, signor, – mondta a cigány rossz olasz kiejtéssel,
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spanyol színezetet iparkodva adni szavainak. – Azért hívattak
a szép hölgyek, hogy sorsukról jósoljak, hogy jövőjük titkát
felfedjem előttük?

– Kezdje el, – dünnyögte a gróf.
– Talán mindjárt önnél, signor.
A gróf megvetően mosolygott.
– Önben a lángész határozottsága lakozik, szép gavallér, –

mondta a cigány; – elég ránéznem önre, hogy tudjam, hogy
minden veszéllyel dacoló hajóhoz hasonlít az élet tengerén!
Vonásai egy hánytatott múlt félreismerhetetlen bélyegét
mutatják! A mély szemekből, szabálytalan ajkakból heves
szenvedélyt olvasok ki, mely azonban csak fejletlen, virágba
még sose fakadt bimbó.

– Ne fecsérelje az időt ilyen elcsépelt frázisokkal! – vágott
közbe a gróf türelmetlenül. – Hagyja békén a múltat, mely rég
mögöttünk van és halljuk, a jövőt, ha meri állítani, hogy ismeri
a titkát, holott azt csak Isten tudhatja egyedül.

– Adja a kezét! – szólt a cigány gyorsan.
– Itt van, – felelte a gróf ajkbiggyesztve.
Rövid csend állt he. A cigány az égre emelte szemeit, majd

Haydée felé fordult és sötét tekintettel dünnyögte:
– Szegény Haydée!
A gróf kellemetlenül meghökkent; Haydée csókot nyomott

fia ajkaira.
– Ez itt a földvonal, – folytatta a cigány, a gróf kezét tartva,

kinek homlokára néhány fagyos verejtékcsepp ütött ki.
– Végezzen gyorsan! – szólt utóbbi.
– Már kész vagyok, – felelte a cigány, ismét égre emelve,

majd földre sütve szemeit.
– Beszéljen!
– Nem lehet!
– Miért?
– Mert lehetetlen!
– Látni, hogyan ért a jósláshoz! – kiáltott a gróf gúnyosan
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felnevetve, mert a cigány zavarát tudatlansága rovására írta.
– Hogy bebizonyíthassam, signor, hogy nem vagyok olyan

rossz próféta, mint ön feltételezi, arra kérem, hallgasson meg
egyedül, négyszemközt.

– Szívesen; de előre figyelmeztetem, hogy nekem nem fog
félórán keresztül mindenféle titokzatos mezbe öltöztetett
sületlenséget összebeszélni.

– Megnyugtathatom, – felelte a cigány különös hangsúllyal,
miközben a gróffal a terem távolabbi sarkába ment.

– Signor, – kezdte itt: – látta már ön Afrika sivatagait,
melyeken az utas egyetlen csepp vizet sem talál szomja
oltására! Látott-e már ott egy magányos pálmát kiemelkedni a
földből, melyet csontszárazzá perzselt az aszály? Nem
kérdezte-e akkor magától, hogy miből él e fa, amely a
förgetegekkel és szárazsággal dacolva, évszázadok
történetének szemtanújai

– Mit akar mindezzel mondani? – kérdezte a gróf.
– A sivatag az élet, a förgeteg és a szárazság a

boldogtalanság, az évszázadok az évek s a pálma ön, signor.
– Úgy látszik, hogy ön tényleg nagyszerű próféta. De mivel

biztosít arról, hogy szavai igazak?
– Signor nehezen kielégíthető, – válaszolt a cigány. – Én nem

ismerem önt s ezért elmúlt életéből nem ragadhatok ki
tényeket, hogy azokból némi valószínűséggel
következtetéseket vonhassak le a jövőre; annyit azonban mégis
mondhatok, hogy látom egy rémkép száraz kezét, amely
fenyegetően emelkedik ön ellen!

– Ez valamennyiünk sorsa, – felelte a gróf hidegen.
– Mindamellett azzal a különbséggel, hogy önre előbb lesújt

e végzetes kéz s lesújt olyan váratlanul, hogy sóhajtani sem
lesz ideje, s egyetlen könnycsepp sem buggyanhat ki
szempillái alól, amely ne festődnék vértől pirosra!

A gróf önkéntelenül megremegett e szavakra s fürkészve
nézett a cigány napbarnította arcába, mintha egy talány
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megoldását keresné rajta; de a próféta vonásai nyugodtak
maradtak, mint egy szoboréi.

– Nézze e gyermeket, – mondta Haydée, mihelyt a cigány a
gróffal elkészült, – Jósoljon róla!

– Meg fogom mondani a jövőjét, signora; ha azonban még
más is jósoltatni akar magának, úgy ezt az ártatlan lényt
hagynám utolsónak. Az ön csillagzata szerencsés, signora, –
folytatta a cigány, megállva Eugénievel szemben; – ne
kérdezzük meg?

– Nem érdekel, – suttogta Eugénie.
– Csak beszéljen, – kiáltott Haydée hevesen; – én szeretném

hallani.
– Akkor nyújtsa a kisasszony a kezét.
Eugénie nem ellenkezett s míg a cigány a kezét vizsgálta,

csend borult a szobára.
– Ön igazi szerelmet érzett, kisasszony, – szólt a cigány, –

szerelmet, milyen életében csak egyszer fogja el az embert; ön
áldozatául esett e hatalmas szenvedélynek, leróva a keserűség
oltárán a szégyen s kétségbeesés adóját! Messze innen az
anyját látom, aki hasztalan ont önért égető könnyeket; nincsen
betevő falatja s ön fog adni neki, ha tudja, mivel tartozik egy
leány az anyjának! Készítsen elő gyászruhát, mert a férfi, akit
szeret, az igazság pallosa alatt fog elhullni!

Mikor a cigány elhallgatott, Eugénie szívettépő sikolyban
tört ki.

– Nyomorult! – kiáltott a gróf hevesen, a cigányhoz ugorva.
– Én csak az igazságot mondtam, signor, – felelte utóbbi,

Haydée mozdulatából észrevéve, hogy oltalmazóra talál benne
a gróffal szemben.

Eközben Eugénie remegve felállt; Louise hozzásietett, hogy
támogassa.

– Gyerünk, Louise, gyerünk! – kiáltotta Eugénie feldúltan. –
A balvégzet szelleme kíséri ezt az embert útjában!

És borzadva mutatott a cigányra.
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– Ah, szegény anyám, miért is hagytalak el! – zokogott. –
Gyerünk.

Ezzel kitépte magát barátnője kezeiből és kirohant a
palotából. Louise követte.

A gróf szinte kővédermedten maradt állva, míg Haydée,
gyermekét kebléhez szorítva, megindultan nézte a jelenetet.

– Miután dolgodat elvégezted, mehetsz, vészmadár! – szólt
Monte-Christo gróf, egy erszényt vetve a cigány lábai elé.

– Még nem! – kiáltott fel Haydée. – Még a fiamról is jósolnia
kell.

– Mit beszélsz, Haydée? Nem látod-e, hogy elvetemült
csalóval akadt dolgunk, aki ostoba kontárkodásával meg akar
bennünket félemlíteni?

– Szerintem igazat beszélt, – válaszolta Haydée, majd
gyorsan hozzátette: – S ugyan mi rosszat mondhatna erről az
ártatlan teremtésről? Üljön le, uram és parancsolóm: vegyük
gyermekünket karunkra s hallgassuk meg a jóslatot.

Bármennyire hatása alatt állt is Monte-Christo az eddigi
jövendöléseknek, képtelen volt Haydée kívánságát
megtagadni.

Leült felesége mellé s átölelte egyik karjával, míg a másikkal
a gyermeket fogta, akit kettejük közé, térdeire emelt.

A gyermek rendkívül boldognak látszott: tapsolt és
mosolygott szüleire, mintha a szeretetért akarta volna őket
megjutalmazni, amellyel elhalmozták.

A cigány közeledett a csoporthoz. Halvány arcára, melyet
ébenfekete szakáll övezett, ördögi mosoly rajzolódott ki, ami
nem kerülte el a gróf fürkésző tekintetét.

Haydée, megfogta a gyermek kacsóját és a cigány felé
nyújtotta.

– Itt a keze, – mondta.
A cigány némán, ugyanazzal a figyelemmel és

komolysággal vizsgálta, mint a többiekét.
– Rendben van; már mindent láttam.
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– Nos és mit jósol?
– Egyelőre keveset.
– Beszéljen!
– A gyermek nagyon boldog lesz, de megelőzőleg nagy

megpróbáltatásokon is fog keresztülmenni. Mindazonáltal e
megpróbáltatások elkerülhetők, – tette hozzá.

– Miből következteti?
– E hajlott vonalból.
– Melyikből! – kérdezte Haydée, aki a cigány minden

mozdulatát megfigyelte.
– Ebből, amely a mutatóujj utolsó ízéből indul ki és elvész a

tenyérben.
– Látom. És mit mond ez a vonal?
– Mindenekelőtt, hogy a gyermek keleten született,

valószínűleg Konstantinápolyban.
Haydée, akinek minden kételyét eloszlatta, hogy a cigány

igazat mondott, diadalmasan nézett a grófra.
– Aztán meg, – folytatta a jós: – hogy mégsem lesz olyan

szerencsétlen, mint csillagzata mutatja; evégből azonban
tennünk kell valamit.

– Beszéljen, – kiáltotta Haydée. – Megteszünk mindent, ami
hatalmunkban áll!

– Ezen a héten ünnepélyes vendégség lesz Velencében a
szegények számára, – felelte a cigány, erősen megnyomva a
szegények szót. – Menjenek el oda a gyermekkel és adjanak
neki a könyörület kenyeréből. Nem ártana, ha ön és a férje is
ennének belőle, hogy megtisztuljanak a hiúság és dölyfösség
minden érzésétől, mely esetleg szívükben rejlik. Végül tanítsák
meg a gyermeket, hogy fogadja el a három csókot a
szegényektől, akik karjaikra fogják venni.

– Ennél mi sem könnyebb, – mondta Haydée. – Úgy-e,
megtesszük mindezt? – kérdezte a grófhoz fordulva.

– Ha mindazt megteszik, amit mondtam, signora, – folytatta
a cigány, – nyugodt lehet, hogy az a csepp felhő is eloszlik az
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ártatlan élet tiszta egéről, melyet most látok rajta! Jó éjt! A
Szent Szűz óvja önöket s a jó szellem őrködjék a gyermek
bölcsője felett!

E szavakkal a cigány távozni akart. Haydée, kinek
szemeiben örömkönnyek csillogtak, egy drága gyűrűt húzott
le ujjáról s a jós felé nyújtotta.

A cigány elvette a gyűrűt s a legmélyebb tisztelettel ajkaihoz
emelte.

– Úgy-e, megmondtam, drágám, – szólt Haydée büszkén a
grófhoz, aki aggódó tekintettel nézett a cigány után, – hogy
fiunk szerencsés és boldog lesz? Úgy-e, elmegyünk az
ünnepélyes vendégségre?

– Még meglátjuk, – felelte Monte-Christo.
Haydée átölelte a gróf nyakát, magához húzta a fejét és

arcára szorította égő ajkait.

XLVI. A SZEGÉNYEK ÜNNEPE

A fiatal anya minden gondolatát most a küszöbön álló
ünnepély foglalta el. Sajátkezűleg választotta ki és díszítette fel
hol egy virággal, hol egy szalaggal, hol valami hímzéssel a
ruhát, melybe gyermekét a szegények lakomáján öltöztetni
készült.

Eközben a gróf a kétségbeesett Eugéniet iparkodott
megnyugtatni. Most is hozzá igyekezett, de a szálloda előtt
ijedségére egy postakocsit pillantott meg.

Mikor megtudta, hogy a kocsit a két francia énekesnő
rendelte, tüstént felsietett a lépcsőkön és ügyet sem vetve a
szolgák tiltakozására, egyenesen benyitott a barátnők
szobáiba. Eugénievel találkozott először.

Danglars kisasszony mély gyászt viselt. Halálsápadt arcán
az a komor kifejezés tükröződött, amely rendíthetetlen
elhatározásra vall.
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– El akar utazni, kisasszony? – kérdezte a gróf.
– Igen, gróf úr. Szerencsecsillagom hanyatlani kezd;

belenyugszom tehát sorsomba s miután már mindenen
keresztülmentem, amit egy nő az én helyzetemben
szenvedhet, fenékig kiürítem a keserűség poharát!

– Ennyire hatottak volna az ön erős lelkére a tegnapi cigány
szavai, Eugénie? – csodálkozott a gróf, megragadva a leány
kezét. – Hát nem vette észre, hogy csak azért beszélt így, hogy
megfélemlítsen bennünket és annál jobban megfizessük?

– Hogy mi volt szavainak rejtett célja, azt nem tudom, uram
– felelte Eugénie szomorú mosollyal; – de annyi tény, hogy
velem kapcsolatban mindenben igazat mondott! A férfi feje,
kit szerettem s akit akaratom ellenére még most is szeretek, az
igazság pallosa alatt fog lehullani!

– Nem hiszi, hogy meg lehessen az ítéletet akadályozni?
– Teljes lehetetlenség, mert az elítélt, akiről szó van, Vampa

Luigi s a rómaiak a fejét követelik!… Ön bizonyára
csodálkozik azon, hogy egy banditát szeretek. De Vampa nem
volt közönséges ember! Volt benne valami hatalmas és
méltóságteljes, ami mindenki másnak fölébe emelte.

– Semmi sem lehetetlen e világon, Eugénie, – szólt a gróf, –
ha Isten segítségünkre jön. Hinni és remélni: ebben áll az egész
emberi bölcsesség. Ezért reméljen és bízzék!

– Miben? – kérdezte Eugénie, mint aki ezt akarja mondani:
hiszen már mindennek vége!

– Istenben, Eugénie; Istenben!
– Ön el tudja képzelni, hogy Isten oltalmába vegye a

szerencsétlen Vampát?
– Én lehetségesnek tartom, hogy megmeneküljön.
– Hogyan?
– Én már megvettem egy ember életét a római hatóságoktól;

megvehetem hát egy másikét is.
– Ah! Gróf úr, – suttogta Eugénie, tiszteletteljesen

megragadva és ajkai felé húzva a gróf kezét.
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– Mit csinál, Eugénie! – kiáltott a gróf visszarántva kezét. –
Kössünk egyezséget. Én megígérem önnek, hogy megmentem
Vampa fejét; ön pedig megígéri nekem, hogy nem fogja
elhagyni a dicső pályát, melyre tehetsége szólítja!

– Esküszöm önnek!
– Ön megígéri nekem, hogy a Malibranok, Sontagok és

Damoreau-Cintik művészetének szenteli magát mindaddig,
míg e gyönyörű hajat az idő meg nem fehéríti!

– Erre is esküszöm!
– Akkor rendben van! Egy pillanatig sem késlekedem, hogy

Vampát megmentsem; és meg vagyok győződve, hogy ha
sikerül kegyelmet kapnom számára a római rendőrségtől,
becsületes ember lesz belőle, mert ismerem őt és tudom, hogy
lelkében nemes érzések lakoznak.

Még be sem fejezte szavait, mikor Louise lépett teljesen
útrakészen a szobába, hogy Eugéniet elkísérje.

– Nem, Louise-om – fordult felé Eugénie; – egy ideig még
Velencében maradunk.

– Mi történt?
– Egy reménysugár villant fel a jövő sötét égboltján!
– Bátorság, Eugénie, bátorság! – szólt a gróf. – Most távozom

és rajta leszek, hogy ez a reménysugár ki ne aludjék.
A gróf már indulni akart, de e pillanatban egy szolga

jelentkezett s megkérdezte tőle:
– Kegyelmességed Monte-Christo gróf?
– Én vagyok.
– Akkor ez a levél Nagyméltóságodnak szól.
– Kitől hozta?
– Nem ismerem az átadót, de az illető azt mondta, hogy

Nagyméltóságodnak a szállodában kell lennie, mert látta
bejönni; és azt is hozzátette még, hogy a levelet külön futár
hozta Rómából.

E szavak hallatára Eugénie felfigyelt, a gróf pedig
nyugtalanná lett, mert imént tett ígérete jutott az eszébe. Más
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körülmények között közömbösen zsebébe dugta volna a
levelet, hogy majd később elolvassa; de Eugénie szemei annyi
aggodalommal és olyan beszédesen pihentek rajta, hogy
képtelen volt ellenállni a néma kérésnek. Mintha Eugénie
megérezte volna, hogy a levél a saját halálos ítéletét
tartalmazza.

Monte-Christo feltépte a borítékot. A legelső szavánál
homloka elborult s kissé félrehúzódott a két barátnőtől, akik
egymásba karolva, mint vádlottak bírájuk előtt, álltak előtte.

A levél így szólt:

„Gróf úr!
Most tudtam meg, hogy Velencében tartózkodik, azt

ellenben nem tudom, hogy Vampával kapcsolatban mi a
szándéka. Ezt azért mondom, mert szegény Vampa az
igazságszolgáltatás kezeiben van. Feje fölött már csak
hajszálon függ a hóhér pallosa; ön megesküdött, hogy
mindenkor meg fogja védeni, de úgy látszik, elfeledkezett
ígéretéről. Jöjjön tehát s egy pillanatig se tétovázzék, mert
másként Vampa elveszett”.

„Utóirat:
E percben hallom, hogy Vampa tehetetlen kétségbeesésében

felakasztotta magát a börtönben, de előzőleg elárulta, hogy
összeköttetésben állt önnel. Azt is megtudtam, hogy a francia
követ bizonyos utasításokat kapott önt illetőleg, azon vád
alapján, hogy a Père-la-Chaise temetőben több sírt, így a
Villefort és Saint-Méran családokét megszentségtelenítette. Ne
térjen tehát vissza Rómába és higyjen alázatos szolgájának,

Peppinónak, más néven Rocca Priorinak”

Bár a gróf vonásai megőrizték nyugalmukat és
gondolataiban még a legélesebb szem sem tudott volna
olvasni, arckifejezésében mégis volt valami, ami feltűnt
Eugénienek.
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– Valami kellemetlen értesítés? – kérdezte.
– Igaza van, Eugénie! – kiáltott fel a gróf szinte akarata

ellenére, idegesen gyűrve össze kezében a levelet: – a sors
üldöz engem és mindazokat, akik hozzám közelednek.

– Az Istenért, gróf úr, mit akar mondani?
Monte-Christo néma maradt.
– Az Isten szerelméért beszéljen, mert még azt kell hinnem,

hogy a rettenetes jóslat valóban beteljesedett, – suttogta
Eugénie, Louise karjaiba tántorodva.

– Eugénie! – mormolta a gróf, hozzálépve és résztvevőn
tekintve rá.

– Értem! – kiáltott fel Eugénie, szemeihez emelve
zsebkendőjét.

Mély csend állt be, melyet csak a leány elcsukló zokogása
tört meg. Sem Louise, sem a gróf nem akarták zavarni;
hagyták, hogy kisírja a keserű könnyeket s hogy a fájdalom
gyötrő kínjai közé temesse magát, ahová egy bűnös szerelem
taszította, melyet csak a szenvedély hatalma menthetett
némileg.

Eugénie néhány pillanat múlva felemelte fejét. Arca sápadt
volt, de határozott; tekintete örök búcsút látszott venni a
gróftól. Aztán Louisehoz fordult:

– Mindennek vége, Louise! Utazzunk. Ki tudja, nem az
irgalom kenyerét koldulja e édesanyám Rómában? Utazzunk
oda. Két áldozat vár rám!

E szavakkal megfogta Louise kezét és szilárd léptekkel
kiment a szobából.

A gróf mozdulatlanul állva maradt és megdöbbenve gondolt
vissza a cigány jövendölésére.

Mindenki tudta Velencében, hogy egy jótékony férfi, aki
nevét nem akarta elárulni, engedélyt kért a hatóságoktól, hogy
ünnepélyesen megvendégelhesse a város szegényeit.

A hatóságok sietve megadták a kívánt engedélyt,
tiszteletben tartva a jótevő inkognitóját, úgy hogy annak kiléte
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tényleg titokban maradt.
Monte-Christo gróf sem volt tisztában az adakozó

személyével.
A jótékonycélú vendégség napja, április hó egyik csütörtöké,

eljött.
Mikor a nap a zenithbe ért s a székesegyház órája elütötte a

delet, a Szent Márk-tér zsúfolásig megtelt a város minden
irányából odasereglő néppel.

Az asztalokon, melyek a bazilikával szemben voltak
felállítva, több mint ötszáz teríték várta a szegényeket.

Négy zenekar játszott felváltva.
A térre néző paloták ablakaiban előkelő hölgyek foglaltak

helyet, akiknek gazdag öltözéke még fokozta az ünnepség
fényét.

Nem arról volt itt szó, hogy egy világhírű énekesnő hangját
hallják; arról sem; hogy egy irodalmi művel szemben
nyilvánítsák tetszésüket, vagy hogy megbámulják egy
kötéltáncos társulat csodával határos mutatványait; itt csupán
azt lehetett látni, mint élvezte a szükség és szegénység, ha
rövid időre is, a bőséget és gazdagságot. S ez a kép, mely a
keresztény Velencében sajnos oly ritkán tárult a szemek elé,
rendkívüli érdeklődést keltett, mint mindaz, ami
újszerűségével ellenállhatatlan vonzerőt gyakorol ránk és
lebilincseli figyelmüket.

A velencei arisztokratahölgyek titokban összebeszéltek,
hogy az igazi keresztény könyörület e megnyilvánulását azzal
teszik még fényesebbé, hogy bemutatva alázatuk áldozatát
Istennek, maguk szolgálnak fel az asztaloknál a szegényeknek.
Pompásnál pompásabb ruhákban szálltak ki hintóikból vagy
gyönyörű gondoláikból és Szent Márk temploma felé tartottak,
ahol a szegénység mohó étvággyal várta az órát, mikor
kielégítheti éhségét.

Magasztos volt a buzgalom, mellyel a nemes hölgyek
karjaikra vették a rongyos kicsinyeket és illatos
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zsebkendőikkel letörölték könnyeiket; magasztos volt a
részvét, mellyel az aggastyánokat kijelölt helyeikre vezették;
magasztos volt az áhítat, mellyel az anyáknak az Evangélium
szavait idézték, hogy megerősítsék őket Isten irgalmába vetett
hitükben.

Végül felhangzott az ünnepély kezdetét jelentő harangszó.
Szent Márk tornyának mutatója végre elérkezett a várva-várt
pontra, mikorára a kenyér és bor elosztása ki volt tűzve; ütött
a könyörület órája és úgy tűnt, mintha a Lido érces visszhangja
az egész világ számára meg akarta volna ismételni a jeladást.

Bármekkora volt is a kíváncsiság, mely a vendégség
rendezőjének személyére irányult, nevét senkinek sem sikerült
megtudnia.

Monte-Christo gróf is, aki gyermekét karjain tartó bájos,
fiatal felesége mellett állt, hasztalan kutatott fürkésző
tekintetével, hogy a titokzatos jótevőt felfedezze.

Ha csakugyan jelen volt az ünnepségen, mesterségesen el
kellett változtatnia arckifejezését, nehogy elárulja magát.

Haydée csak arra gondolt, hogy érthetővé tegye e látványt
gyermeke előtt, kinek abban a cigány tanácsa szerint részt
kellett vennie.

A gyermek csodálkozón nézte anyját, mintha a szokatlan
kép jelentéséről akart volna felvilágosítást kérni.

– Fiam, – mondta halkan Haydée, kebléhez szorítva a
gyermeket: – itt mutatja meg magát Isten egész dicsőségében
és felségében, visszaadva a szegényeknek, ami a szegényeké.
Ugye igaz, amit gyermekünknek mondtam, barátom? –
folytatta a grófhoz fordulva.

– Igaz, Haydée, – felelte a gróf; – de mégis van valami ebben
az ünnepségben, ami bántóan hat rám nézve. Szerintem
inkább hiúság a rugója, mint önzetlen keresztény könyörület.

– Miért gondolod? – kérdezte Haydée csodálkozva.
– Az Evangélium azt mondja: ha jobb kezed alamizsnát ad,

ne tudja a bal! Ezért a jótékonyságot sohasem szabad
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nyilvánosság előtt gyakorolni; legalább ez az én felfogásom. E
szegények, akiket itt látsz, valamennyien szívesebben
fogadnák el az alamizsnát otthon, családjuk körében. E fény
sérti, e nemes hölgyek jelenléte feszélyezi őket; nézd, hogy
milyen szótlanok s milyen kényszeredettek, mikor közelednek
hozzájuk a ragyogó szolgálók! Hová tévelyegsz, emberi
hiúság! – folytatta kimondhatatlan megvetéssel; – még akkor is
csillogni akarsz, mikor alamizsnát osztogatsz! Mily tökéletlen
az emberi hit! Mily tökéletlen az alázat, mellyel e hölgyek
Istenük színe elé járulnak! Legdrágább ékszereiket vették fel;
mikor leereszkedni akarnak, épp akkor kérkednek a
legdölyfösebben, még rikítóbbá téve a különbséget köztük és a
szegények között! De itt a pillanat, hogy gyermekünk
megízlelje a könyörület kenyerét. Vedd le róla a gyűrűket;
tépd meg a drága ruhát, melyet hord s bontsd ki szép szőke
haját, hogy szabadon omoljon vállaira!

Haydée engedelmeskedett férje kívánságának, bármennyire
különösnek tetszett is az neki.,

– Most példát adunk a világnak, – szólt Monte-Christo
feleségéhez. – Fiam, aki annyi vagyon örököse, hogy egész
Velencét megvehetné, mezítláb, szakadt ruhában és széltől
felborzolt hajjal áll itt, hogy részt vegyen a koldusok
örömében, mintha képes volna átérzeni s megosztani velük
bánatukat és kínjaikat is! Menj, Haydée, itt a pillanat!

Az asszony gyermekével karján az asztalokhoz lépett.
Néhány szegény felállt és körülfogta.

– Isten nevében engedjék meg, barátaim, – szólt Haydée
hozzájuk, – hogy gyermekem megossza kenyerüket.

A szegények egy darab kenyeret nyújtottak neki.
Haydée letört belőle egy falatot és e szavakkal tette fia

szájába:
– Egyél, gyermekem, ez a jó Isten kenyere. S azután adj egy

csókot a jó embereknek, akik itt körülvesznek; ők a te igazi
barátaid, amint te is az övéké leszel valamikor.
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A nézők tömegesen áramlottak e magasztos áldozás helyére.
Mindenkit szíve mélyéig meghatott az alázat, amely Haydée
szavaiban és tettében megnyilvánult.

Monte-Christo grófot egy csoport elválasztotta feleségétől és
gyermekétől.

Haydée most egy csókot lehelt gyermeke rózsás arcára s
aztán átadta az egyik koldusnak; ez is megcsókolta s tovább
adta egy másiknak, aki megint követte előbbi példáját.

Egyszerre csak Haydée áthatóan felsikoltott; az aggodalom e
kiáltására ezer és ezer torok tompa moraja felelt vissza. Monte-
Christo gróf hasztalan igyekezett a néptömegen keresztül
feleségéhez furakodni; az élő folyó az asszonyt elsodorta. A
rend felbomlott; mindenki kiabált, de minden lármán
túlharsogott a fájdalom és kétségbeesés szívettépő zokogása:

– A fiamat, a fiamat!
A sikoly Haydée kebléből tört elő.
Mielőtt a rendőrség még közbeléphetett volna, a

tülekedésben egy sereg embert eltiportak. Monte-Christo
némán küzdött a tömeg ellen, mely útját elzárta. Egyetlen
kiáltás sem röppent el ajkairól, egyetlen könny sem buggyant
ki szeméből, összeszorított fogakkal fúrta magát előre abban
az irányban, amelyben Haydéet megtalálhatni vélte.

Mire a népet szétkergették, a Szent Márk tér képe teljesen
megváltozott. Az asztalokat összetörték, a székesegyház
ajtajait s a paloták ablakait bezárták s az örömzenét a földön
fetrengő áldozatok sóhajai váltották fel.

Monte-Christo felágaskodott az egyik oszlop talapzatára s
tekintetével átkutatta hatalmas teret. Az egyik összezúzott
asztal mellett egy nőt pillantott meg, aki mellére esett fejjel és
lehunyt szemekkel térdelt. Egy ugrással mellette termett.

– Haydée! Haydée! – kiáltotta Monte-Christo, pehelyként
kapva fél karjaiba. – Oh! Én szerencsétlen, hogy olyan esztelen
voltam.

E szavakkal egy üvegcsét vett ki zsebéből, amelyből zöldes
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folyadékot csepegtetett felesége ajkaira. Haydée felocsúdott és
kinyitotta szemeit.

– Hol van a fiam? – zokogott fel. – Ellopták gyermekünket!
– Isten akarta így, Haydée, – felelte a gróf megadással.

XLVII. A LEVÉL

A lapok tele voltak e különös eseményről szóló
tudósításokkal.

A rendőrségnek minden kutatás dacára sem sikerült a
csődület előidézőjét kinyomoznia, sem a férfit, aki Monte-
Christo gróf gyermekét ellopta, megtalálnia.

Haydée elmondta, hogy mikor fiát a koldusok karjaiba tette,
egy idegent látott a csoporthoz sietni, aki az ártatlan
gyermeket felkapta és eltűnt vele a tömeg közt, mely önként
szétnyílt előtte.

A tényeket megfontolva s a körülményeket összevetve a
rendőrség arra a megállapításra jutott, hogy ha a cigány nem is
azonos a gyermekrablóval, feltétlenül össze kell vele játszania.
E feltevésből kiindulva újabb nyomozás indult meg: a
rendőrség a város minden gyanús helyén razziát tartott, hogy
a cigányt kézrekerítse. Kitűnt azonban, hogy alig látta valaki
egész Velencében.

Az emberi igazságszolgáltatás szemei képtelenek voltak
áthatolni a rejtélyen.

Csaknem valamennyi arisztokrata család meglátogatta
Monte-Christo grófot, hogy részvétét fejezze ki iránta.

A gróf megadón viselte el a szerencsétlenséget, Haydée
azonban anya volt, tehát vigasztalhatatlan és vérző könnyeket
ontott elvesztett gyermekéért. Az orvosok azt tanácsolták,
hogy utazzék el e városból, ahol sebe sohasem hegedhetett be.

Az életben vannak néha végzetszerű események, melyek
még a legszilárdabb lelkeket is megrendítik. Monte-Christo
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gróf sem tudott szabadulni a váratlan megpróbáltatás hatása
alól.

Ki lehetett az a titokzatos ellensége, aki ennyire üldözi? Mi
volt a bűne, hogy ily rettenetes büntetésnek kellett érnie,
melynek nagyságát csak az képes felfogni, aki maga is atya,
aki szeme előtt látta kifejlődni határtalanul szeretett
gyermekét, gyümölcsét egy végtelenül boldog frigynek,
melyet az ég mindeddig áldásával kisért!

Mint minden tapasztalt ember, aki az egész világot
hazájának tekinti s mint a szerencsétlenség ürömpoharát, úgy
a boldogság mézét is elég gyakran megízlelte életében, Monte-
Christo gróf még mindig kellő higgadtsággal és lelkierővel
rendelkezett ahhoz, hogy a sors e csapása előtt gyáván meg ne
hátráljon, hanem férfiasan felvegye vele a harcot. De mit
tehetett az adott helyzetben! Miből induljon ki
következtetéseinél! Hogyan menjen vissza az okozatból az
okra!

Lehetetlen volt rájönnie, hogy ki rabolta el a gyermeket;
lehetetlen volt kitalálnia, hogy mi volt a tett rugója. Egyszóval
csak bizonytalan feltevésekre szorítkozhatott s csak e
bizonytalan feltevések tartották még fenn Monte-Christo
grófban a reményt.

Mint a hajótörött, aki bár hasztalan keres tekintetével egy
szirtet, melybe megkapaszkodhatnék, mégsem mond le az
életről s a halál gondolatát elutasítva addig tartja fenn magát a
víz színén, míg váratlan segély nem érkezik, úgy Monte-
Christo gróf is meggyőzni igyekezett magát, hogy egy
rablóbanda lopta el a gyermeket, hogy nagy váltságdíjat
követeljen érte.

Mikor aztán lassanként már maga is hinni kezdett e
feltevésében, közölte azt Haydéeval, azzal érvelve, hogy azok
számára, akik az olasz banditák jellemét ismerik, ez szinte
kézenfekvő magyarázat.

E reménysugár dacára, Haydée szemlátomást fogyott,
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összeroskadva a csapás súlya alatt, melyet férje semmi kincse
sem tudott elhárítani.

Monte-Christo most ráeszmélt, hogy ha mindenki fejet is
hajt e világon a gazdagság előtt, annyi hatalma még sincs, de
sohasem is lesz egy embernek, hogy egy szemernyi
változtatást is képes legyen létrehozni annak a mindenható
lénynek a végzéseiben, kit Istennek nevezünk!

Ráeszmélt, hogy a sors játszi könnyűséggel teheti
egyenlőkké az embereket, bármennyire különbözzenek is
egymástól gazdagságra nézve, mely oly éles határvonalat húz
közöttük.

– Nem éltem-e vissza a hatalommal, – kérdezte magától, –
melyet Isten kölcsönzött nekem? Nézzük csak! Nem
tisztítottam-e meg Párisban az emberi társadalmat a salaktól?
Nem védelmeztem-e meg az árvákat, megakadályozva, hogy
elrabolják pénzüket'? Nem fűztem-e össze két szerető szívet,
melyeket gonoszság és ármány széttépni igyekezett? Nem
jutalmaztam-e meg mindig az erényt? Nem voltam-e mindig
hajthatatlan a bűnnel szemben? Mikor a hullámokból
megmenekültem, szegényen és magányosan álltam a világban,
de szellemileg elég magas fokon ahhoz, hogy betaláljam
magamat az életbe! Isten olyan naggyá és hatalmassá tett
mintha fölé akart volna emelni minden emberi törvénynek!
Ezért voltam mindig szilárd és határozott; igaz, hogy semmibe
se vettem a babonás előítéleteket, de mindig csak a tiszta
igazság bosszúfegyverével sújtottam le! Avagy tapadt-e valaha
is hozzám ártatlan vér bíráskodásom hosszú évei során?

Alighogy e szavakat gondolatban kimondta, Monte-Christo
hirtelen elsápadt, mintha egy benső hang adott volna választ e
kérdésére. S e pillanattól fogva reményei szétfoszlottak, mert
éppen ő volt az, aki minden cselekedetében az ősrégi mondást
választotta jelszavul: szemet szemért, fogat fogért.

– A Villefort és Saint-Méran családok sírboltjában egy
szegény ártatlan teremtmény nyugszik, kinek halála az én
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lelkiismeretemet terheli! – suttogta. – Hátha ezért az általam
kioltott életért lakolt oly borzasztóan szegény gyermekem? Én
esztelen, ki azt hittem, hogy fölé emelkedtem a világnak, pedig
lám: tévedtem, mint bármely más közönséges halandó!
Nagynak véltem magam s most érzem, hogy milyen parányi
vagyok! Gyengének bizonyultam a legelső csapásnál, melyet
az égi igazságszolgáltatás rám mért!

Fiam, szegény fiam! neked kellett hát megbünhődnöd atyád
tévedéséért? Igaz volna-e, hogy Isten megbünteti az atyák
vétkét fiaikban negyed- és ötödíziglen? Igen, ez volt az én
hitem; a gyermekek boldogságát dúltam fel, hogy
megbosszuljam magam az atyákon! Az evangéliumi törvény
igazságát akartad nekem bebizonyítani, Isten? Elismerem,
igen, elismerem, hogy e törvény örök.

Ekként hajtott fejet Monte-Christo, mint bölcs, az isteni
igazság határozata előtt; de mint ember, mint atya, minden
lehetőt elkövetett, hogy gyermekét újra megtalálja.

Morrel Maxnak levelet írt Párisba azzal a meghagyással,
hogy küldjék azt utána, bárhol tartózkodjék is. Értesítette
benne a szerencsétlenségről, amely a szegények lakomáján
érte, és lelkére kötötte, hogy egyetlen pillanatot sem
vesztegetve, kövessen el mindent Haydée gyermekének
feltalálására.

Két hét múlva levelet kapott Rosinától, a csempészlánytól,
aki engedélyt kért, hogy meglátogathassa.

Monte-Christo azzal a látszólagos lelkinyugalommal lépett
elébe, amely a legnagyobb sorscsapások közepette is
jellemezte.

– Kegyelmességed Monte-Christo gróf – kérdezte a leány.
– Én vagyok, kedves leányom, – felelte a gróf.
– Akkor engedje meg, hogy tiszteletem jeléül

megcsókolhassam a kezét.
– Ugyan mi ad nekem jogot e tiszteletre?
– Ha kegyelmességed nem is ismeri a szegény Rosinát, én



375

már régesrég ismerem Nagyméltóságodat; részben nevéről,
részben családunk iránt tanúsított nagylelkűségéből.

– Beszéljen!
– Én annak a csempésznek a leánya vagyok, signor, aki a

Monte-Christo szigeten rakta volt le szállítmányait s akit
Nagyméltóságod oly nagylelkűen védelmébe vett.

– Téved, kedves gyermekem, – vágott közbe a gróf kissé
ridegen. – Én sohasem védelmeztem meg a csempészcsaládok
jogtalan üzérkedését. Csupán annyit tettem, hogy nem
gördítettem elé semmi akadályt.

– De hiszen ez egyre megy, signor! – kiáltotta Rosina.
– Ha azt gondolja, akkor csak folytassa, – felelte a gróf

mosolyogva.
– Mi, a banda gyermekei, valamennyien örök hálát

esküdtünk Nagyméltóságodnak s én még inkább, mint a
többiek, mert gróf úr megoltalmazta szegény atyámat a lidoi
vámhatóság üldözésével szemben.

– Miért jött tulajdonképp hozzám?
– Hogy egy levelet adjak át.
– Honnan érkezett a levél!
– E kérdésre csak Szent Márk adhatna feleletet. Szegény

Pietro fivérem küldte, és közelebbi felvilágosításul csak
szomorú történetét beszélhetem el. Talán ki fogja
Nagyméltóságod belőle találni, hogy a levél honnan érkezett.
Tessék.

– Előbb mondja el bátyja történetét, – szólt a gróf,
visszatolva a levelet.

– Amint gróf úr kívánja. Nemrég kikötőnkben egy Vihar
nevű vitorlás vetett horgonyt, melynek kapitánya rendkívül
különös ember volt.

– Talán csak nem hasított körmökkel? – vágott közbe a gróf
szelíd mosollyal.

– Nem, signor; de ha hihetek abban, amit Pietro esküvel
állított, e kapitánynak egy holt kéz van a birtokában, amelynek
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segítségével mindent elért, amit akar.
E szavakra a gróf megrezzent; szúrós pillantást vetett a

leányra, akinek arca azonban keresetlen őszinteséget
tükrözött.

– Ez az ember, folytatta a leány, – körülbelül hardmadfél
hónappal ezelőtt elrabolta bátyámat, hogy a Monte-Christo
szigetre vitesse magát vele. Hasztalan fordultam fűhöz-fához,
Pietrot nem tudtam kiszabadítani.

– Milyen minőségben volt bátyja a Viharon?
– Azt hiszem, mint kormányos. Pietro ismeri a Földközi

tenger minden kikötőjét s ezért vitték magukkal az átkozott
vitorláson.

– Tovább!
– Tegnap levelet kaptam Pietrótól, hogy a szigetet elhagyták;

a levélhez ez a boríték volt mellékelve, melyet a vitorlás
kapitánya a gróf úr részére küldött.

– Adja ide.
– Parancsoljon.
A gróf az egyik ablakszögletbe húzódott és felnyitotta a

borítékot, úgy fordult Rosina felé, hogy a levél olvasása
közben a leány nem láthatta az arcát.

A levél így szólt:

„Dantes Edmond!
Fiad július utolsó napján a Monte-Christo sziget

barlangjában lesz. Ha egyedül jössz, megbeszélhetjük a
váltságdíjat.

A Vihar kapitánya.”

– Nos, gróf úr? – kérdezte Rosina.
A gróf mereven nézett rá, de nem felelt.
– Sancta Madre de Dio! – kiáltott fel Rosina, megremegve az

átható tekintettől.
– Mire vár? – kérdezte Monte-Christo.
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– A parancsait várom, signor.
– Hajlandó eljuttatni válaszomat fivérének!
– Lehetetlenség, mert nem tudok neki levelet küldeni.
– Azt sem tudja, hogy az ő leveleit ki kézbesíti önnek!
– Ó igen; Giacomo.
– Ki a Giacomo!
– A Rialto gondolása, aki az Orfano csatorna egyik

falrepedéséből hozza számomra a leveleket, anélkül azonban,
hogy fogalma lenne róla, mint kerülnek azok oda.

– Ha én a feleletet ugyanezen a módon akarnám elküldeni,
nem jutna el a levél rendeltetési helyére?

– Nem, gróf úr; én már többször próbálkoztam, de leveleim
érintetlenül ott maradtak, úgyhogy végül kénytelen voltam
ismét visszavenni őket.

– Nagyon helyes! Ez esetben vigyázzon, nehogy két
porkoláb kezébe kerüljön, mikor e palotát elhagyja.

– Irgalmas Isten! – kiáltott fel a leány reszketve, könyörgő
tekintettel nézve Monte-Christo gróf merev arcába. – Miért
fognának el?

– Ön igazán együgyű, kedves leányom, – felelte a gróf. – Ön
szerint talán nem elégséges ok az elfogatására, hogy titkos
összeköttetésben áll egy gonosztevő bandával, amely egész
Velencét nyugtalanítja s a gazságok egész sorát követi el?

– Nem tudom, gróf úr, hogy mit akar ezzel mondani,
összeköttetésben állnék banditákkal? Nem, nem, signor;
hitemre mondom, hogy nem! Kísérjen ki és szóljon a
porkoláboknak, hogy ártatlan vagyok és nem ismerem a
gonosztevőket.

– Jó; csak menjen békével, senki sem fogja bántani, – szólt a
gróf, felemelve Rosinát, aki lábaihoz akart borulni. –
Kötelességévé teszem azonban, hogy összehozzon
Giacomóval, de úgy, hogy a gondolás ne is gyaníthassa a
kilétemet.

– Ennél mi sem könnyebb, kegyelmes uram.
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– Hol találkozhatom vele?
– Énnálam, nem messze innen a zsidónegyedtől.
Ezzel leírta házuk fekvését, majd gyorsan távozott, a gróf

megnyugtató kijelentése dacára aggódva tekintgetve körül a
csatorna mindkét oldalán.

Mikor elment, Monte-Christo másodszor is elolvasta a
levelet.

Hasztalan igyekezett az írásra visszaemlékezni. A betűk
határozottak és jellegzetesek voltak, mintha a levél küldőjének
rendíthetetlen elhatározásáról akartak volna tanúskodni.

A grófnak el kellett hajóznia a Monte-Christo szigetre, hogy
kiváltsa a banditák hatalmába került, fiát. Ismerve jellemüket,
egy pillanatig sem volt szabad haboznia.

Mielőtt elvitorlázott volna, még meg akarta tudni, hogy
milyen kapcsolat van Giacomo és a banditák között. A
megbeszélés szerint elment Rosina lakására, de Giacomo sem
mondott semmi újat s így Monte-Christo kénytelen volt letenni
a reményről, hogy bepillantást nyerhet a titokba.

Nem maradt más hátra, mint elutazni. Az előkészületek a
lehető leggyorsabban megtörténtek.

Búcsút véve mindazon családoktól, melyek e végzetes
napokban részvétet tanúsítottak iránta s megköszönve
Gradenigo grófnak a pompás fogadtatást, mellyel kitüntette,
Monte-Christo Haydéevel együtt elindult Firenze felé, ahová
azzal a megbízatással küldte előre udvarmesterét, hogy egy
palotát béreljen ki számára.

XLVIII. MANTUÁBÓL FIRENZÉBE

Maestro Bertuccio, a gróf udvarmestere, pontosan eleget tett
Monte-Christo utasításainak. Bármennyire igyekezett is
Firenze első vendégfogadósa, a híres Ponyatovszkii utóda,
rábírni, hogy urát nála helyezze el, és bármennyire esküdözött
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is, hogy a gróf nem fogja jól érezni magát a Mediciek
gyönyörű városában, ha nem ő lesz a fogadósa, a makacs
Bertuccio csak a fejét rázta és egy előkelő magánpalotát vett
bérbe.

Mint Velencében, úgy Firenzében is hamarosan híre terjedt
Monte-Christo megérkezésének. Európa valamennyi
fővárosában ismerték ezt a mérhetetlenül gazdag embert s
neve mindenütt fogalom volt.

A gróf útiterve az volt, hogy Velencét tengeren elhagyva,
Mantuából Firenzéig kocsin utazik, majd Firenzéből tovább
megy Pisába, ahol újra hajóra száll, hogy a Monte-Christo
szigetre vitorlázzék.

Velencétől Mantuáig semmi említésre méltó esemény nem
történt. Az utóbbi városban Monte-Christo és Haydée csak
rövid ideig maradtak, hogy minél előbb Firenzébe
folytathassák útjukat.

Mialatt kocsijukban ülnek, hagyjuk őket magukra és lássuk,
hogy mi történik közben ugyanezen az úton.

A Firenzébe vivő országúton két férfi lovagol; éppen most
állnak meg egy bedűlt kútnál, melyből a víz vékony sugárban
csörgedezik egy vályúba.

A nap lenyugvóban volt: az utat szegélyező fák levelei
lanyha esti szélben lengedeztek s a pihenni térő madarak
éneke esti imaként szállt a magasba.

A lovak patkóinak csattogására a levegő dalnokai ijedten
szárnyaltak fel és elhallgattak; de látva, hogy nem fenyegeti
őket veszély, újra leszálltak a lombok közé és folytatták
hangversenyüket, mintha hálaadójukat akarnák leróni a
természet fenséges alkotója iránt.

A két ló és a két lovas merő por volt.
– Akar vizet, uram? – kérdezte az egyik utas a másiktól; – itt

van egy kút.
– Nekem nem kell, de ennek az ártatlan teremtésnek talán

jót tenne – felelte a másik, hátravetve köpenyét, amely alatt
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jobb kezében tartott valamit.
– Nos! – kérdezte az első, résztvevőn lépve közelebb.
– Még él, – hangzott a válasz.
– Isten óvja!
E szavakkal az első lovas, aki tiszta kiejtése után olasznak

látszott, leszállt a nyeregből és társa felé nyújtotta karját. A
második utas egy nagy fekete kendőbe bugyolált három-
négyéves gyermeket adott át neki, majd ő is leszállt s a kúthoz
vezette a szomjas lovakat.

Az, aki a gyermeket vitte, most kibontotta a kendőt. Egy
angyali arc tűnt elő, amely mintha kábultságból tért volna
magához, lassan felnyitotta szemeit; de mikor a fölötte álló két
idegent meglátta, ismét ijedten hunyta le őket.

A gyermek ajkairól gyenge sóhaj röppent el, az eolhárfa
bűbájos hangjára emlékeztetve, melyet a langyos esti fuvallat
csal ki húrjaiból; oly hang volt ez, mely azt juttatja eszünkbe,
kit legjobban szeretünk a földön; oly hang, melyet álmainkban
hallunk s amely érthetővé teszi előttünk, amit emberi szó
képtelen kifejezni. Vágy és bánat remegett benne, mintha
atyát, anyát vagy Istent szólított volna.

– Miért is tart téged Isten életben1? – mormolta az egyik
utas, miközben vizet vitt a gyermek ajkaihoz. – Milyen jövő
vár rád ebben az ármányokkal, bűnökkel és gazságokkal tele
világban, ahol minden virág kelyhében méreg van elrejtve?
Jobb lenne, ha angyaltestvéreid között ébrednél fel álmodból s
velük együtt dicsőítenéd az egek urát! Százszor jobb lenne rád
nézve, mint hogy a földön élj, kitéve mindama kínoknak,
melyeket az emberek önmaguk és felebarátaik számára
eszeltek ki. Mily gondtalanul pihensz, bár hánytatott jövő és
viszontagságos élet vár rád; mily gyönyörrel szívod be a
levegőt, melyet dögletesnek fogsz érezni valamikor!
Mennyivel jobb lenne rád nézve, ha nem élnél!

E szavakkal övéhez kapott s egy pisztolyt ragadott meg
jobbjával.
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– Állj, Benedetto! – kiáltott rá a társa, észrevéve a fenyegető
mozdulatot; – csak nem akarja gyilkosság bűnével terhelni
lelkünket?

– Hát bűn ez? – felelte Benedetto gúnyos mosollyal. – Ezt te
bűnnek nevezed, Peppino? Bűn lenne szerinted
megszabadítani ezt az ártatlan teremtést egy kínos jövő
szenvedéseitől? Bűn lenne visszaadni Istennek, ami Istené?
Azt hiszed, hogy mindig rossz a halál? Súgd csak e gyermek
fülébe e szót és édesen mosolyogva fog neked köszönetet
mondani érte! A halál csak azokra rossz, akiknek lelkiismeretét
a bűntudat terheli! Csak azokra rossz, akik virágos kertnek
nézik a világot, ahol minden gyönyört féktelen vággyal
akarnak letépni. De akinek nem kell bűneik miatt remegniök,
kiknek álma nyugodt, mint e gyermeké, azokra nézve a halál
jótétemény.

Ami az embert a haláltól rémíti, az átmenet az ébrenlétből az
örök álomba; a rövid pillanat, melyről soha ember még nem
számolt be, de amelyet éppen ezért talán sokkal
borzasztóbbnak fest a képzelet, mint amilyen valóban. E
gyenge lény még nem remeg az átmenet pillanatának
gondolatától s így nem is szenvedne, ha kioltanám életét; és
bűnt sem követnék el ezzel, mert csak a jövő gyötrelmeitől
kímélném meg, míg ha életben hagyom, szenvedések és
csapások hosszú sorának dobom oda zsákmányul. E gyermek
szegényen és egyedül fog kilépni a világba; nem lesz egy
résztvevő hang, mely nevén szólítsa, egy oltalmazó kéz, mely
feléje nyúljon és vezesse! Név és vagyon nélkül, homloka
verejtékével fogja tengetni életét, távol atyjától és anyjától,
anélkül, hogy egyetlen könny is megédesítené a keserűség
kelyhét, melyet fenékig ki fog kelleni ürítenie.

– Ez mind igaz – felelte Peppino; – de mi a biztosítéka, hogy
a gyermeket fájdalom nélkül tudja megölni?

Benedetto mosolygott.
– Próbáljuk meg, – mondta rövid szünet után.
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– Per Baccho! Ez aztán az önbizalom! Ezer eset közül
feltétlenül van legalább egy, mikor a golyó nem üt halálos
sebet, s tegyük fel, hogy ez az egy eset éppen itt állna be! Mit
csinálna akkor? Természetesen lőne másodszor, nem számolva
azzal, hogy az első és második lövés között az ártatlan
gyermek halálos kínok között fetrengene! Nem, csak mondjon
le e könyörületes gyilkosság tervéről és üljünk ismét lovainkra,
nehogy az országúton érjen bennünket az éjszaka.

– Tényleg pontosan ismered az országutat!
– Ha nem is ismerem úgy, mint a tenyeremet, annyit

mindenesetre tudok, hogy Firenze még nagyon messze van.
– És a hely, ahol ezt az élő terhet letehetjük!
– Tüstént tájékozódom, – válaszolta Peppino, homlokára

téve a kezét. – Az első bedőlt kútnál gyalogösvény vezet a
völgybe; vagy ötven lépésnyire az út kezdetétől fekszik az
erdészlak, melynek ajtaján hetet kell kopogtatnunk.

– Előre hát! – kiáltotta Benedetto, miközben lóra ült és újra
köpenye alá rejtette a gyermeket.

– Előre! – ismételte Peppino, ugyancsak nyeregbe pattanva.
A két lovas folytatta útját. Negyedóra múlva egy házikóhoz

értek, melynek ajtaja a lódobogás dacára zárva maradt.
Peppino leugrott a nyeregből és ostorával hétszer

bekopogott.
Az ajtó néhány pillanat múlva kinyílt és utasaink egy szikár

ember előtt álltak, akinek komor, halvány arcát egy mécses
lobogó fénye világította meg.

Az ember fürkésző pillantást vetett az utasokra és várta,
hogy megszólaljanak.

– Légy szíves, gondoskodj lovainkról, amice, – szólt
Peppino; – nyugodt lelkiismerettel megteheted, mert anélkül,
hogy terhedre akarnánk lenni, azért jöttünk csupán, hogy
zsebedbe ürítsük erszényeink tartalmát.

– Mit jelentsen ez? – kérdezte amaz, nagy szemeket
meresztve az erszény szóra.
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– Tedd meg, amit mondtam s aztán térj gyorsan vissza. Nem
lesz okod megbánni.

Eközben már Benedetto is leszállt a nyeregből. Az erdész a
lakás belseje felé mutatott az utasoknak, maga pedig a
gyeplőszárnál fogva a ház mögé vezette a lovakat.

Benedetto és Peppino néhány másodpercig magukra
maradtak.

– Erre az emberre kell bíznunk tehát Dantes Edmond fiát! –
kérdezte Benedetto.

– Az ember házas és azt mondják, hogy felesége kitűnő
asszony.

– Ami kétségkívül nem akadályozza meg, hogy részt vegyen
férje gazságaiban.

– Nem vagyunk-e bűnösek valamennyien? – vetette ellen
Peppino. – Különben a gyermek még nem olyan idős, hogy
megérthetné, ami körülötte történik. Csend! Lépteket hallok.

Peppino még ki sem mondta e szavakat, mikor a küszöbön
egy körülbelül harminc éves, bizalomgerjesztő arcú asszony
jelent meg, aki egy gyermeket tartott karjaiban.

Az asszony udvariasan köszönt az utasoknak és gyermekét
ringatva egy padra ült.

– Tudja meg, asszonyom, – mondta Benedetto, átható
tekintetet vetve a megszólítottra, – hogy a férjéről keringő
hírek dacára én önt a becsületesség megtestesülésének tartom.
Ne vegye rossznéven, hogy e híresztelésekről beszélek; csak
visszhangja vagyok azoknak, akik azt állítják, hogy Mantuatól
Pisáig nincs oly kitűnő lövész, mint…

– Ne higyjen el signor, mindent, amit az emberek fecsegnek.
Haragusznak a szegény vadőrökre, pedig biztosíthatom az
urakat, hogy férjemnek pompás szíve van.

– Nem is ezért jöttem ide; keveset érdekelnek a férje
jótulajdonságai. Egy gyermeket hoztam, akit az ön gondjaira
akarok bízni.

– Hol a gyermek?
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– Itt van.
– Kissé betegnek látszik, – jegyezte meg az asszony.
– Erős és egészséges, – felelte Benedetto. – A hosszú

utazástól bágyadt el egy kissé, de ha kipiheni magát, újra
mosolyogni fog és testvérévé lesz az ön gyermekének.

– Szegény ártatlan teremtés! Szabad kérdeznem, hogy ön-e
az atyja, signor?

– Hasonlítsa össze arcát az enyémmel.
– Látni való…
– Ön semmit sem lát, kedves asszonyom. – válaszolta

Benedetto.
– Ebben a korban…
– A legnagyobb szerencsétlenség érte, ami csak elképzelhető:

elrabolták az anyjától!
– Szegény!
– Legyen hát részvéttel iránta. Vegye a karjára és ültesse fia

mellé.
– Az enyém leány.
– Annál jobb, – hangzott a válasz; – legalább nővére is lesz a

kisfiúnak.
E szavakkal Benedetto átadta a gyermeket az asszonynak és

helyet foglalt mellette.
Peppino állva maradt az árnyékban s valami távoli neszre

látszott fülelni.
– E gyermeket, mint már mondtam, az a szerencsétlenség

érte. hogy elrabolták anyjától, – szólt Benedetto halkan az
asszonyhoz. – Egyelőre nem tarthatom magamnál, mert
korában még ápolásra szorul, s ezenkívül annak a veszélynek
volna kitéve, hogy egy botlásom miatt neki is bűnhődnie kell.
Távol kell tőlem felnőnie; nem szabad tudnia, hogy kinek
köszönheti életét; ne ismerje meg a romlott világot, amelyben
született.

„Nevelje e fiút úgy, mint saját leányát neveli; hadd
futkossanak egymással erdőkön és mezőkön keresztül,



385

szabadon, mint a lepkék és madarak. Tanítsa meg őket
megismerni Istent mindabból, amit maguk körül látnak: a
sziklarepedésekben növő mohából s a rét kövér, füvéből
éppúgy, mint a ragyogó napból; a virágkehelyben csillogó
harmatcseppekből éppúgy, mint a végtelen tengerből; a
szerény kis rovarból éppúgy, mint a legmagasabb
sziklacsúcsok fölött keringő büszke sasból! S ha a gyermek
esetleg megkérdezné, hogy kik a szülei, felelje neki azt, hogy
ez mélységes titok, amit senki sem tud; ha pedig idegenek
kérdeznék, mondja, hogy a sajátja.

– Úgy lesz, amint kívánja, uram; azt mondhatom, hogy ikrek
leányommal, minthogy egyidősek.

– Helyes. Most pedig vegye ezt az erszényt; kétszáz piaszter
van benne és három hónap múlva még kétannyit adok.

– Legyen meggyőződve, signor, hogy úgy fogok bánni a
szegény gyermekkel, mintha az enyém volna. Felnevelem saját
leányom számára, – tette hozzá, rámosolyogva mindkét
apróságra, kiket karjain tartott. – Mi a neve? – kérdezte azután.

– Eduard, – felelte Benedetto.
E pillanatban puskalövés hallatszott a távolból.
Az asszony elsápadt.
– Ha nem tévedek, vadászik a férje, – dünnyögte Benedetto.

– Milyen távolságban esett a lövés, Peppino?
– Körülbelül száz-százhúsz lépésnyire, – válaszolta Peppino

a legnagyobb biztonsággal.
– Melyik irányban?
– Arrafelé, ahol másfélórával ezelőtt megálltunk. E háztól a

gyalogösvény végéig ötven lépés; onnan a kútig szintén ötven
lépés; ehhez veszek még húsz lépést a kúton túl, tehát innen
százhúsz lépésnyire követték el a bűntényt.

– Miből gondolod, hogy bűntény történt?
– Negyedóra óta hallom már egy kocsi gyors robogását.

Most lövés dördült el, melyet halk női sikoly követett. A kocsi
tüstént megállt; bizonyos, hogy a golyó az egyik lovat terítette
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le.
Benedetto az asszonyra nézett, aki még mindig nem nyerte

vissza színét.
– Menj el az ajtótól, – fordult aztán Peppinóhoz, – és csukd

be.
– Úgy rémlik, hogy valaki a ház felé szalad, – dünnyögte

Peppino.
– Nyilván e derék asszony férje lesz, aki bekötötte lovainkat

az istállóba.
Néhány pillanat múlva tényleg megjelent a vadász, kezeivel

zsebében, fegyvertelenül, a legkisebb izgalom jele nélkül.
– Jó estét, barátom – szólította meg Benedetto hidegvérűen. –

Kérem, adasson valamit ennünk, mert még napkelte előtt
folytatni akarjuk utunkat. Feleségével már beszéltem és
remélem, hogy ön sem fogja megfosztani atyai szeretetétől
leánykája játszótársát.

– Drága kis csöppség! – dünnyögte az erdész, feleségére
sandítva. – Legyen nyugodt, uram; mihelyt a fiú meg tud állni
a lábain, egy ócska puskát adok neki játékszerül, s egy elnyűtt
nyerget teszek alá a padra, hogy lovagolni is megtanuljon.

– Nagyon jó lesz! A gyermeknek úgy kell felnevelkednie,
hogy semmitől se ijedjen meg és minden veszéllyel
szembeszálljon.

– Vidd be, asszony, a kicsinyeket a hátulsó szobába s aztán
készíts az urak számára vacsorát, – szólt a vadász. –
Megelégszenek egy darab vadhússal és főzelékkel?

– Nem búcsúzik el a gyermektől, signor? – kérdezte az
asszony Benedettótól, odatartva neki a fiú arcát.

– Adjon neki Isten erőt és bátorságot az élethez! – mormolta
Benedetto, gyengéden eltolva magától a gyermeket.

Az asszony nem unszolta tovább és eltűnt a ház belsejében.
A férj bereteszelte az ajtót s a lámpást úgy akasztotta fel az

ablakban, hogy tompa fénye az útra is kiszűrődött. Aztán
némán leült és kezeire támasztotta fejét.
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Negyedóráig semmi sem zavarta a szoba csendjét. Benedetto
a falnak támaszkodva állt, jobb kezét öltönye alá rejtve;
szemeit a földre szegezte és homlokát ráncolta, mint aki
mélyen töpreng valamin. Peppino nyugtalanul hallgatózott, s
úgy látszott, hogy az iménti puskalövés következményeit
várja.

Végre léptek kopogása hallatszott az ösvényen; néhány
perccel később erősen bezörgettek a ház ajtaján s egy öblös
férfihang bekiáltott:

– Nyisson ajtót, maestro!
Benedetto jelentős pillantást vetett a vadászra, mire az

Peppinóval együtt egy kis fülkébe tuszkolta, majd a tornác
bezárt ajtajához lépett és kiszólt:

– Che cosa?
– Az ördögbe, nyisson már ki, maestro; csak nem akarja,

hogy kintről társalogjak önnel?
A vadász felnyitotta az ajtót és egy középtermetű libériás

szolgát látott maga előtt.
– Tudna-e szállást adni az uramnak az éjszakára!
– Nem vagyok vendéglátásra berendezkedve, – hümmögte a

gazda; – meg aztán a város is elég közel van.
– Azt mégis csak be fogja látni, – felelte az inas, – hogy

akinek ellövik a lovát a kocsija elől, az nem utazhatik tovább.
Emiatt akadtunk fenn az országúton.

– Ez már baj, – dünnyögte a vadász. – És kicsoda a gazdája?
– Egy előkelő francia úr, aki egy ideig Velencében élt s most

Mantuaból Firenzébe utazik, – felelte az inas.
– Ez esetben természetesen mindenemmel rendelkezésére

állok Őnagyméltóságának.
– Helyes, – mondta a lakáj; – sietek vissza a hírrel. Közben

hozzák rendbe a nyomorult viskót, hogy illendően
fogadhassák a magas vendéget.

Az inas ezzel eltűnt az országút irányában. A vadász
megvető mosollyal nézett utána.
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– Nyomorult viskó, – morogta a vadász; – és mégis mennyi
hatalmas úr fordult már meg benne. Annyi tény, hogy
tanácsosabb egy lovat lelőni, semmint a kocsis kezét szétzúzni.
Egy lóért nem akasztják fel az embert Olaszországban!

Benedetto és Peppino türelmetlenül várakoztak
rejtekhelyükön. Mikor a léptek elhaltak, Peppino kiosont a
tornácra, Benedetto pedig közelebbről szemügyre vette a
fülkét.

Körülbelül nyolc-kilenc láb hosszú és ugyanolyan széles
rekesz volt ez, melyet düledező téglafal választott el a hátsó
szobától, ahová a vadász felesége a két gyermeket bevitte. A
közfal számtalan hasadékán keresztül be lehetett látni e
szomszédos szobába, ahol egy ócska mécses pislákoló
világánál a két kis gyermek egy kukoricalevelekkel tömött
bölcsőben feküdt egymás mellett. A fülkéből ajtó nyílt ide,
mely azonban le volt zárva.

Benedetto éppen szólni akart, hogy nyissák fel ezt az ajtót,
mikor Peppino visszatért.

– Csend, – mondta, szája elé téve az ujját. – Éppen most
érkezett két utas, akik itt szándékoznak tölteni az éjszakát,
mert be kell várniok, míg új előfogatot kapnak a városból
kocsijuk elé. Úgy látszik, hogy derék házigazdánk csupa
számításból maga puskázza le az utasok lovait; szép
keresetforrás ez is!

– De kik lehetnek az utasok?
– Lelkemre, nem tudom, – felelte Peppino. – De mi gondunk

vele?
– Nekem feltétlenül itt kell maradnom; hogy vigyázzak a

gyermekre. Az utasok rendszerint kíváncsi természetűek s
különben is gyanúm támadt ellenük, melyet nem tudok
egykönnyen elhallgattatni. Peppino, te rögtön elutazol
Firenzébe.

– Az ördögbe! Tovább utazzam?
– Meg kell lennie; egyet-mást el kell még végezned.
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– Én nem fogom önt e pillanatban elhagyni. Az utasok
inasokkal jöttek és… szükség esetén két ember négy vagy öt
ellen jobban boldogul, mint egy csak három ellen is.

Benedetto nem felelt és fel-alá kezdett járkálni a fülkében.
Egyszerre neszt hallott át az első szobából A falra

tapasztotta fülét. Több hang beszélt. de egyetlen szó sem
szűrődött át érthetően. Annyit azonban meg lehetett
állapítania, hogy egy nő is van odaát.

Benedetto várt.
Félórával később úgy tetszett neki, mintha az első szobában

ágyat vetnének. Azután hallotta, hogy a kaput bezárják s utána
csend ereszkedett a házra.

Néhány perc múlva megint beszélgetés ütötte meg a füleit.
Megismerte a vadász feleségének hangját, aki így szólt
valakihez:

– Úgy van, ahogy mondottam: Nagyméltóságtokon kívül
senki sincs itt.

– Tudom azonban, – felelte egy férfihang, amely ismerősnek
tetszett Benedetto előtt, – Hogy a házban még egy másik szoba
is van; miért nem ott alszanak önök?

– Az ikreim fektettem oda. Ezenkívül van ugyan még egy
kis fülkénk is, de gazdasági szerszámokkal van tele s egyébre
nem is használjuk.

– Hogyan? Ön ikrekről beszél, holott férje azt mondta az
előbb, hogy csak egy kis leánya van!

– Nem csodálkozom; férjem mindig így szokott beszélni.
Fiúnk annyira beteg, hogy már nem is számítja az élők közé.

– Milyen idősek az ikrek!
– Három évesek lesznek.
– Szegény csöppségek! Ön nem is hinné, mennyire szeretem

a gyermekeket! Nem láthatnám az önéit is!
E szavakra a fülkében Benedetto megremegett, Peppino

pedig ökölbe szorította a kezeit.
– Már alszanak, signor.
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– Sebaj; nem fognak felébredni.
– Ön is atya talán, signor? – kérdezte a vadász felesége.
– Igen, – felelte a férfi mély sóhajjal.
– Milyen szomorúan mondta ezt, signor!
– Az atya szó néha annyira égeti ajkainkat, mint a tüzes vas!
– Ugyan miért!
– Mert így akarja Isten! – felelte az ismeretlen. Majd, hogy a

további kérdezősködésnek elejét vegye: – mutassa hát meg az
ikreket, – folytatta. – El tudom képzelni, milyen boldog lehet,
mikor nézi őket és hányszor kiáltja büszke önérzettel: ezek az
én gyermekeim! Nem így van, jó asszony?

– Oly igaz, mint hogy Isten van az égben!
– Gyerünk hát!
– S ha mégis felébrednek! Bezzeg akkor egész éjjel nem

fogjuk lehunyni tudni a szemünket!
– Cseppet se aggódjék! Hányszor mentem át éjszaka fiam

bölcsőjéhez anélkül, hogy felébresztettem volna! Jöjjön csak;
meg akarom ajándékozni az ikreket.

Az asszony az ajándék szónak képtelen volt ellenállni.
Tüstént átvezette az utast a hátsó szobába, ahol a gyermekek
aludtak.

Benedetto égő szemekkel nézett a falrepedésen keresztül,
várva, hogy most szemtől szembe lássa a férfit, aki a vadász
feleségével beszélgetett. Peppino nyugtalanul lapult mellé.

Alighogy az utas a szobába belépett s a mécses vörhenyes
fénye arcára esett, Benedetto teste görcsösen összehúzódott,
mint a vadállaté, amely váratlanul ellenséggel kerül össze.
Kezével megdörzsölte homlokát és összeszorította fogait,
melyek akarata ellenére vacogni kezdtek; melle zihált és szíve
hevesen dobogott.

– Itt vannak, signor! – szólt a vadász felesége, egy pillanatra
fellebbentve a gyermekekről a takarót.

Monte-Christo gróf – mert olvasóink nyilván már kitalálták,
hogy ő volt – egy lépést tett a bölcső felé.
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Benedetto kirántotta övéből pisztolyát és nesztelenül
felhúzva a kakast, a falrepedésen keresztül célba vette a grófot.

– Mi történt? – suttogta Peppino, társa kezét visszarántva.
– Megismertem Monte-Christo grófot; de esküszöm, hogy ha

meglátja, hogy gyermeke fekszik előtte, tüstént lelövöm, –
felelte halkan Benedetto.

– Képes lenne meggyilkolni?
– Csitt! különben elvesztünk.
– Várjon! Az asszony megint ráterítette a takarót a

gyermekekre.
– Látom; de a gróf egy lépést tesz a bölcső felé.
– Talán csak nem a bölcső előtt akarja tölteni az egész

éjszakát, signor? – kérdezte most az asszony.
– Igaza van. Hiszen már láttam, vagy helyesebben majdnem

láttam a gyermekeit.
– Mit akar ezzel mondani, signor?
– Melyik fekszik a fal mellett, a fiú vagy a leány1?
– A fiú.
– Az ő arcát nem láttam, mert egészen nővére melléhez

simul. Ami a leánykát illeti, nagyon kedves.
– Szegény angyalkáim! – kiáltotta a nő. – Adja Isten, hogy

boldogok legyenek!
– Mit ért boldogság alatt?
– Hogy sohase lássanak szükséget.
– A munka adja meg az embernek a boldogságot, – felelte a

gróf. – Mi a gyermekek neve!
– A leányé Eugénia, a fiúé Eduard.
E név hallatára a gróf összerezzent, majd egy utolsó

pillantást vetve a bölcsőre, kiment a szobából.
Néhány pillanat múlva Benedetto az asszony örvendező

kiáltását hallotta:
– Milyen nagylelkű ön, signor! Ha a gyermekek felnőnek,

megtanítom őket, hogy áldják a nevét. Hogy hívják
Nagyméltóságodat?
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– Szükségtelen tudniok. Imádkozzanak csak Edouard
boldogságáért.

E szavakkal a gróf belépett az első szobába.

XLIX. A TŰZ

Minthogy a gróf tüstént elküldte egyik inasát a legközelebbi
postaállomásra, hogy a lelőtt ló helyett másikat kapjon, a fogat
még napkelte előtt készen állt és folytathatták az utazást.

Monte-Christo és Haydée búcsút vettek a szegény családtól
és gyalog mentek az ösvényen az országútig, ahol a kocsi várt
rájuk. A gróf többször visszafordult a házikó felé, anélkül,
hogy a különös vonzóerőt, melyet az reá gyakorolt, meg tudta
volna magának magyarázni; de amily mértékben távolodott
tőle, valami meghatározhatatlan nyomás nehezedett a mellére
és úgy érezte, mintha a torkát fojtogatnák.

Haydée a karjára támaszkodva ment mellette. Őt is elfogta
férje furcsa izgalma és önkéntelenül könnyek szöktek a
szemébe. Szótlanul haladtak s mikor tekintetük találkozott,
mindketten akaratlanul visszapillantottak a szerény lak felé,
ahol az éjszakát töltötték.

Öt perc múlva kocsijuknál álltak, melynek ajtaját a lakáj
szélesen kitárta előttük. Beszálltak. A lakáj közömbösen
kiáltott a kocsisnak:

– Induljunk!
A kocsi gyorsan vágtatott tova az országúton, de amint egy

kanyarodóhoz értek, a gróf hirtelen kiszólt:
– Megállj!
A kocsis engedelmeskedett.
– Miért álltunk meg ismét? – kérdezte Haydée a férjét.
– Nézd! – szólt a gróf. – Látod a völgyben a kis házikót,

Haydée?
– Igen, látom! Ott fekszik!



393

A nap már fenn ragyogott az égen és sugarai rátűztek a
kunyhóra, melynek kéményéből kékes füst emelkedett fel és
foszlott szét a felhők között.

Monte-Christo és Haydée néhány pillanatig némán néztek le
a völgybe. Leírhatatlan érzés szorította össze szívüket.

– Mit gondolsz, Haydée, – szólt végre a gróf. – Úgy-e,
nagyon boldogoknak kell lenniök e kis ház lakóinak'?

– Igen, nagyon boldogoknak! – felelte a fiatal asszony,
könnyeit visszafojtva.

A gróf mozdulatlanul ülve maradt, szemeit az erdészlakra
függesztve. Egyszerre megdöbbenve vette észre, hogy az
épület közepéről sűrű fekete füstoszlopok emelkednek fel,
majd hirtelen a tető összeomlik,

– Tűz van! Tűz van! Ég az erdészház! – kiáltottak a gróf
szolgái.

– Siessünk a szerencsétlenek segítségére! – rimánkodott
Haydée.

– Hasztalan! – felelte a gróf; – már a tető is beomlott. Isten
oltalmazza lakóit! Kocsis hajts!

– Nem, férjem, nem! – könyörgött Haydée. – Ön jó és
nagylelkű; siessünk segítségükre! Talán a legnagyobb nyomor
vár a szegény anyára!

A gróf nem tudott ellenállni Haydée megindító kérésének;
jelt adott a kocsisnak, hogy forduljon meg és hajtson vissza a
gyalogösvényig.

A kocsi azonnal megfordult; abban a pillanatban, amikor a
völgybe leereszkedett, két lovas száguldott el mellette.

– Istenem! – kiáltott fel Haydée.
A gróf megdöbbenve nézett a lovasok után; azt hitte, hogy

felismerheti őket, de a porfelhő, melyet a lovak felvertek,
eltakarta szemei elől a vágtázókat.

A kocsi csakhamar megállt az ösvénynél. A gróf kiszállt és
Haydée is követte, mert tisztán hallotta egy asszony
jajveszékelését.
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A ház helyén, melyben Monte-Christo gróf az elmúlt
éjszakát töltötte, most omladékok füstölögtek,

– Ne siránkozz, asszony, – szólította meg Haydée hibás
olasz nyelven a vadász feleségét. – Isten irgalma végtelen! Mi
segítségekre jöttünk.

– Vissza, nyomorult! – kiáltott amaz, öklével fenyegetve
Haydéet. – Te hoztad hajlékunkra a tüzet!

– Mit beszél? – hökkent hátra Haydée megrettenve.
– Az igazságot. És ez az átkozott férfi is, aki veled van, tudja,

hogy igazat mondok.
– Megőrült! – mormolta Haydée keserűen, férjéhez fordulva,

akinek nyugodt arca éles ellentétben állt a vadász feleségének
dühtől eltorzított vonásaival.

Monte-Christo fürkészőn nézett körül s a vadászt kereste
tekintetével. Tényleg ott állt a közelben, baljával egy
fatörzsnek támaszkodva, jobbjában puskáját tartva.

– Nem én vagyok őrült, – kiáltott a szerencsétlen asszony, –
hanem önök, akik nem elégedve meg azzal, hogy tervük
sikerült, vakmerően még vissza is jöttek, hogy gaztettükben
gyönyörködjenek! Ó, én mindent tudok, mindent! Cinkosaik
olyan hangosan beszéltek, hogy kihallgattam őket! Mindent
tudok, igen, mindent! – ismételte kétségbeesetten, lábával
toporzékolva és haját tépve.

– Őrizze meg nyugalmát, asszonyom, – szólt Monte-Christo
gróf hidegvérrel és szelíd szemrehányással, – és mondja el
higgadtan, hogy mi történt,

– Nézzen erre a halom hamura s erre az ártatlan teremtésre,
akit most az éhhalál fenyeget, – felelte a vadász vad tekintettel,
miközben majd a helyre nézett, ahol tegnap még háza állt,
majd gyermekére, aki egy bokor tövében a mohán feküdt. – Ez
egyszer, signor, rossz szolgálatot tettek önnek a bűntársai! –
folytatta.

– Mit beszél össze badarságokat? – kérdezte a gróf
szigorúan. – Miféle bűntársakra céloz? Tudja, hogy kivel
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beszél?
– Hogy tudom-e? Hát persze, hogy tudom! – kiáltott a

vadász felegyenesedve s egy lépést tett közelebb.
– Menjünk, menjünk! – rimánkodott Haydée, remegve ölelve

át férjét.
– Csend, Haydée! – szólt utóbbi gyengéden. – Hallgassuk

meg ezt az embert. Beszéljen! – tette hozzá, újra a vadászhoz
fordulva.

– Erre sem engedelmet nem kérek, sem parancsot nem
várok, – felelte a vadász bőszülten. – Ha beszélek, csak azért
teszem, mert akarok beszélni. Tudja meg, hogy legelső
gondolatom az volt, hogy kocsija után szaladok és a fejébe
röpítek egy golyót, amint tegnap a lovát lelőttem; tudja meg,
hogy ezt csak azért nem tettem és azért nem teszem most sem,
mert szolgák veszik körül, akik bosszút állnának rajtam és
családomon. De csak türelem; még eljön a leszámolás órája. De
addig is megmondom önnek, hogy kicsoda! Ön százszor
nagyobb gazember, mint én vagyok! Mert mit teszek én?
Meglesem az országúton egy utas kocsiját és lepuskázom az
egyik lovát, amivel legföljebb feltartóztatom néhány órára
útjában. Aztán bemegyek a házamba és várom, hogy éjjeli
szállást jöjjön kérni és néhány piasztert fizessen érte. Ezzel
szemben mit cselekszik ön? Ön fényes kocsiban utazik. Előre
küld két gazfickót, akik egy három éves gyermeket hordoznak
magukkal; bezörgetnek ajtómon és megkérnek, hogy fogadjam
örökbe a szegény gyermeket; mindez azonban csak ürügy,
hogy befurakodjanak hozzám s utána megjelenik az úr maga;
bekopogtat, befogadjuk s hogy minden gyanút eltereljen
magáról, még bőkezűnek is mutatkozik. Rövid idő múlva újra
elutazik, de előbb felfedi cinkosainak a helyet, ahol az ember a
pénzét tartja. A cinkosok elrabolják a pénzt, felgyújtják a házat
s a gyermekkel együtt eltűnnek, hogy ugyanezt a fogást
másutt megismételjék. Most már láthatod, barátom, hogy nem
vagyok őrült, – tette hozzá a vadász.
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A grófnak még szempillája sem rezdült meg, mialatt a vádat
hallgatta. Nyugodtan várta, hogy a vadász kitombolja magát.

– Ez ellen az esztelen rágalom ellen csak az idő igazolhat, –
mondta azután. – Addig is módunkban áll, hogy újra
felépíttessük házatokat s kenyeret adjunk leánykátoknak; de
fejezzétek ki magatokat világosabban s mondjátok meg
nyíltan, kik azok a cinkosok, kikkel engem kapcsolatba hoztok
s a gyermek, akit magukkal vittek.

E szavakkal egy aranytól duzzadó zacskót nyújtott a vadász
felé, aki megvető mosolyra húzta ajkait.

– Köszönöm a bőkezűséget, – mondta. – Tudom, milyen
pénzzel kínál!

– A pénz hamis! – kiáltott a felesége. – Igen, hamis! Ezt is
bűntársaitól hallottam, mikor az éjjel beszélgettek egymással.

– Tartsa meg a pénzét az úr, – szólt a vadász, – és siessen egy
más helyre, ahol nem ismerik annyira, mint itt.

– Borzasztó tévedésben vagytok, barátaim, – felelte a gróf. –
Én Monte-Christo gróf vagyok.

– El innen, csaló! – kiáltott előbbi, fegyverével dobbantva. –
El innen! Ne gúnyolódjék szerencsétlenségünkön!

– Gyerünk, gyerünk; ezek megőrültek! – suttogta Haydée, a
kocsi felé húzva a grófot.

– Nem, kedves barátnőm! Meg kell tudnom, hogy ki szőtte
ezt az alávaló ármányt. Beszéljen! – fordult ismét az erdészhez.
– Felszólítom, mint becsületes embert, hogy beszéljen.
Megbocsátom minden hamis vádját, csak azt mondja meg,
hogy ki volt a két ember, akiket befogadott s akik egy
gyermekkel kopogtattak be önhöz?

– Ne hozzon ki a türelmemből! – hörögte a vadász dühtől
tajtékzó szájjal, mialatt felhúzta fegyvere kakasát. – Tüstént
keresztüllövöm, ha el nem pusztul a szemem elől!

– Irgalom! – kiáltotta Haydée a gróf elé ugorva, hogy
testével vélelmezze.

– Istenem! – mormolta Monte-Christo fájdalmas sóhajjal. –
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Hát lehetetlen lerántanom a leplet e rettenetes titokról?
Minthogy a vadász magatartása egyre fenyegetőbb lett és

Monte-Christo belátta, hogy hasztalan igyekszik észre téríteni,
lassan megindult kocsija felé. Haydée minden pillanatban
hátranézett, férje életéért remegve.

Néhány perc múlva az országúton várakozó kocsihoz értek
és folytatták útjukat.

A gróf felesége angyali arcába nézett, majd az ég felé emelte
tekintetét, mintha Isten oltalmát akarná könyörögni Haydée
számára. Kétségkívül gyanította, hogy mi fog történni.

Mikor a kocsi a fordulóhhoz ért, egy lövés dördült el;
hallották a golyó süvítését, amely alig két hüvelyknyire fütyült
el a fejük felett.

– Jézus! – kiáltott fel Haydée a grófhoz simulva. – Veled
akarok meghalni!

Csak a gyorsaság menthette meg őket. A gróf rákiáltott a
kocsisra s a lovak még sebesebben kezdtek száguldani.

Néhány másodperc múlva egy második lövés dördült el, de
a golyó most már meglehetős messze csapott le a kocsi mögött.

A megbokrosodott lovak szinte a szél szárnyain repültek és
a kocsi sűrű porfellegben eltűnt az országúton.

L. ÚJABB MEGLEPETÉSEK

Monte-Christo gróf két héttel indulása előtt előreküldte
udvarmesterét Firenzébe, azzal az utasítással, hogy egy palotát
béreljen ki és készítsen elő a számára.

Maestro Bertuccio a nála már megszokott pontossággal és
körültekintéssel teljesítette parancsát.

A kaszinó közelében vett ki gyönyörű lakást s már csak egy
egyszerű formalitás volt hátra, hogy mihelyt a gróf
megérkezik, azonnal használatba is vehesse a házat.

E formalitás oly egyszerűnek látszott, hogy Bertuccio



398

élettapasztalatai dacára szükségtelennek tartotta törődni vele.
Három nappal a gróf megérkezése előtt éppen az utolsó

simításokat végezte a palotában, mikor annak tulajdonosa e
szavakkal állított be hozzá:

– Monte-Christo grófról, akinek számára ön a palotát
kibérelte, ma oly értesüléseket szereztem, hogy azok után nem
kívánom beengedni házamba. Egyenesen kijelentem tehát,
hogy a szerződést, melyet élőszóval kötöttünk egymással,
semmisnek tekintem.

Bertuccio hasztalan ragaszkodott a szóbeli szerződés
betartásához; hasztalan hányt szószegést a háztulajdonos
szemére; hasztalan fenyegette, hogy akár bírói úton is érvényt
szerez jogainak, utóbbi rendületlenül kitartott azon
elhatározása mellett, hogy Monte-Christo grófnak semmi
körülmények között sem adja ki a lakást.

Amikor Bertuccio a váratlan vonakodás indokáról
kérdezősködött, a gazda válasz helyett csak hunyorított
szemével, mintha ezt akarta volna mondani:

– Önnek ezt sokkal jobban kell tudnia, semhogy
magyarázatra volna szüksége.

Ezzel megfordult és fejcsóválva távozott.
Maestro Bertuccio a legnagyobb zavarba jött, mert a még

rendelkezésére álló rövid idő alatt lehetetlen volt más palotát
előkészítenie. Szerencséjére eszébe jutott a híres Ponyatovszkij,
ajánlata s ezért tüstént felkereste, hogy megállapodjék vele. De
csalódott számításában! A még pár nappal előbb oly tolakodó
Ponyatovszkij most egyszerre begombolkozott; kijelentette,
hogy nem rendelkezik kellő eleganciával berendezett
lakosztállyal, hogy fogadója a pincétől a padlásig zsúfolt stb.
Mikor aztán az udvarmester jobb sorsra érdemes
buzgalommal még tovább is unszolta, a sarokba szorított
fogadós őszintén bevallotta, hogy azért nem kívánja Monte-
Christo grófot szállodájába befogadni, mert a legkülönösebb
hírek keringenek róla.



399

Micsoda hírek lehettek ezek?
Bertuccio tovább ostromolta ezirányú kérdéseivel

Ponyatovszkijt, de az csak vállait vonogatta, majd szó nélkül
faképnél hagyta az udvarmestert.

Bertuccio most Corsini-Monforthoz szaladt dühében. Eleinte
itt is akadékoskodtak, végre odanyilatkoztak, hogy Monte-
Christo grófnak csak a rendesnél magasabb ár mellett adnak ki
lakosztályt s ez esetben is, a közbiztonság érdekében,
ragaszkodnak bizonyos feltételek betartásához.

Bertuccio nem tudta, hogy álmodik-e vagy ébren van;
minthogy azonban nem volt ideje gondolkodni, beleegyezett
az árba s a feltételek iránt érdeklődött.

A feltételek egyike ez volt: minden lámpát sodronyos
üveggolyóval látnak el, s a grófnak semmi néven nevezendő
gyújtószerszámot nem szabad a kezébe vennie.

– Ez különös feltétel! – kiáltotta maestro Bertuccio
álmélkodva. – S vajon mi az oka e kikötésnek?

– Firenzében az a hír járja. – hangzott a válasz, – hogy a gróf
meghibbant; az a rögeszméje, hogy minden házat, amelyben
lakik, fel kell gyújtania. A Monte-Christo szigeten levő
palotáját is önkezével hamvasztotta el.

Bertuccio hasztalan igyekezett egész szónoki tehetségével
bebizonyítani, hogy Monte-Christo gróf tökéletesen józan
eszénél van; a firenzei makacsul ragaszkodott feltételeihez.

A gróf megérkezése előtti napon Bertuccio nem minden
csodálkozás nélkül hallott egy hírt, amely megerősíteni látszott
Corsini-Monfort értesülését. Azt beszélte ugyanis valaki a
városban, hogy Firenzébe utaztában Monte-Christo gróf az
egyik éjjelt egy szegény vadász kunyhójában töltötte, amely
kevéssel továbbutazása után a lángok martaléka lett.

Másnap a gróf megérkezett. Néhány régebbi ismerőse jelent
meg üdvözlésére; de ezek viselkedése is elárulta, hogy hitelt
adnak a tébolyáról szóló híreszteléseknek.

Haydée lehangoltabb volt, mint valaha; viruló arcán
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szemmel láthatóan mutatkoztak keserű bánata nyomai.
Monte-Christo gróf felesége aggasztó egészségi állapota miatt
nem utazhatott eredeti terve szerint tüstént tovább, hanem
néhány napot Firenzében kellett töltenie, hogy Haydée
összeszedhesse magát. A fiatal nő azonban egyre
búskomorabb és erőtlenebb lett s az orvosok kijelentették,
hogy az utazás fáradalmai rendkívül veszélyesek lehetnek rá
nézve.

A vadásszal történt kaland Monte-Christo gróf lelkében is
mély nyomokat hagyott. De míg Haydée, akit a gyermeke
elvesztése fölött érzett fájdalom gyötört, csakhamar
megfeledkezett a kellemetlen esetről, addig a gróf a sors
intését látta benne; úgy érezte, hogy egész akarata
megfeszítésére van szüksége, hogy hidegvérűen tudjon
szemébe nézni a végzetnek.

Nem egy éjjelt töltött Haydée ágyánál, szüntelenül a
szavakon töprengve, melyeket a vadász mondott.

– Kik lehettek a titokzatos emberek, akik megrágalmazták!
Ki volt a gyermek, akit magukkal hurcoltak? Ki lehet az az
ismeretlen ellensége, aki oly kitartóan üldözi? Igaz lenne-e,
amivel Velencében, signor Gradenigo bálján, az álarcos
fenyegette?

Csupán feltevésekre szorítkozhatott; de annyi
kétségtelennek látszott, hogy a balsors leskelődik utána.

Haydéera nézett, kinek szemeit az álom lezárta, és életében
először remegett meg egy meghatározhatatlan érzéstől,
melynek kifejezésére a közönséges nyelv képtelen.

Ez az érzés a szerencsétlenség biztos tudatából fakadt, amely
elől nem lehetett menekvés. S ekkor megbánta, hogy egy
szegény, ártatlan nőt láncolt a sorsához, Haydéet!

Monte-Christo elhatározásra jutott.
Bárha szörnyű és rettenetes volt a szerencsétlenség, amely

fenyegette, sőt részben már le is sújtott rá, kötelességének
tartotta, hegy utolsó leheletéig küzdjön ellene. És ezt nem
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azért akarta megtenni, mert becsesnek tartotta életét, hanem
Haydée iránti szerelméből, tudva azt, hogy felesége élete
elválaszthatatlanul összeforrt az övével.

Késő éjszaka volt. Monte-Christo felállt, csókot lehelt
Haydée homlokára és átment szobájába. Már nyolcadik napja
tartózkodott Firenzében s ezen egész idő alatt még egyetlen
egyszer sem pipázott. Kedve kerekedett, hogy rágyújtson és
átengedte magát az édes ábrándoknak, melyeket a dohány
füstje a keletieknél előidéz.

Miután megtöltötte pipáját, tüzet keresett. A lámpa azonban
igen magasan lógott s amellett üveggolyóval volt ellátva,
melyet vékony vassodrony vett körül; kinyitotta tehát az ajtót
és átment az előszobába, hogy egyik szolgájától kérjen tüzet,
akinek az egyszers-mindenkorra kiadott szigorú parancs
szerint állandóan közelében kellett tartózkodnia.

A benyílóban egy négert talált, aki a keleti szokásokhoz
híven egy szőnyegen ült és bóbiskolt.

A gróf felkeltette.
– Ali, tüzet! – szólt hozzá.
A néger igenlően intett fejével és kiment; néhány pillanat

múlva azonban visszatért s minthogy néma volt, jelekkel adta
tudtul urának, hogy nem sikerült szereznie.

– Nem akarnak tüzet adni? – kérdezte a gróf. – Talán nem
értettek meg!

– Dehogy nem! – volt a hangtalan válasz.
– Akkor magamnak kell hoznom. Ha már egyszer

Európában vagyok, bele kell törődnöm az udvariatlan
bánásmódba, melyben a vendégeket a fogadókban részesítik.

E szavakkal a gróf kiment lakosztályából s végighaladt egy
folyosón, amelynek végén az egyik szobából világosság
szűrődött ki. Lenyomta a kilincset és kinyitotta az ajtót.

– Bocsánat! – szólt a gróf olaszul, a szobába lépve, mely
bútorzata után irodának látszott, s amelyben a szálloda egyik
szolgája virrasztott.



402

– Mit parancsol? – kérdezte a szolga anélkül, hogy felállt
volna.

– Ön a fogadó személyzetéhez tartozik? – kérdezte Monte-
Christo.

– Úgy van, – válaszolt amaz. – Szokás nálunk, hogy
egyikünk mindig virraszt éjszaka, kivált, ha erre nyomós okok
vannak.

– A szokás dicséretre méltó magában is, tekintet nélkül a
nyomós okokra, melyek indokolhatják. Azért jöttem csupán,
hogy rágyújtsak pipámra, minthogy szolgáim elfelejtettek
gyújtót és gyertyát készíteni szobámba.

– A szemeim előtt akar dohányozni?
– Miért kérdi?
– Mert különben nem engedem meg, hogy rágyújtson.
– Nem engedi meg! – ismételte a gróf álmélkodva. – Úgy

látszik, nem tudja, hogy mit beszél.
– Dehogy is nem tudom! – felelte a szolga, aki csak most kelt

fel székéről.
– Mit jelentsen ez!
– Azt, hogy e szobát nem szabad égő pipával elhagynia.
– Talán el van tiltva Firenzében a dohányzás?
– Éppenséggel nincs. Rágyújthat pipájára, csak azt nem

engedhetem meg, hogy távozzék innen, mielőtt ki nem szívta.
– Esküszöm, ennél mulatságosabb kijelentést még nem

hallottam, – szólt a gróf, miközben meggyújtotta pipáját. – Jó
éjszakát. Megyek aludni!

– Uraságod nem fog kimenni! – kiáltott a szolga az ajtó elé
ugorva.

– Arcátlan! – méltatlankodott a gróf, kitörő haraggal.
– Bocsánatot kérek, – szólt a szolga, – de ismétlem, hogy

nem fog innen kimenni!
– Úgy látszik, hogy nincsen ébren; az álomnak néha olyan

hatása van, mint a bornak: elkábítja az embert. De már próbára
teszi a türelmemet; távozzék tüstént az ajtótól.
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E szavakkal a gróf megfogta a szolgát, hogy félretolja az
útból; de az mindkét kezével megkapaszkodott a kilincsben,

– Ön talán megfogadta, hogy végkép kihoz a sodromból?
– Szó sincs róla; de uraságod meg akarja szegni a

feltételeket, melyeket kikötöttünk, mikor lakosztályát
kibérelte.

– Micsoda feltételek voltak azok?
– Az első, hogy szobáiban semmiféle gyújtószerszámot nem

tarthat, még dohányzás céljából sem.
A gróf hangosan felnevetett.
– S amennyiben erőszakot alkalmazna ellenem, – tette hozzá

a szolga, – meghúzom a csengőt, hogy segítségemre jöjjenek.
A grófot rendkívül meglepték a szolga szavai és kíváncsian

folytatta a kérdezősködést.
– S mi e feltétel oka?
– Azt magam sem tudom; én egyszerűen csak azt teszem,

amire parancsot kaptam.
– Talán attól félnek, hogy felgyújtom a házat?
– Azt hiszem igen. Ez néha hanyagságból is megeshetik; úgy

hallottam, hogy ilyen hanyagságból égett le a Mantuaból
idevezető úton egy kis kunyhó is, melyben Nagyméltóságtok
az éjszakát töltötték.

– Ezt honnan tudják? – kérdezte a gróf meghökkenve.
– A kunyhó tulajdonosától, aki vadat szokott szállítani

szállodánk számára.
– Mégis csak elvárhatjuk, hogy embertársaink tekintettel

legyenek irántunk.
– Nemcsak tekintettel, de bizalommal is; ámde egyik iránt

igen, másik iránt nem!
– Ön tehát nem bízik bennem?
– Nem mondom éppen, hogy nem bízom, de az elővigyázat

sohasem árt.
A gróf most mindent megértett. Rájött, hogy gyújtogatónak

tartják; minthogy azonban bíróság elé nem állították, őrültnek
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kellett feltételezniük.
– Helyes, – szólt a gróf, pipáját kiverve; – holnap majd

közelebbi felvilágosítást kérek afelől, ami ma velem történt. Jó
éjszakát!

A szolga tiszteletteljesen meghajolt és a gróf kiment.
Egész éjjel nem tudott elaludni, mert itt is a sors kezét érezte.
– Feltétlenül meg kell ismernem az ellenséget, aki ennyire

sarkamban van!
Másnap reggel a gróf előhívatta udvarmesterét és

elmondatta vele mindazt, amit Bertuccio csupa tiszteletből és
tapintatból jónak látott elhallgatni. Csak az idő lehet
mentőtanú a gróf mellett és némíthatja el a közvéleményt,
fellebbentve a fátyolt az alattomos cselszövényről, melyet
ellene szőttek.

Egy hónap múlva Haydée állapota javult és a gróf
elhatározta, hogy tovább utaznak Pisába, ahol felesége bevárja,
amíg ő vissza nem tér a Monte-Christo szigetről.

Az előkészületek ezúttal is gyorsan megtörténtek. Bertuccio
már négy nappal előbb elutazott, pontosan kiegyenlítve
minden számlát. A gróf karonfogta Haydéet és a fogathoz
vezette, amely a szálló előtt várt, hogy a partra vigye őket,
ahol egy csónak állt készenlétben.

Már vagy egy órája vitte őket a csónak a folyón lefelé,
amikor fülüket tompa harangkongás ütötte meg, amely tüzet
jelzett.

A gróf visszanézett a város felé és rémülten látta a fekete
füstöt, amely egy hatalmas épületből gomolygott fel.

– Mit gondoltok, barátaim, hol lehet a tűz? – kérdezte az
evezősöket.

– Fejemet merném tenni rá, – felelte – az egyik, miután
figyelmesen nézett egy ideig a lángok irányában, – hogy a
Corsini-palota ég.

Haydée halálsápadtan meredt férjére, kinek arca keserűen
vonaglott.
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– Ahol csak voltunk, – suttogta Haydée fuldokolva, –
mindenütt szerencsétlenséget hagytunk magunk után!

Eközben Bertuccio, aki lakást keresett ura részére, lépten-
nyomon leküzdhetetlen akadályokba ütközött. Nem maradt
egyéb hátra, minthogy örökáron megvegyen egy házat gazdája
számára; a vétellel kapcsolatos hivatalos eljárások azonban
sokkal több időt igényeltek, semmint számította, úgy hogy
mikor Monte-Christo gróf Pisában kikötött, a gazdagságával
járó varázs dacára hajléktalan volt.

Az egyetlen rendelkezésre álló mód az lett volna, hogy egy
fogadóban szálljon meg idegen név alatt. Az útlevelek
azonban Monte-Christo gróf nevére szóltak s emellett
személyleírása is közismert volt; mindenki tudta, hogy a
középtermetű, erőteljes, szomorú arcú, fekete szemű, fekete
hajú, szúrós tekintetű s csaknem vízszintesen metszett szájú
férfi, aki egy szép és törékeny fiatal hölgy társaságában utazik,
nem más, mint Monte-Christo gróf. Így hát álnév alatt is
lehetetlen volt fedél alá jutnia.

Bertuccio a parton várta urát és feleségét.
– Szóval nem lehet lakást kapni számomra Pisában? –

kérdezte a gróf udvarmesterétől.
– Esküszöm, uram, hogy minden tőlem telhetőt

megkíséreltem.
– Ígérjen kétszeres árat!
– Háromszorosát, sőt négyszereset helyeztem kilátásba! –

védekezett Bertuccio.
– Teringettét, ön túlságosan bőkezű, udvarmester úr, –

felelte a gróf mintegy tréfálkozva, miközben szórakozottan
nézett körül.

– Nos, barátom, – kérdezte Haydée, – hová megyünk?
– Erre csak Bertuccio úr adhat választ, mert ő tudja egyedül;

nekem már meg is mutatta messziről a házat, de most azt
állítja, hogy elvesztette szem elől.

– Uram! – rimánkodott az udvarmester.
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– Nézzen a kötelessége után, Bertuccio úr, s míg egy kis sétát
teszünk a városban, iparkodjék mindent rendbe hozni. Egy óra
múlva itt leszünk és azt akarom, hogy addig a lakás
meglegyen.

E szavakkal a gróf belekarolt Haydéeba és búcsút intve
kezével, faképnél hagyta Bertucciót.

Bertuccio fejvesztetten maradt magára. Tudta, hogy ha a
gróf egyszer azt mondja: akarom, úgy ha törik-szakad,
teljesíteni kell a parancsot. Csak az volt a baj, hogy az
udvarmester ez egyszer teljesen tanácstalan volt.

Némi töprengés után Bertuccio sarkon fordult és eltűnt egy
közeli utcában. Háromnegyed óra múlva verejtékes arccal tért
vissza a helyre, melyet a gróf kijelölt. Le lehetett arcáról
olvasni, hogy megbízatásának eleget tett, ha a legnagyobb
erőfeszítés árán is.

Monte-Christo gróf és Haydée sem késtek. Bertuccio elébük
sietett és egy kis házhoz vezette őket, amely a part közelében
feküdt s ahol három szobát sikerült kibérelnie gazdái számára.

A grófnak haladéktalanul szándékában volt a Monte-Christo
szigetre vitorlázni s e célra már egy hajót is kibérelt; egy
váratlan esemény azonban még előbb, nevezetesen már
másnap reggel indulásra kényszerítette.

Éppen éjfélt ütött, amikor Monte-Christo gróf ijesztő lármára
riadt fel álmából.

Felkelt, hogy a lárma okának utána nézzen.
Ugyanabban a pillanatban, mikor lakása ajtaját kinyitotta,

félelmes kiáltások hangzottak be az utcáról:
– Tűz van! Tűz van!
A gróf homlokát hideg verejték verte ki; felesége ágyához

ugrott és felkeltette.
Mialatt a remegő Haydée gyorsan felöltözött, a szoba

fejszékkel és csákányokkal felfegyverkezett emberekkel telt
meg. Már égett a padló s a lángoktól csakhamar tüzet fogott a
tető is. Az ajtókat betörték, a padlást beszaggatták, vad zajjal
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futkároztak ide-oda, fej nélkül zúztak és romboltak mindent,
hogy a tűz tovaterjedését meggátolják.

Az ijedelem első pillanatában megfeledkeztek a grófról;
senki sem kereste, senki sem említette nevét. Haydéet karjaiba
kapva, akadálytalanul sietett le a lépcsőkön, füsttengertől
körülvéve.

– Istenem! – kiáltotta; – milyen ellenséges kéz sújt le rám
szakadatlanul? Álljon elém az ember, vagy inkább démon, aki
ily irgalmatlanul üldöz!

Leért az utcára. A tűzre összesereglett tömegen keresztül
utat tört magának egy kis térig, amelynek épületeit vörösre
festette a lángok visszfénye. Itt megállt, egy sarokkőhöz
támasztotta lábát és ráfektette az elájult Haydée testét.

– Ember vagy ördög, – mormolta bőszülten a fogai között: –
bárki légy is, jelenj meg! Beszélj és mondd meg, hogy mit
kívánsz tőlem! Idézlek Isten nevében, aki a világot teremtette,
kényszerítelek a sötétség szellemére, mindenre, ami előtted
szent vagy átkozott, hogy jelenj meg és beszélj!

– Majd a Monte-Christo barlangban! – sziszegte fülébe egy
metsző hang, melynek hallatára hideg borzongással remegett
meg a gróf egész teste.

LI. AZ EMBERI HIÚSÁG

Dantes Edmond haladék nélkül útra kelt a Monte-Christo
sziget felé. Haydée is vele tartott, de Dantesnek szilárd
elhatározása volt, hogy először egyedül száll ki és megy a
barlangba.

Miután egy éjszakát a tengeren töltöttek és az Elba szigetet
megkerülték, vitorlásuk baj nélkül horgonyt vetett a sziget
egyik öblében.

A méltóságteljes sziklák látványa, melyek égbe meredő
csúcsait aranyszínűre festette az esthajnali pír s amelyeket
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Monte-Christo gróf valaha oly gyönyörűeknek látott, most
különös aggódást keltett lelkében, melynek okáról képtelen
volt számot adni magának.

Az egész sziget mintha kietlenebb, a sziklák mintha
kopárabbak és vadabbak lettek volna, mint hajdan.

Mihelyt a vitorlás kikötött, Monte-Christo tüstént partra
szállt, feszülten figyelve a sziget belseje felé.

Senkit sem látott; csak egy-egy karcsú vadkecske száguldott
néha tova rohanó szélvész gyanánt.

Nemsokára beállt az este s a tenger mozdulatlan felszíne az
ezüst hold pajkos sugarait tükrözte a tökéletes szélcsendben.

A gróf megfigyelte, hogy saját vitorlásán kívül más hajó nem
horgonyoz ugyan az öbölben, de a sziget még sem teljesen
kihalt, mint az első pillanatban gondolta. Itt és amott
máglyatűz villant fel; hét máglyát számlált össze, melynek
legnagyobbja a legmagasabb sziklán lobogott.

A jelzőtüzek elhelyezéséből Monte-Christa gróf azonnal
felismerte, hogy abból a célból gyújtották fel őket, hogy a
barlanghoz vezessék, ahol fiát kellett várnia. Forró öleléssel
búcsút vett tehát Haydéetól, mintha soha többé nem látnák
egymást viszont, és távozott.

A szegény asszony, aki vak engedelmességhez volt szokva
szíve mélyéből szeretett férjével szemben, nem mert
ellenkezni, jóllehet azt remélte, hogy el fogja kísérhetni a sziget
belsejébe; a gróf azonban ragaszkodott ahhoz, hogy csak ő
menjen egyedül, és így is történt.

Két angol gyártmányú kitűnő pisztolyt dugva övébe,
magányosan indult meg felfelé a sziklákon, a sorjában égő
máglyák útmutatása mellett.

Negyedóra múlva már túljutott a negyediken is, s minthogy
maga előtt mindössze csak hármat látott, azt következtette,
hogy közel van a helyhez, ahol várják.

Itt körülnézett a szigeten, hogy tájékozódjék és
összehasonlítva a helyet, ahol állt, egyfelől a tenger színével,
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másfelől azzal a ponttal, ahol a barlang bejárata tudomása
szerint feküdt, tévedést kizáróan kiszámította, hogy még csak
körülbelül hatodfél métert kell felfelé haladnia az eddigi
irányba, hogy célhoz jusson.

Mikor ezt megállapította, elhagyta a máglyák mutatta irányt
és egy jólismert gyalogösvényre tért le, amely csigalépcsőként
volt a sziklákba vájva. Néhány perc múlva elérte a barlangot.

Nem szenvedhetett kétséget, hogy ezen a helyen várták,
mert az utolsó s a többinél összehasonlíthatatlanul nagyobb
máglya a híres földalatti palota füstös kapubejárata előtt égett.

A gróf nyugtalankodva szemlélte a pusztítást, melynek a
bizánci stílusban épített remek ajtó áldozatul esett s ijedtsége
csak fokozódott, amikor lemenve a vastag mohával benőtt
lépcsőkön, melyeket nyilván már régen nem tapodott emberi
láb, megpillantotta a barlang belsejét.

A falak teljesen csupaszok voltak; mindenütt kőomladékba
és összezúzott bútordarabokba botlott. A szomorú rombolás
közepette Messalma, Cleopatra és Phryne megcsonkított
márványszobrai hevertek, bizonyítékául az emberi
szenvedélyek féktelen vakságának.

A grófnak most először jutott életében eszébe, hogy talán
múltja egy botlásáért bűnhődik. Kezeivel eltakarta arcát, hogy
a borzalmas látványtól meneküljön. Azután körülnézett, hogy
meggyőződjék, vajon maga van-e a barlangban, és egyszerre
akaratlanul felkiáltott, amikor az átellenes falon a következő,
nagy fekete betűkkel felírt szavakat olvasta:

„Legyen a szegényeké, ami őket illeti meg! A holt kéz már
felemelkedett Dantes Edmond, a hűtlen barát, a kegyetlen
szerető és a vérszomjas gyermekgyilkos ellen!“

Monte-Christo gróf néhány pillanatig mintegy sóbálvánnyá
meredve állt helyén, nem tudva elfordítani szemeit a különös
szavakról, melyek értelmét ugyan nem fogta fel azonnal, de
amelyek mégis iszonyatosaknak látszottak. Első
meglepetéséből magához térve másodszor is elolvasta a
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feliratot és igyekezett behatolni jelentésébe. Ámde Dantes nem
abban a lelkiállapotban volt amely előfeltétele a tárgyilagos
bírálatnak. Hogy valaki igaz ítéletet mondhasson önmaga
felett, előbb el kell magában fojtania minden szenvedélyt és le
kell győznie ellenségei iránt táplált gyűlölködését.

Mint azonban mondottuk, Dantest éppen az ellentétes
lelkiállapot ejtette foglyul. Elsősorban atya volt, akinek
elrabolták egyetlen gyermekét; szenvedő szíve nem vert azzal
a szabályszerűséggel, melyre feltétlenül szükségünk van, ha
elfogulatlanul gondolkodni és részrehajlatlanul bíráskodni
akarunk,

– Micsoda arcátlan vakmerőség! – kiáltott fel. – Rólam
állítani, hogy hűtlen barát, kegyetlen szerető és vérszomjas…

– Csak mondd ki! Mondd ki, ha tudod! – felelte egy érces
hang a barlang belsejéből.

A gróf önkéntelen mozdulattal pisztolya agyához kapott, de
tüstént erőt vett magán és nyugodtan keresztbefonta mellén
karjait.

Nápolyi köpenybe burkolózva és fekete selyemálarccal
Benedetto állt előtte.

– Kicsoda ön? – kérdezte a gróf büszkén.
– Semmi közöd hozzá; fő, hogy meg tudjak felelni

kérdéseidre, – felelte Benedetto.
– Rajtam azonban nincs álarc és azt hiszem, hogy nem

maskarát játszani jöttünk ide. Különben legyen, amint ön
akarja. Amit önnek mondani szándékozom, nagyon egyszerű,
mert tisztában vagyok azok erkölcseivel, akik az ön hivatását
űzik Olaszországban. Röviden: mennyit követel a szegények
számára Velencében rendezett ünnepség alkalmával elrablott
gyermek váltságdíja fejében?

– Semmit, Monte-Christo gróf úr.
– Hogyan semmit! Csak nem akarja elhitetni velem, hogy

nagylelkűségre számíthatok a részéről? – felelte a gróf
megvető mosollyal.
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– Nem, uram; ön sohasem számíthat nagylelkűségre másnál,
minthogy maga sem volt nagylelkű soha; már pedig ne
keressünk olyan erényeket társainknál, aminőkkel magunk
sem rendelkezünk. Mindamellett he fogom bizonyítani, hogy
nevetségesen beképzelt amikor azt hiszi, hogy képes kifizetni
fia váltságdíját.

– Biztosítom, hogy annyit kérhet, amennyit akar, – felelte a
gróf dölyfösen.

– Eszerint ön Isten, aki mindent adhat.
– Az nem vagyok, de Isten a föld leghatalmasabb emberévé

tett, hogy érdem szerint jutalmazzak és büntessek.
– Helyes; fizessen nekem például…
– Mondja csak ki.
– Kilencszáz milliót.
– Egy ember akkor sem rendelkezhetik ekkora összeg felett,

ha egész nemzetek fejet hajtanak szeszélyei előtt. Azt
mondtam önnek, hogy Isten hatalmat adott nekem, hogy
embertársaimon ítélkezzem; de ahhoz nem, hogy egész
nemzeteket megvásároljak.

– Egyszóval beismeri, hogy szegény, holott előbb el akarta
hitetni velem, hogy mindenható! Hallgass rám, Dantes
Edmond! Ki vagy te, hogy ítélkezni akarsz másokon1! Mondj
csak egyetlen napot, melyen tetteidet nem szenvedélyeid
irányították, melyen féktelen elvakultságod nem ösztökélt
bosszúra! Az aranykulccsal, melyet Isten kezeidbe adott,
visszaélsz; az igazság pallosa, mellyel Isten megajándékozott,
mellé suhint remegő kezeidben. Eljön a pillanat, hogy Isten
újra a porba taszítson; hajtsd le tehát dölyfös fejed
megmásíthatatlan határozata előtt!

Dantes belátta, hogy nem közönséges római banditával áll
szemben.

– Te vagy az a férfi, aki Velencében a Gradenigo palotában
beszélt velem! – kérdezte a gróf.

– Nem értem, hogy mit mondasz, – felelte Benedetto.
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– Azt kérdem, hogy te vagy-e az, aki Európába való
visszatértem óta szakadatlanul üldöz? Te vagy-e a Gradenigo-
bál tolakodó álarcosa? Te vagy-e fiam elrablója, a gyújtogató,
aki annyi borzalmat hintettél szét utamon Mantuától Pisáig?
Te vagy-e a Vihar kapitánya? Az ég nevére beszélj! Most
szembe kerültünk egymással; ki vagy és mit akarsz tőlem?

– Meg akarom neked magyarázni e felírás jelentését, –
válaszolta Benedetto, ujjával a falra mutatva.

– Ó, gyermekem, – suttogta a gróf, szívére szorítva kezét és
visszafojtva könnyeit.

– Mikor egy nap partra léptem Marseille kikötőjében, –
folytatta Benedetto nyugodtan, – egy nő vetette magát
lábaimhoz, sápadt arcán az éhség és kétségbeesés eltorzult
kifejezésével. E nő rimánkodva emelte fel hozzám kezeit és így
kiáltott: Az Isten szerelmére, adjatok alamizsnát! E nő a francia
hadsereg egy hajdani törzstisztjének özvegye volt, aki őt
bensőséggel szerette. E frigyéből egy fia született, kit a balsors
kitépett kezei közül, hogy egy egészen más világrészbe
sodorja!

Mikor e nő még boldogan élt férje és fia között, te üldözni
kezdted, hogy nyomorba taszítsd.

Emlékszel-e még a bájos Mercedesre? Emlékszel-e még első
szerelmére, Dantes Edmondra? A szegény nő özvegységre
jutott és elvesztette egyetlen támaszát, a fiát, aki Afrikába
menekült, hogy lemossa atyja nevéről a gyalázatot. Amit ez a
szegény nő szenvedett, nemének egyetlen tagja sem lett volna
képes elviselni; és szenvedése s a te átkos műved betetőzéséül
még éhség is jutott osztályrészéül! Ilyen kegyetlen voltál a
szerelemben, Dantes Edmond! Íme, hova magadott el
vakságod.

Minden becsületes férfi megbocsátott volna a nőnek, aki
még mindig szerette és nem zavarta volna meg a boldogságát.
Mindenki más rajtad kívül nagylelkű lett volna, követve Isten
igéjét: Bocsáss meg az ellened vétetteknek, ahogy én is
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megbocsátok neked. Biztosítalak, Dantes Edmond, hogy
Morcerf tábornok felesége férje mellett is csak téged szeretett
és még akkor is rád gondolt, mikor feje amannak keblén
pihent. Miattad áztatta könnyekkel menyasszonyi koszorúját,
s te mivel háláltál meg ennyi szerelmet és ennyi hűséget?

Azt akartad talán, hogy a szegény catalon nő, aki
tulajdonképp még nem is volt hitvesed, örökös özvegységre
kárhoztassa magát miattad? Eleget sírt és bánkódott; hosszú
éveken át várt rád s te nem jöttél. Halottnak hitt, tehát jogosan
tartotta magát szabadnak és adta kezét egy más férfinek. S te
sértett önérzetedben mégis kegyetlen voltál hozzá.

S most akarod tudni, hogy miért nevezlek hűtlen barátnak?
Emlékszel-e még Morcerf Albertre? Emlékszel-e még arra az
időre, mikor barátjának színlelted magad, hogy bizalmába
férkőzz s aztán álnokul végezz vele? Emlékszel-e még, hogyan
töprengtél megrontásán, miként raboltad meg atyját, hogy vele
együtt őt is szerencsétlenné tedd, éppen akkor, mikor
hiszékenyen megbízva barátságodban, szeretettel szorította
meg áruló kezedet, amely a halálos döfést rámérte!

Emlékezz vissza a színházi estére, mikor a boldogtalan
fiatalember felelősségre vont és a szavakra, melyekkel
válaszoltál neki!

Mindezek után nem vagy-e a csalók csalója? Hol volt hited,
hol volt Istened, Dantes Edmond? Mi vezérelt állítólagos
igazságszolgáltatásodban? Melyik isteni vagy emberi törvény
diktálta e gaztettedet?

– Ki vagy alávaló, – kiáltotta a gróf magánkívül, – hogy így
mersz velem beszélni? Ki vagy, hogy úgy vádolsz és ítélkezel
rajtam, mintha Isten volnál?

– Isten kiválasztottja vagyok, kinek az a küldetésem, hogy
még itt a földön ítélkezzem fölötted, – felelte Benedetto. –
Ugyanazon kardot forgatom kezemben, melyet Isten előbb
neked ajándékozott, de amellyel te rútul visszaéltél,
orgyilkosok tőreként használva! Hallgass meg tehát, mert még
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mindig nem hallottál mindent, amit mondani szándékozom
neked. Tudod-e, hogy miért nevezlek vérszomjas
gyermekgyilkosnak? Emlékezz vissza Villefort úrra és ennek
fiára, a kis Edouardra!

– Emlékezem, – kiáltotta a gróf – atyám miatt kellett
elpusztulniok, aki Villefort árulása következtében éhen halt!
Van-e fogalmad a szeretetről és tiszteletről, mellyel a
becsületes ősz fej iránt viseltettem? Tudod-e, hogy mit jelent,
mikor egy szülőjéért rajongó gyermeknek azt mondják: atyád
éhen halt? El tudod-e képzelni az iszonyatot, melyet éreznem
kellett abban a kétségbeejtő tudatban, hogy ugyanakkor sújtott
rám e csapás, mikor én magam a börtönben sínylődtem, ahová
az ügyész elzáratott, mint holttestet a sötét sírboltba?

– Én mind ennél sokkal nagyobb gyötrelmeken mentem
keresztül! Megtébolyodva láttam atyámat, – válaszolta
Benedetto; – láttam leírhatatlan kínjait, mikor szemtanúja volt
családja teljes kiirtásának!

– Szent Isten! Ki vagy te?
– Nem tartozik rád. Bírád vagyok és hóhérod leszek.

Hallgass végig és reszkess, mert tüstént meg fogod hallani
ítéletedet.

– Te talán más fából vagy faragva, mint én, hogy kárhoztatni
merészelsz? A te szíved talán ment a szenvedélyektől, hogy
engem elítélsz miattuk?

– Igen, – felelte Benedetto szánakozó mosollyal. – Istentelen
gyilkos voltam, de megbántam bűnömet. Igaz emberré lettem,
megtértem.

– De honnan gondolod, hogy Isten megbocsátott!
– El fogom neked mondani. Egy rettenetes tengeri vihar

alatt, melyet még borzalmasabbá tett a sötét éjszaka és az
égiháború, a sistergő hullámok közepette, melyek mindenfelől
ostromolták törékeny hajómat, e szavakkal estem térdre: Ó,
Isten! Teremtője a világmindenségnek! Ó, Jézus! egyfia az
Atyának, értem és embertársaimért megfeszített vértanú!
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Hiszek Benned és végtelen igazságosságodban. Tekints le
magas trónodról a bűnbánóra, aki azon eltökélt szándékkal
járom keresztül-kasul a földet, hogy Dantes Edmond-t
felkeressem és mindenétől megfosszam, ami kedves és drága
szívének. Ha nem bocsátasz meg nekem, ha szándékomat
elítéled, úgy süllyessz el mindörökre a háborgó elemek közé! E
szavakkal egyetlen ember kíséretében csónakba ugrottam s
rábíztam magam a féktelen vihar szeszélyére! És íme
megmenekültem, és íme most itt állok szemtől szembe veled!
Mindenütt, ahol jártam, jajok ütötték meg füleimet, megannyi
igaz és rettenetes vádként bűnös fejed ellen: a tengeren a
hajótörött Morcerf Albert segélykiáltásai, a szárazon a
szerencsétlen meghibbant Mercedes szívettépő rimánkodásai.
Ismerd be tehát, hogy az Ég örökre elfordult tőled, ismerd be a
tények megcáfolhatatlan bizonyítóerejét!

Mikor velencei palotádban megjelentem, nem sejtetted
bennem a Gradenigo-bál álarcosát. Eleget tettél
felszólításomnak és elvitted fiadat a szegények lakomájára.
Mikor Mantuából Firenzébe utaztál és az éjt egy útszéli
kunyhóban voltál kénytelen eltölteni, egy véletlen esemény
folytán, melyet maga Isten rendelt el, minden kétséget
kizáróan tudtomra adva, hogy levette rólad a kezét, a két
egymás mellett alvó gyermek egyikében nem ismerted fel saját
fiadat.

A gróf felkiáltott, mintha villám sújtotta volna.
– Lásd be hát mindebből, hogy az Ég maga taszított el s légy

meggyőződve, hogy a pillanatok, melyekben magad nagynak
hitted, csak az emberi elvakultság és hiúság pillanatai voltak!
Könyörtelen hóhér vagy, ki soha megbocsátani nem tudtál, ki
féktelen bosszúvágytól ösztökélve, halomra gyilkoltál bűnöst
és ártatlant egyaránt! Fiad elvesztése lesz a véradó a kis
Villefort Edouard életéért!

– Talán én öltem meg a gyermeket? – tiltakozott a gróf.
– Te; mert Villefort feleségének minden gonoszsága a te
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lelkiismeretedet terheli.
– Vajon miért? Beszélj?
– Ezt nem tudom, mert van egy titkod, melyet rajtad kívül

csak Isten ismer egyedül s melyet képtelen vagyok megfejteni.
Ha azonban nem igaz, amit mondok, ha Villefort felesége
gaztetteiért nem tartozol felelni, úgy hazudtolj meg itt, Isten
színe előtt, aki mindkettőnket hall.

A gróf mellére csüggesztette fejét és nem felelt.
– Beismered hát hibádat, – szólt Benedetto; – s ugyanúgy be

kell hogy ismerd Isten igazságos büntetését is! E barlang
mérhetetlen kincseit, melyeket azért ajándékozott neked az Úr,
hogy szétoszd a szegények között s amelyekkel te visszaéltél,
fényűzésed fitogtatva egész Európa színe előtt és érzéstelenül
haladva el a nyomor és szükség mellett, amely esdekelve
nyújtotta feléd a kezét, én már eljuttattam rendeltetési
helyükre és ugyanez fog történni azzal is, ami még
birtokodban maradt.

– Legyen, – válaszolt a gróf; – vedd gazdagságomat, de add
vissza fiamat.

Benedetto gúnyosan felkacagott.
– Fiadat sohasem látod többé viszont, – mondta Benedetto; –

a holt kéz örökre elrabolta tőled és síri titok fedi hollétét!
– Légy átkozott, istentelen! Életedet az övéért!
És pisztolya ravaszát felhúzva, dúlt halálsápadt arccal

ugrott Benedetto elé.
– Lőjj; sokkal jobban bízom Istenben, semhogy megijednék

tőled.
– Esztelen! – kiáltotta a gróf, sírva és nevetve egyszerre,

mintha eszét vesztette volna és messzire hajítva magától a két
pisztolyt, melyek elsültek esés közben. – Ember, vagy ördög!
Te nem mérheted fel, hogy mit kell szenvednem, mert nem
vagy atya és nem tudod, hogy mi a szülői szeretet. Kívánj
tőlem, amit akarsz; mindenről lemondok, csak add vissza
fiamat.
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– Nem kívánhatok tőled semmit, mert gazdagságod
egyébért lesz a váltság. Képzeld el például, hogy feleséged
irántad való aggodalmából elhagyta hajótokat és a máglyák
útmutatása mellett a barlang felé igyekszik. Képzeld továbbá,
hogy hat bátor fickó vitorlásodba ugrott és felgyújtotta, míg a
szép Haydée törékeny testét négy erős férfikar tartja lefogva itt
a bejáratnál.

Alighogy Benedetto e szavakat kimondta, a sziklák közül
átható sikoly hatolt Monte-Christo füleibe.

A gróf felsietett a lépcsőkön és az egyik sziklán megállva,
kémlőn nézett szét a lábai alatt elterülő mérhetetlen tenger és a
környező szirtek felé.

– Haydée! Haydée! – kiáltozott szakadatlanul; de csak a
visszhang felelt hívására.

– Nézd odalenn a lángokat, melyeket szél ide-oda kerget a
vízen, – szólalt meg egy rideg hang a gróf mellett.

Benedetto volt.
– Mindenednek vége!
– Haydée! Haydée! Hol vagy? – kiáltozott ismét a gróf.
Megint nem kapott választ.
Monte-Christo körülhordta tekintetét. Benedetto eltűnt; a

máglyák teljesen kialudtak; a lángok, melyek a gróf hajóját
éppen most pusztították el az öbölben, csak alig terjesztettek
még némi fényt s a gyanta-fáklya is haldokolva pislákolt a
barlang belsejében.

Dantes Edmond hosszú árnyéka kísértetiesen vetődött le a
magas sziklafokról a Földközi tenger azúrkék tükrére.

Lihegő mellén keresztbefont karokkal, széltől felborzolt
hajjal, testével a félelmes mélység fölé hajolva, Monte-Christo
gróf a költők által annyiszor megénekelt hegyiszellemhez
hasonlított, amely magas gránittrónjáról széttekint a tenger
messze síkjain.

Így állt a gróf néhány pillanatig gondolataiba mélyedve,
mintha egész múltját vonultatná el lelki szemei előtt. Aztán
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mély, fájdalmas sóhaj tört ki melléből s a tengernek hátat
fordítva, lassú léptekkel újra visszatért a barlangba.

– Itt részegített meg a rengeteg kincs, melynek kiásására
jöttem – szólt magában.

– Ó gyarló emberi természet! Ó! Tökéletlen emberi lélek!
Annyira beképzelt és elvakult voltam, hogy mindenhatónak
hittem magam, olyannak, mint maga Isten; elábrándoztam,
mint a részeg, aki azt képzeli, hogy virágszőnyegeken lépked,
mialatt lábait feltépik a hegyes sziklák. Amint a mámor
eltűnik, amint a szél elröpíti a rózsák illatos leveleit, úgy
ébredtem fel én is a boldogságból, mely csak múlandó álom
volt! Hol van a gyönyörű földalatti palota, melyet itt hagytam?
Hol van a kelet legszebb leánya, akit annyira szerettem! Hol
van a fiam! Mi lett szívem nyugalmából! Hova tűntek
örömeim! Minden elmúlt, minden szétfoszlott, mint a játékos
gyermek röpke álmai.

„Igaz, hogy még mindig mérhetetlenül gazdag vagyok, de
mit ér nekem ez a gazdagság! Mi keresni valóm van még e
világon! Mily örömök várhatnak még rám!

A gróf elhallgatott és szomorúan pillantott körül; aztán a
sercegő fáklyához ugrott, felkapta a földről, néhányszor
meglóbálta a levegőben, de hasztalan – a láng nagyot lobbant
és végképp kialudt.

Mikor Monte-Christo észrevette, hogy vak sötétség borult
rá, rémülten felkiáltott:

– Haydée, imádott Haydéem! Téged is elpusztít a végzet,
amely üldözésemre esküdött össze! Mindenemet odaadnám,
csakhogy téged megmentselek! Hol egy élő lény, kinek ezt
megmondhatnám, ha mindjárt maga az ördög is!

A gróf megismételte szavait. Néhány pillanattal később
világosságot látott felcsillanni a barlang belsejében s
csakhamar Benedetto nyugodt alakja rajzolódott ki a sötétből,
kinek vonásait még mindig a selyemálarc takarta.

– Vagyonodat feleségedért, Monte-Christo gróf, – szólt
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Benedetto néhány lépés távolságban megállva.
– Mindenem a tied, ha visszaadod nekem.
– Kövess tehát.
A gróf Benedetto után ment a barlang egyik belső termébe,

ahol egy asztalon írószerek voltak előkészítve.
Benedetto intett a grófnak, hogy üljön le és maga is helyet

foglalt vele szemben.
Néhány másodperc múlva alá voltak írva a váltók, s ezzel

Monte-Christo egész vagyona Benedetto birtokába jutott.
– Most szegény vagyok, – mondta a gróf; – ugyanolyan

szegény, mint amikor először léptem e barlangba. Holnap már
egyetlen barátom sem lesz az egész világon, de azért mégis
boldog vagyok, mert Haydéet megmentettem.

– Vissza fogod kapni, – szólt Benedetto. – Holnap egy hajó
fog rendelkezésedre állni a déli öbölben s elutazhatsz.

– De a fiam! – kiáltott a gróf kétségbeesetten.
– Síri titok fedi hollétét, – felelte Benedetto ünnepélyes

hangon.
A gróf válaszolni akart, de e pillanatban Haydée jelent meg

a teremben és zokogva borult mellére.
Benedetto távozott.

LII. PEPPINO HÁLÁJA

Néhány másodpercig szorosan összefonódva álltak, mintha
hosszú távollét után találkoztak volna újra.

– Szegény gyermek, – szólt a gróf, gyengéd csókot lehelve
Haydée homlokára: – téged sem kímél meg a balsors, amely
engem sújt.

– Azt hiszed, hogy szenvedek? – kérdezte Haydée őszinte
rajongással. – Oh, nem! Még mindig nagyon boldog vagyok,
mert megint mellettem vagy!

A gróf válasz helyett szívére szorította feleségét, majd két
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keze közé vette gyönyörű fejét és némán nézett a csillogó
szemekbe. Haydée szelíd, ragyogó arca a legmélyebb
szerelemről beszélt.

Haydée szerelmét a legtávolabbról sem befolyásolhatta
életkörülményeinek megváltozása. Attól a pillanattól fogva,
hogy Monte-Christo grófot megszerette, egyforma bensőséggel
és odaadó ragaszkodással csüngött férjén, akin kívül semmi
sem létezett számára a világon. Minden vágya ehhez az
egyetlen férfihez kapcsolódott, akit a keleti nők
szenvedélyességével imádott s ezért még a váratlan
szerencsétlenség után is boldognak érezte magát, mely
mindkettőjükre lesújtott.

A gróf egészen más szemekkel nézte az életet. Ő, aki egy
ideig oly mérhetetlen fénnyel és ragyogással vette magát
körül, nagyon jól tudta, hogy milyen sors vár rá, miután egész
gazdagságát elvesztette. Tudta, hogy nem lesz egyetlen barátja
sem, hogy egyetlen ház sem fog kinyílni előtte a jövőben s
hogy milyen lenéző mosollyal és megvetéssel fogják fogadni
ezentúl az embert, aki előbb még milliók korlátlan ura volt.

– Fájdalom, Haydée, – szólalt meg a gróf könnyben úszó
szemekkel, kibontakozva felesége öleléséből: – hamarosan
kegyetlen valóságra fog kelleni ébredned eddigi gyönyörű
álmaidból. Tegnap még azzal a gondolattal kecsegtettem
magam, hogy vagyonunkból könnyen ki fogom elégíthetni
gyermekünk elrablóinak legmohóbb kapzsiságát is, ma
viszont már abban sem vagyok bizonyos, hogy csak egy
hónapig is illőn eltarthatlak-e. Jól ismerem a nyomorult
világot, melyben az emberek megvetőn fordulnak el a
sorsüldözöttektől, s ezért tudom, hogy életünk ezentúl a
kemény megpróbáltatások szakadatlan sora lesz; előre látom
patakokban folyni könnyeidet a szenvedések miatt, melyek
jövőnket fenyegetik.

– Nem lehetünk boldogok, ha szegények vagyunk is? –
kérdezte Haydée. – Én mindig szerencsésnek fogom érezni
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magam, amíg csak veled és gyermekünkkel lehetek.
– Gyermekünk elveszett a számunkra, – felelte a gróf

csüggedten; – sohasem fogjuk viszontlátni.
Haydée kétségbeesetten, haját tépdesve sikított fel.
Monte-Christo kezeibe temette arcát.
Néhány pillanatra mély csend állt be.
– Emlékszem, hogy többször kérdeztem meg tőled, nagy

szerencsétlenség-e a halál, – kezdte el Haydée égő tekintettel
és keserű mosollyal. – Mikor képzeletemben magam előtt
láttam az ijesztő csontvázat, amely oly könyörtelenül vet véget
az emberi életnek, borzadás fogott el a gondolatra, hogy
egyszer rám is sor fog kerülni. Ma már egészen másként nézek
rá és kevésbé iszonyatosnak tartom csontkezét. Ahelyett, hogy
rémület fogna el kaszájától, mely a lelket a testtől elválasztja,
inkább kezességét látom benne egy ismeretlen, titokzatos
boldogságnak!

– Haydée… – mormolta a gróf.
– Mi értéke lehet számunkra a világnak, ha csak szenvedést

ígér! Gondolkodj erről egy kissé. Tüstént visszajövök.
– Nem, Haydée, – mondta a gróf, megfogva a kezét. – E

percben nem hagyhatlak el.
– S miért nem, barátom?
– Sejtem szándékodat.
– Nos és!
– Soha! – felelte a gróf.
– Miért félsz annyira a haláltól, amikor úgy sincs egyéb

választásod! Gyakran hallottalak úgy nyilatkozni róla, mint
jótékony álomról, melyet magad óhajtottál egy-egy fáradságos
nap után. Megtanultam tőled, hogyan kell bátran szembe
nézni vele, de míg most én örömmel várom suhintását, hol van
a készség, melynek te adtad tanúbizonyságát valaha! Mikor
töméntelen kincsed még megvolt, mikor örömteli jövő előtt
álltál, nem remegtél a haláltól. Ma, mikor szegény vagy, ma,
amikor nem tudod, hogy miből veszel holnap ennivalót, ma,
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amikor a végzet irgalmatlan keze legdrágább reményeidet
zúzta össze, miért rettegsz az örök álomtól! Ha itt a földön
elképzelhetetlen többé a boldogság számunkra, vessünk véget
a nyomorult életnek.

– Érthetőnek találom, Haydée, – válaszolt a gróf merőn
nézve feleségét, – hogy te, aki szinte a bölcsőtől kezdve
ismered a szerencsétlenséget és megtanultál úgy tekinteni a
halálra, mint biztos eszközre, amely megszabadít a
boldogtalanságtól, nem borzadsz meg a félelmes áldozat
gondolatánál, melyet önként vállalsz magadra; de számoltál-e
azzal, hogy nincs sem isteni, sem emberi törvény, amely az
öngyilkosságot megengedi! Hogy egy teremtménynek jogában
álljon önhatalmúlag vetni véget életének, ahhoz az kellene,
hogy saját akaratából meg is tudjon születni. Azt hiszed-e,
hogy nagy akaraterő vagy jellemszilárdság szükséges ahhoz,
hogy mérget vegyünk be, vagy halálos sebet ejtsünk
magunkon, amikor a nyomor rémképe közeleg felénk! Isten
szemében az öngyilkosság a gyengeség és téboly
bűncselekménye; viszont a lemondás, mellyel sorsunkban
megnyugszunk s a megadás, mellyel az élet megpróbáltatásait
eltűrjük, hervadhatatlan érdemként fog számba jönni a
végítélet napján!

– Nem egyszer hallottalak, – viszonozta Haydée, – mikor
ugyanezt az érvelést, amelyhez most folyamodtál,
álokoskodásnak minősítetted Mérget venni, halálos sebet
ejteni magunkon, mondtad gyakran, szilárd. akaraterőre
mutat, amely nem minden ember tulajdona. Látni a tengert, a
földet, a virágokat, az egész gyönyörű világegyetemet;
épségben érezni tagjainkat, egész szervezetünket és hirtelen
önként lehunyni szemeinket és hidegvérűen kijelenteni, hogy
örökre el akarunk aludni, meg akarunk halni, – oh, ehhez
feltétlenül szilárd jellemmel kell rendelkeznünk. Vajon mely
kishitű lélek óhajtana önként e hosszú álomba szenderülni,
amelyből az ébredés még mindig oly rettenetes és mélységes
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titka az örök Istennek! Hol van hát, barátom, rendíthetetlen
elszántságod?

– Képes volnál-e megismételni ugyanezen szavakat, Haydée,
– kérdezte a gróf elsápadva és visszasimítva haját a
homlokából, – miután még egyszer láttad a tengert, a földet, a
virágokat, az egész gyönyörű világegyetemet?

– Tegyünk próbát, – mormolta Haydée. – De előbb hadd
készítsem el ezt az italt.

A gróf dermedten nézte feleségét.
Haydée egy smaragdból csiszolt üvegcsét vett elő zsebéből,

lecsavarta arany fedelét és hat fekete pilulát öntött ki belőle.
Aztán egy poharat megtöltött vízzel és bedobta a mérget.

– Egyetlen pilula, – szólalt meg a gróf, – három órai mély
álmot idéz elő, kettő hat órait, három tíz órait, négy tizennégy
órait, öt húsz órait, hat: halált!

Haydée nem felelt; némán ült le az asztal mellé, férjével
szemközt és feldúlt arcára emelte csillogó szemeit.

Mikor a hajnal első sugarai betűztek a barlang belsejébe,
Haydée még mindig szótlanul ült a helyén, egyetlen pillanatra
sem fordítva el tekintetét férjéről. Most felállt és gyengéden
megérintette Monte-Christo karját.

– A ragyogó napfény már elárasztja a mindenséget; menjünk
ki a sziklafokra! Itt a méreg, barátom, – folytatta, miközben a
folyadékot két pohárban két egyenlő részre osztotta fel s a
poharakat az asztal két ellenkező sarkára állította; – hidd el,
hogy ezen az egyetlen módon menekedhetsz meg
balsorsodtól, mely tüstént bekopogtatott, mihelyt mérhetetlen
gazdagságod elvesztetted. Gyerünk.

Ezzel belekarolt a grófba s a barlangból az egyik
legmagasabb sziklacsúcsra vezette. A tenger teljesen sima volt,
a nap éppen most kelt fel a távol láthatáron és sugarai
vidáman játszottak a tündöklő víztükörben. Egy hajó az enyhe
reggeli szellőtől felduzzasztott vitorlákkal siklott végig a sziget
mellett. A természet e pazar színjátéka felidézte a hajdani
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boldogság emlékeit és fájó visszhangot keltett a gróf bánatos
lelkében.

Miközben így Haydéeval mintegy búcsút vett az élettől, az
összerombolt földalatti palota belsejébe két férfi lopódzott be,
óvatosan kémlelve, hogy nem figyeli-e meg valaki a lépteiket.
Mikor meggyőződtek, hogy senki sincs közelükben, az
asztalhoz surrantak, ahova Haydée a két méregpoharat
állította.

– De melyiket fogja kiinni? – kérdezte az egyik férfi.
– Nyilván ezt, – felelte a másik, kezébe véve az asztalnak a

bejárat felé eső sarkán álló poharat.
– Miből gondolod!
– Mert Haydée a hozzá közelebb álló után fog nyúlni.
Miközben ezeket mondta, a túlsó asztalvégen álló poharat

emennek helyére tette, a kezében levőt pedig a terem egyik
sarkában kiöntötte, majd az üres poharat tiszta vízzel töltötte
meg és újra letette az asztalra, ugyanazon helyre, ahol előbb a
másik pohár állt.

– Rendben van; de ha a gróf mégis a másikat venné? –
kérdezte az első férfi.

– Akkor kiütöm a kezéből.
– Tehát el vagy tökélve, hogy mindenáron megmented!
– Igen.
– Szóval, erősebb akarsz lenni a végzetnél! – kiáltott az első

gúnyos mosollyal.
– Mindenáron le fogom róni ezt a hálaadót. A gróf valaha

megmentette az életemet, most viszont én fogom megmenteni
az övét. Menjünk; neszt hallok.

A két férfi ezzel elrejtőzött a szomszédos teremben,
minthogy a gróf, Haydéeval a karján, már tényleg a barlang
bejáratához ért.

Némán áthaladva az első termen, most a másodikba léptek
és megálltak a végzetes asztal előtt.

– Nos, Haydée, még mindig itt akarod hagyni ezt a
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gyönyörű világot!
– Bocsáss meg gyengeségemért, barátom, – felelte az

asszony, felszárítva arcáról könnyeit, – de nem érzek
magamban elég erőt, hogy önként menjek a halálba.

– Ó, Haydée, Haydée! – kiáltott a gróf, átölelve feleségét. –
Mennyire szeretlek!

– Köszönöm, barátom; hálás vagyok ezért az érzésedért és
hidd el, hogy most még jobban a tied vagyok, mint valaha!
Ölelj meg!

A gróf forrón megcsókolta Haydéet, de a nő gyengéden
kibontakozott karjai közül, homlokára szorította kezét, égre
emelte szemeit és hirtelen felkapta az asztalon álló egyik
poharat.

– Ó, egek! – kiáltotta a gróf rémülten, mintha villám sújtotta
volna. De késő volt: Haydée már kiürítette a mérget.

– Isten veled, én elmegyek, – mondta mosolyogva. – Kövess,
barátom!

A gróf az asztal túlsó végére ment, és remegés nélkül, egy
hajtásra kiitta az ott álló pohár tartalmát. Ezzel újra visszatért
Haydéehoz.

– Ó, drága férjem! – kiáltotta Haydée, átkarolva a grófot: –
határtalanul szeretlek és kihűlni érzem szívemet a
gondolatnál, hogy te túlélsz, hogy egy más nő fog utánam
szeretni és ölelni, amint most én szeretlek és ölellek. Nekünk,
keleti nőknek, halálunk e gondolat, mert életünk a férfi, kinek
első csókjainkat adtuk. Bocsáss meg, de e gondolat megőrjít!
Szerettelek, amint csak egy nő férfit szerethet; ne bírjon hát
senki utánam! A féltékenység ezerszer keserűbb a halálnál; én
meghalok, halj meg te is velem.

Mit félhetnek a haláltól azok, akik annyi gyönyörben
részesültek a világon és annyit szerettek, mint mi? A halál
egyetlen olyan örömtől sem foszt meg bennünket, melyet már
ne élveztünk volna! Haljunk tehát meg nyugodtan, mert
elmondhatjuk magunkról, hogy nemcsak megismerni
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tanultuk, de át is éltük a legtökéletesebb földi boldogságot!
E szavakkal Haydée elhallgatott; arca krétafehér lett,

tekintete megmerevedett, vonagló ajkai közül sárga hab
csordult ki.

A gróf mellé térdelt és karjaiba fogta.
– A halálban nincs semmi borzasztó, barátom! – folytatta

Haydée, ismét átkarolva a grófot. – Karjaim átölelnek és kihűlő
keblemre vonnak. A halál nem ijesztő rém, hanem szép
asszony, mely jeges szívéhez szorít és minden egyes csókjával
életedből rabol, mígnem te is örökre elalszol. Már dermedni
kezdek, szívem kihűl, meghalok, meghalok veled együtt,
imádott férjem, tied utolsó csókom, utolsó sóhajom, utolsó
gondolatom. Minden a tied! Egyedül a tied!

Haydée feje a gróf karjára hanyatlott; szemei azonban nyitva
maradtak, mintha féltékenyen függesztené őket még mindig
férjére.

– Meghalt! – mormolta a gróf, kezét felesége szívére téve. –
De miért élek én még mindig? Miért nem érzem az emésztő
tüzet, amely őt elperzselte? Egy óra elmúlt és ennyi idő alatt
mutatkoznia kellene a méreg borzalmas hatásának.

Azért mégsem foglak túlélni, – kiáltotta felugorva és karjai
közé kapva Haydée élettelen testét. – Gyere, szeretett
barátnőm; temetkezzünk együtt egy hozzánk méltó sírba!

Ezzel felsietett a barlang lépcsőin és felesége tetemét
melléhez szorítva, a legközelebbi szikla csúcsára mászott.

– Mindenható Isten, vedd magadhoz lelkemet! – kiáltotta, az
ijesztő mélység felé közeledve, amely a szikla alatt tátongott.

– Nem! – felelte egy erős hang, s a grófot egy izmos kar
ragadta meg a feneketlen szakadék szélén.

Ezalatt Haydée holtteste szikláról sziklára ütődve gurult
lefelé s végül teljesen eltűnt.

– Ki vagy, átkozott? – kérdezte a gróf.
– Ahhoz, hogy megmentsük egy ember életét, nem

szükségesek mindig milliók, gróf úr. Peppino vagyok, Rocca
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Priori.

LIII. A MORREL-VILLA

Rómától nem messze, egy csinos kert közepén, egy
villaszerű ház állt; a kertet vasrács vette körül.

A házról az első pillantásra meglátszott, hogy nem csupán
lakhelyül szolgál, hanem tyúkok, galambok, nyulak és egyéb
háziállatok tenyésztésére is be van rendezve.

A gondozott kert, a szorgalmasan művelt szántók, az
árnyékos fasorok, az egyenesre nyírt örökzöld bokrok, mind-
mind arról tanúskodtak, hogy boldog családi fészek, nem
pedig nyári kéjlak van előttünk, mely utóbbiban, hogy úgy
mondjuk, a haszon nem mindig egyesül a kellemessel.

Ide költözött állandó tartózkodásra Morrel Max a
feleségével, miután Velencét néhány hónappal ezelőtt végképp
elhagyták.

Átadva magukat a falusi csendélet örömeinek, melyet a
külvilág legkisebb zaja sem zavart meg, nyugodt
boldogságban töltötték napjaikat. Vagyonukból, amely
gondtalan megélhetést biztosított számukra, gazdagon
pártfogolták a szegényeket is, akik azzal rótták le hálájukat
irántuk, hogy Isten áldását kérték naponként a kedves kis
családra.

A háztartást azzal az egyszerűséggel vezette Valentine,
amely egész lényét jellemezte.

Semmi sem mutatta itt azt a bántó fényűzést, amely annyira
divatban van az előkelő házaknál, de azért senki sem
panaszkodhatott, sőt mondhatni, a kúria valamennyi lakója
teljes megelégedésben élt. Az urak megbecsülték a cselédeket,
ezek viszont olyan buzgalommal engedelmeskedtek nekik,
aminőt szolgáknál általában csak ritkán tapasztalhatunk, mert
utóbbiak hűsége mindig a velük szemben tanúsított
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bánásmódtól függ.
Valentine oly szelíd hangon adta ki parancsait, hogy a

cselédek szinte vetélkedtek egymással azok teljesítésében.
Korán reggel kelt fel és azonnal a kertbe sietett, hogy
megöntözze a virágokat, melyek valamennyiének megvolt a
maga külön jelképes neve, emlékeztetőül életük egy-egy
kellemes mozzanatára. Innen a gazdasági udvarra ment és
megetette a baromfiakat, melyek hangos örömmel üdvözölték.
A galambok a vállára szálltak, sőt néhányan egyenesen
szájából csipkedték ki a kukoricaszemeket; a házinyulak hátsó
lábaikra álltak s így kérték úrnőjüktől a káposztaleveleket.
Valentine bántódás nélkül benézhetett a fészkekbe, ahol az
anyák ettek, miközben a fiókák szárnyaikkal verdesve
közeledtek feléje; vagy az istállóba, ahol egész sereg fehér
vagy tarka nyulacska ugrándozott lábai körül; vagy a kotlósok
kosarába, ahol még a tojásokat is megérinthette anélkül, hogy
a vén tyúkok megriadtak volna.

E kellemes foglalkozás után folytatta útját a gyümölcsösbe,
majd megnézte a tehenek fejését. A tejet, gyümölcsöt és
tojásokat rendszerint maga vitte be a házba, ahol a reggeli
elkészítéséhez fogott, mikorára Max is lejött szobájából, hogy
átölelje és vele együtt asztalhoz üljön.

A nap a legcsekélyebb kellemetlenség nélkül telt el.
Valentine kézimunkázott, Max pedig rendszerint olvasott.
Estefelé egy könnyű homokfutóba ültek, melyet Max maga
hajtott, és kikocsiztak. Mikor a nap a láthatár alá bukott, ismét
visszatértek házukba, hogy az estét ugyanilyen meghitt
hangulatban töltsék el.

Néhány hónap múlt el így, mikor egy éjszaka egy váratlan
esemény kizökkentette őket e nyugodt életmódból.

Éjjel tíz-tizenegy óra felé járt az idő, midőn a rácskapu előtt
egy kocsi állt meg s valaki hevesen rángatni kezdte a csengőt.

Valentine és Max már éppen a szokatlan lárma oka után
akartak kérdezősködni, mikor egy szolgáló e szavakkal lépett
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be szobájukba:
– Asszonyom, – mondta, – egy kocsi áll a kapu előtt,

melynek utasa sürgősen beszélni kíván a házigazdákkal.
– Mit üzent? – kérdezte Morrel.
– Annyit mondott csupán, hogy egy kis szívességre szeretné

a ház urát vagy úrnőjét felkérni s egyben lelkemre kötötte,
hogy ne hagyjam sokáig várakozni.

– Vajon ki lehet? – kérdezte Valentine.
– Fogalmam sincs róla, – felelte Morrel.
– Valaki a ház urával vagy úrnőjével akar beszélni egy ilyen

késői órában s még azt kívánja, hogy ne várakoztassák meg
soká! Különös! Miféle embernek látszik?

– Én nem láttam, uram; de Pietro, aki beszélt vele, azt állítja,
hogy hangja inkább nőé, mint férfié, és külseje előkelő úr
benyomását teszi.

– Feltétlenül meg kell tudnom, hogy kicsoda.
– Csak nem eresztjük be anélkül, hogy a nevét ismernők!…

Előbb majd a rácson keresztül beszélek vele. Pietro velem jön s
addig gyújtsatok gyertyát a vendégszobában.

E szavakkal Max lement a kertbe s mikor a rácshoz ért, egy
vézna fiatalembert pillantott meg, aki nyugtalanul járkált fel-
alá egy kocsi mellett, amely néhány lépésnyire állt a kaputól.

– Jó estét, – szólította meg Max; – kivel akar beszélni?
– Önnel magával, uram, ha ön e ház gazdája, vagy oly

személy, akinek itt rendelkezési joga van, – felelte az
ismeretlen kellemesen csengő, de aggódó hangon, ami nem
kerülte el Morrel figyelmét.

– Hát nem tudja a nevemet, vagy azét, akit keresi –
csodálkozott Max.

– Nemcsak azt nem tudom, hogy kicsoda ön, de az is
meglehet, hogy még sohasem láttam. Azonban ha nemes szíve
van, ha segítségünkre hajlandó jönni…

– Ön tehát nincsen egyedül!
– Nem, uram; s nem is a magam számára kérek segítséget.
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Feleségemmel vagyok, aki nagyon beteg.
– Hogy hívják! – vágott közbe Max résztvevően, mert a

fiatalember bánatos hangja megtalálta az utat a szívéhez.
– A nevem Armilly Leon.
– Nyisd ki a kaput! – mondta Max a szolgának; majd ismét a

látogató felé fordulva: – Én pedig Morrel Max vagyok.
Beszéljen; szívesen megteszek mindent, ami módomban áll;

– Köszönöm a lekötelező jóindulatot, Morrel úr. Hallgasson
végig. Feleségemmel együtt késő délután hagytuk el Rómát,
minthogy nappal az utazás a forróság miatt elviselhetetlen;
feleségem azonban, aki már, nyolc hónapja teherben van,
rosszul lett, talán a kocsirázás siettette lebetegedését. Mitévő
legyek most, ily távol a várostól, sötét éjszaka idején!

– Legyen nyugodt, uram; elég nő van házamban, akik
igyekezni fognak segítséget nyújtani szenvedő feleségének.

Armilly Leon a kocsihoz lépett s miután néhány szót váltott
a bent ülővel, ismét visszatért Maxhoz, aki közben Pietrot már
előre küldte a házba.

Morrel úr!
– Parancsoljon.
– Minthogy ön olyan jószívű és szolgálatkész, bátorságot

veszek magamnak, hogy még egy szívességre megkérjem.
– Beszéljen.
– Ön művelt férfi s ezért semmit sem akarok ön előtt

eltitkolni.
– Hallgatom önt.
– Úgy én, mint a hölgy, aki velem van, rendkívül

kellemetlen helyzetben vagyunk.
– Ezt tökéletesen értem, Armilly úr, – felelte Max

mosolyogva.
– Az előbb azt mondtam önnek, hogy feleségemmel utazom;

de…
– Csak bátorság.
– Frigyünk még nem nyerte el az egyházi áldást, – mondta a
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fiatal Armilly.
– Nos és?
– Útitársnőm előkelő római családból származik, kitűnő

nevelésben részesült és így természetes, hogy mint ez a
rangjabeli nőkhöz illik, rendkívül szégyenli ballépését.

– Mennyiben tartozik ez énrám! Mi nem tehetünk egyebet,
minthogy önt és a hölgyet a jelen körülmények közt szükséges
segítségben részesítjük.

– Arra akarom kérni, hogy a hölgy ismeretlen maradhasson.
– Azt hiszem, hogy az adott viszonyok mellett ez aligha lesz

kivihető; mindazonáltal…
– Selyemálarcot visel, – vágott közbe Armilly.
– Ez esetben biztosíthatom, hogy házam népe nem fogja

megsérteni a titkot, melyet megőrizni kíván.
– Ezer köszönet! – szólt Armilly, megszorítva Max kezét,

majd ismét visszasietett a fogathoz.
Néhány pillanat múlva a ház elé gördült kocsiból egy

nehézkes járású nő lépett ki, mire a kocsis az istállók felé
hajtott, ahol Max rendeletére már egy szolga várta.

Közben Valentine, aki mindenről értesült, egy vendégszobát
nyittatott fel és minden előkészületet megtétetett, ami az ilyen
esetekben szükséges.

Szolgálóival együtt végtelen figyelemmel és előzékenységgel
fogadta a beteget, akinek vonásait az álarc teljesen elrejtette s
akinek állapota arra vallott, hogy a szülés minden pillanatban
bekövetkezhetik.

Amíg a szülő nő körül mindent rendbehoztak, Max
részvéttel nézte az ifjú Armillyt, aki izgatottan járt fel-alá a
szomszédos teremben és füleit ismételten a mellékszoba
ajtajára tapasztotta.

A fiatalember arca a legszebb férfiarc volt, melyet Max
valaha látott. Gyönyörű szőke haja, kék szemeinek szelíd
kifejezése, hófehér kezei, apró lábai élénken magukra vonták
Max figyelmét. Egyébként az ifjú olyan fesztelenül viselkedett,
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mint azt korától és rangjától várni lehetett. Szivarra gyújtott,
lovaglóülésben széket tolt maga alá, majd egy kerevetre dőlt,
keresztbevetve lábait, s mindezt a megszokottság
félreismerhetetlen látszatával.

Max kiadós vacsorát szolgáltatott fel neki, melynek kéretés
nélkül, derekasan hozzálátott, majd a nőkről és a lovakról
kezdett házigazdájával beszélgetni. Később a
vadászfegyverekre, azután az irodalomra terelődött a társalgás
és Armilly Leon annyira otthonosnak mutatkozott valamennyi
témakörben, hogy egy főúri család azon könnyelmű
ivadékainak benyomását keltette, akik fiatal éveikben
dőzsölnek és meggondolatlanságot meggondolatlanságra
követnek el, hogy korai vénséggel és tehetetlenséggel
lakoljanak bűneikért.

Körülbelül két óra múlva a szomszédos szobából sóhajtozás
és zokogás hallatszott át, amire egy félig elfojtott sikoly, majd
egy újszülött nyöszörgése következett.

Armilly Leon az ajtóhoz sietett. Max követte és kezet
nyújtott neki, amit a vendég gépies mozdulattal fogadott el.

– Engedje meg, hogy gratuláljak önnek, – mondta Max.
– Köszönöm! – felelte Armilly Leon fásultan, amit az

egyeneslelkű Max atyai elfogultságnak tulajdonított.
A következő pillanatban egy cselédleány örömmosollyal

arcán jelentette, hogy az ismeretlen hölgy erős, egészséges
leánygyermeket szült, aki tökéletes hasonmása atyjának.

– Lehet, hogy úgy van, amint mondod, – válaszolt Armilly
úr, – de én azért fogadni mernék, hogy a gyermek jobban
hasonlít anyjához, mint hozzám.

Az ajtó most kinyílt és Armilly Leon a titokzatos hölgy
ágyához sietett, akit bensőséggel megölelt.

Néhány nap múlva a fiatal anya annyira megerősödött,
hogy minden veszély nélkül folytathatták útjukat. Armilly
Leon úr gazdagon megajándékozta mindkét ápolónőt
fáradozásáért, szíves köszönetet mondott úgy Valentinenek,
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mint Maxnak a szorult helyzetükben nyújtott értékes segélyért
s hogy még nagyobb tanújelét adja hálájának, egy újabb
szívességre kérte fel őket.

Kérése az volt, hogy a csecsemő házukban maradhasson
mindaddig, míg anyja abba a helyzetbe kerül, hogy elvitetheti.
Minthogy Valentinenek nem volt gyermeke, készséggel
beleegyezett Leon ezen újabb kérésének teljesítésébe is,
eltökélve magában, hogy ugyanúgy fogja ápolni a kisdedet,
akárcsak madarait és virágait.

A rákövetkező nap, miután álarcát félrehúzva, szeretetteljes
csókot nyomott gyermeke piros orcáira, az ismeretlen hölgy
még egyszer megköszönte Valentinenek szívességét és
szerelmese karján távozott.

– S most mi lesz, Louise-om? – kérdezte álarcát letépve,
mikor a kocsi már jó messze járt a kúriától.

– Mit akarsz, kedves Eugéniem! Én ugyan már elég sokszor
eljátszottam Armilly Leon szerepét, de remélem, hogy most
történt utoljára.

– Igen, de a leányom?
– Jó kezekbe került és nemsokára ismét meg fogod ölelhetni.

Most csak rád kell gondolnunk, kedves Eugéniem; igyekezz
elfelejteni a szerencsétlen körülményt, amelyben anyává lettél
és vedd úgy, mintha csakugyan én volnék leányod atyja.

– Mennyire irigylem tőled nyugalmadat, – mormolta
Eugénie, szomorúan mosolyogva s egy könnycseppet szárítva
fel arcáról.

– A világ és a színpad várnak bennünket, Eugénie. Térjünk
vissza boldog ábrándjainkhoz, s ha fogyni éreznéd erődet,
jusson eszedbe, hogy elsősorban leányod jövőjével kell
törődnöd.

– Adja Isten, Louise-om, hogy ez oly mértékben sikerüljön,
amennyire óhajtom.



434

LIV. VILLEFORT ÚR JOBBKEZE

Most pedig térjünk újra vissza a Monte Christo szigetre, ahol
a grófot az előző fejezetben elhagytuk.

A következő nap reggelén vagyunk, hogy Peppino hálából
megmentette Dantes Edmond életét.

Dantes a szédítő mélység szélén térdel, amelybe Haydée
holtteste lezuhant. Szemeit az ég felé emelve, áhítatosan
imádkozik. Mint jó keresztény, megadással nézett az előtte álló
keserves jövő elé; és még egyszer leborult e sziklákon, végső
búcsút véve a drága tetemtől, amely összezúzva hevert a
szakadék mélyén.

Azután eszébe jutott, hogy a sziget déli öblében egy kis
vitorlás várakozik rá; hátat fordított tehát a végzetes helynek
és lassan megindult a tengerpart felé.

Lehajtott fejjel és csüggedten lelógó karokkal botorkált az
öböl irányában, amikor egyszerre egy ember termett előtte,
mintha csak a földből nőtt volna ki.

Benedetto volt.
Nem viselt álarcot; nyugodtan nézett Monte-Christo gróf

feldúlt vonásaiba és ajkai gúnyos mosolyra torzultak, Nem
messze tőle Peppino állt, másként Rocca Priori, két kitűnő
pisztollyal az övében.

A gróf és Benedetto szótlanul néztek egy ideig farkasszemet
egymással.

– Megismersz végül, Dantes Edmond! – kérdezte Benedetto,
keresztbefonva mellén karjait.

– Igen, – felelte a gróf vontatottan.
– Nagyon örülök, mert különben emlékeztetnelek kellett

volna Cavalcanti Andrea hercegre, akit csak azért hívtál életre,
hogy szerepet adhass neki egy átkos komédiában!

– Ön tehát az, aki oly irgalmatlanul üldözött! – mondta a
gróf fejét csóválva és megvető mozdulattal kísérve szavait. –
És még merészelte isteni igazságszolgáltatásnak nevezni
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erőszakosságait, melyeknek egyetlen célja a kincsszerzés volt!
– Nagyon téved, Monte-Christo gróf úr! – felelte Benedetto

nyugodtan. – Az erőszakosságok, amint ön nevezte, távolról
sem kincsszerzést céloztak! Én ma semmivel sem vagyok
gazdagabb, mint mielőtt önt kiraboltam. Kincsei
legnagyobbrészt már fel vannak osztva a szegények között, s
ami még fenmaradt belőlük, ugyanezen rendeltetéssel bír.
Könyörtelen üldözésem egyetlen oka az volt, hogy bosszút
álljak önön szegény Edouard öcsém ártatlanul kiontott véréért!

– Az öccse véréért! – ismételte a gróf tettetett csodálkozással.
– Igen! Születésem titka nem teljesen ismeretlen előttem:

atyámat már ismerem s csak anyám nevét nem tudom még.
A gróf sokatmondón mosolygott.
– Ön talán tudja?
– Tudom!
– Beszéljen hát! – kiáltotta Benedetto, – és bármit megadok,

amit csak kíván.
– Nincs szükségem a nagylelkűségére, – hangzott a felelet. –

Az anyja Danglars báróné.
Benedetto hátratántorodott és felkiáltott meglepetésében.
Egy pillanatra mély csend állt be.
– Köszönöm a felvilágosítást, gróf úr, – mondta azután

Benedetto vad tekintettel. – Meg vagyok győződve, hogy nem
árulta volna el e titkot, ha nem tudta volna biztosan, mily
rettenetes kínt okoz nekem a leleplezéssel. De most hallgasson
rám; most utoljára látjuk egymást s mielőtt még végleg
szétválnának útjaink, be akarok számolni önnek néhány ember
sorsáról, akiket nagyon jól ismert.

Danglars bárónét kiraboltam és a legnagyobb nyomorba
döntöttem, – mondta Benedetto keserűen. – Hogy jelenleg hol
van, nem tudom, – folytatta; – azt sem tudom, hogy egyáltalán
él-e még.

Danglars báró ugyanott végezte istentelen pályafutását, ahol
elkezdte: közönséges matróz lett belőle újra és egy viharos
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éjszakán egy ember bosszújának esett a tengeren áldozatul, aki
Vihar nevű vitorlásomon mint kormányos szolgált.

Hátra van még megmondanom, hogy mi történt Vampával.
Ön mindig pártfogolta ezt a megrögzött gonosztevőt, holott
azzal kérkedett, hogy a bűnösök megbüntetését tűzte ki
céljául! Én pedig egy marék piaszterért kiszolgáltattam a
római hatóságoknak, amelyektől egy hónapon belül el fogja
nyerni méltó jutalmát.

Most aztán, mikor dicsősége csúcspontjáról a porba hullt,
amikor egész Olaszország átkozza vagy neveti, mikor se
felesége, se fia többé, mikor az ál-Monte-Christo grófról végre
lerántottam a leplet, – most aztán be kell önnek is látnia, hogy
Isten csak azért ajándékozta meg minden emberi képzeletet
felülmúló gazdagsággal, hogy az erényt jutalmazza meg vele,
míg nekem azért adta a bátorságot és vakmerőséget, hogy
eszközévé tegyen a gonoszok ellen. Igen, mi mindketten
csupán eszközök voltunk az isteni igazság kezeiben; de
hivatásunk véget ért s most mindketten újra a semmibe
zuhanunk.

A Morell család, valamint mindazok, akikkel ön megosztotta
kincseit, boldogul élnek; ön ellenben nyomorban fog
meghalni, átkos kevélysége miatt, melyben szinte második
Istennek tartotta magát a földön.

Az adósság eszerint ki van egyenlítve és így a holt kéz
visszatérhet testéhez!

E szavakkal Benedetto gyorsan kinyitott egy szekrénykét,
kirántotta belőle az aszott holt kezet és arcul ütötte vele
Dantest.

– Ember, akit elvakított fékevesztett szenvedélyed, légy
örökre átkozott! – kiáltotta.

A következő pillanatban Benedetto s Rocca Priori eltűntek.
A gróf kétségbeesett sikollyal temette kezeibe arcát s néhány

másodpercig lábai a földbe gyökereztek; azután felemelte fejét,
körülnézett, s látva, hogy magára hagyták, tovább botorkált a
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déli öböl felé.
Peppino és Benedetto egy sziklacsúcsról néztek a gróf után.
– Most aztán mindennek vége! – szólt Benedetto Peppinóhoz

fordulva.
– Mennyiben mester?
– E perctől fogva utaink szétválnak; kövesse mindegyikünk

a magáét.
– Elküld magától?
– Úgy van; mihelyt visszaérkezünk Franciaországba, tüstént

rendelkezésedre bocsátom a Vihart. E tárcában van az összeg,
mellyel meg akarom jutalmazni hűségedet s mellyel mehetsz,
amerre kedved tartja.

– Elfogadom, ha ez végleges elhatározása, – felelte Peppino;
– s minthogy úgy tapasztalom, hogy feltett szándéka a
becsület útjára térni, én is követem példáját és biztosítom,
hogy a legtisztességesebb életmódot fogom folytatni ezentúl
Párisban. Ha pedig valamikor szüksége lenne még rám,
mindig készen fog találni.

– Mi sohasem fogjuk többé látni egymást! – mondta
Benedetto az ég felé emelt szemekkel.

– Miért nem?
– Nyomtalanul el fogok tűnni, mintha a föld nyílt volna meg

alattam!
– Ha nem ismerném olyan jól, azt mondanám, hogy

álmában beszél.
– Oktondi! Hát micsoda ez az egész…
– Mi, micsoda?
– Az élet! Nem csupán álom-e az egész élet? Még nemrég az

egész világ fejet hajtott Monte-Christo gróf előtt! És hol van
most? Hol vannak a dicshimnuszok, melyekkel magasztalták?
Hol van mérhetetlen gazdagsága s a hatalom, melyet e
gazdasággal szerzett? Hol van szerelmes párja, a szép
Haydée? Kérdezd meg e sziklákat, melyek tanúi voltak
meggazdagodásának és legdédelgetettebb ábrándjainak;
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kérdezd a végtelen űrt, amely bennünket itt körülvesz, és
minden ezt fogja felelni: álom, dőreség, téboly!

Peppino néhány pillanatig hallgatott, mintha gondolkodnék
valamin, Aztán résztvevő hangon megkérdezte:

– S mi lesz a gróf fiával! Talán csak nem akarja még ezek
után is megölni?

– Légy nyugodt; egy család gondjaira fogom bízni, amely
jelenleg Rómában lakik, és bizonyára tárt karokkal veszi át. De
most menjünk, Rocca Priori; e szigeten nincs több keresni
valónk.

E szavakkal Peppinóval együtt lekúszott a sziklákon és az
északi öbölben várakozó hajójára szállt.

Két héttel később a Róma közelében fekvő Morrel-kúria
kapuja előtt egy férfit látunk megállni, aki fekete köpenye alatt
egy három-négy éves gyermeket rejtegetett.

Éjszaka volt. A felkelő hold rávetette sápadt sugarait az
egyszerű fehér házra, amelyen, egy kivételével, valamennyi
ablak csukva volt.

A feketeköpönyeges férfi egy ideig figyelmesen leste, nem
hall-e valahonnan lépteket, s mikor meggyőződött, hogy senki
sem látja, álkulccsal kinyitotta a rácskaout s a kerten
végigmenve, újra megállt az épület lépcsőfeljáratánál.

Itt széttárta köpenyét és a mély álomba merült gyermeket
letette a legalsó lépcsőfokra.

Ezzel megint visszament a kerítéshez, bezárta kapuját és
hevesen megrántotta csengőjét.

Az éles hangra Valentine megjelent a nyitott ablaknál, egy
elősiető inas pedig meglepett kiáltással tántorodott vissza a
lépcsőfeljárón.

– Mi történt, Pietro? – kérdezte Valentine.
– Egy kis gyermek fekszik itt a lépcsőn, asszonyom – felelte

az inas.
Valentine eltűnt az ablakból s kisvártatva megjelent az

ajtóban.
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– Vajon ki tehette ide a szegény gyermeket? – tűnődött.
– A kapu zárva van – jelentette a kertből visszatérő Pietro –

és egyetlen élő lelket sem láttam az egész úton.
Valentine karjaiba vette a gyermeket, visszament a házba és

felkeltette Maxot.
– Barátom, – mondta: – az ég két gyermekkel ajándékozott

meg bennünket. Íme, a jövendőbelije a kislánynak, aki nálunk
született.

Ezzel elmondta férjének a történteket. A kis gyermek közben
felébredt, egy darabig kíváncsian nézte környezetét, aztán
Valentine kebléhez simult.

– Nézzük csak, mi áll ezen a papírlapon, amely a gyermek
ingébe van dugva – szólt Max.

– Igazad van! – felelte Valentine, kihúzva a papirost, melyet
szétteregetett és olvasni kezdett:

– „Asszonyom! Ön nagyon jó és könyörületes s ezért Isten
nevében önnek adom át e gyermeket. Nevelje úgy, mintha
sajátja volna. Teljesen árva; születése Isten és a múlt titka kell,
hogy maradjon. A neve Edmond.“ A levélen aláírás nem volt.

Valentine könnyezve esküdött meg, hogy anyja lesz a
szerencsétlen teremtésnek.

Max sem tett ellenvetést a kegyes elhatározással szemben s e
pillanattól fogva mindketten a legféltőbb gonddal nevelték a
két szerencsétlen árvát, akit a sors ajándékozott nekik s akik
ugyanabban a szeretetteljes ápolásban részesültek, mint
Valentine kertjének legdédelgetettebb virágai.

LV. UTOLSÓ ÉJSZAKA A MONTE-CHRISTO
SZIGETÉN

A Benedetto és Dantes Edmond között lefolyt szóharc után
azt lehetett volna hinnünk, hogy a szigeten nem maradt
élőlény. Egy kis vitorlás, amely a vízen szántott gyűrűkből
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ítélve éppen most indult ki az egyik öbölből, sebesen
távolodott a francia partok irányában, míg egy másik kisebb
hajó a sziget déli kikötőjében horgonyzott. A tengerre mély
csend ereszkedett.

A beálló szürkület lassanként elmosta a sziget körvonalait s
már csak a lenyugvó nap sugaraitól megvilágított
legmagasabb sziklacsúcsok voltak a távolból kivehetők. Ámde
a sziget nem volt teljesen kihalt, mint feltételezhettük volna: a
sziklák között egy férfi vonszolta lábait. E férfi Dantes
Edmond volt.

Az egyik vulkanikus eredetű iszonyatos szakadékban járt és
a koromsötétség dacára, amely minden más embert bizonyára
megakadályozott volna az előrejutásban, léptei szilárdak és
határozottak voltak, mintha csak valami titokzatos csillag
vezérelte volna a mélységek felett és óvta volna meg a
lezuhanástól. Amint így egyre mélyebbre ereszkedett a sziklák
közt, fejét egyre jobban hátravetette és szemeit a halvány égre
szegezte, mintha keresne valakit, akitől feleletet vár. Egyszerre
az egyik sziklarésen keresztül fénycsóva esett útjára. Dantes
meglepetten állt meg s mint aki mély álomból ébred fel, maga
körül nézett. Minthogy a szigetet teljesen elhagyottnak hitte,
csodálkozva indult meg újra a világosság irányában, s a
parton, körülbelül pisztolylövésnyire a tengertől, váratlanul
egy máglyarakást pillantott meg, amely mellett három alak ült.

Csak most jutott Dantes Edmond eszébe, hogy Benedetto
egy dereglyét hagyott vissza számára a szigeten; s a tüzet
csakugyan azon a helyen látta égni, amelyről az említést tett.

Dantes egy gránittömbhöz támaszkodva megállt és a három
férfi felé kémlelt, akik tanácskozni látszottak egymással.
Körülbelül félóra múlva a matrózok egyszerre felpattantak
helyükről s a tüzet mintegy útmutatóul égve hagyva, csónakba
ugrottak és eltűntek.

Dantes Edmond most lement a partra, néhány maroknyi
száraz füvet tépett, összecsomózta, meggyújtotta a máglyán s e
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rögtönzött fáklyával ismét megindult a sziklák közé, mind
lejjebb ereszkedve a szakadékban. Nemsokára a legmagasabb
szikla tövéhez ért, melynek felhőkbe nyúló csúcsára néhány
évvel ezelőtt emésztő vággyal tekintett fel, mintha attól akarta
volna megkérdezni, merre is lehet a rengeteg kincs, amely
Faria abbé határozott kijelentése szerint a szigeten volt elrejtve.

Itt megállt, feje fölé emelte a fáklyát és lassan körülhordta
szemeit. Pillantása egy tárgyon akadt meg, amely nem messze
tőle a földön feküdt. Karja a fáklyával együtt lehanyatlott, feje
mellére hullt.

– Haydée! – mormolta halkan.
Az egyszerű nevet Dantes a szeretet, a fájdalom és a

bűnbánat sajátos kifejezésével ejtette ki; azzal a kifejezéssel,
melyet csak az érthet meg, aki mint Dantes, egyszerre vesztette
el mindenét, ami drága volt neki e földön.

De sírni nem tudott Dantes; nem peregtek végig arcán a
könnyek, melyek a szenvedők szemeiből szoktak kibuggyanni
s jótékonyan enyhítik a balsors csapásait; azok a keserű
könnyek, amelyek fájdalmasan égetnek a szerencsétlenség
óráiban, de egyszersmind új reménnyel kecsegtetik szenvedő
lelkünket, amikor így biztatnak bennünket: „Sokat vesztettél
ugyan, de az élet még többet rejt számodra, amit a jövőben
elnyerhetsz”.

Dantes szíve mintegy csavarszorítóba került, minthogy nem
várhatott semmit a jövőtől, könnyei pedig, melyek a jelen
égető kínjait csillapíthatták volna, nem voltak. Most érezte
először, hogy ugyanolyan kislelkű, mint minden más ember,
kinél a szenvedély, melyet a lelkesültség szent lángjának
tartott, váratlanul kialszik.

Most ő maga is megátkozta múltját, melyben semmi mást
sem látott, mint engesztelhetetlen bosszúállást.

– Haydée, Haydée! – kiáltott fel fájdalmasan, térdre hullva
egy borzasztóan összezúzott holttest mellé, melynek arcát
alvadt, fekete vér fedte; – bárha sohase fűztem volna össze
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sorsodat az enyémmel! Nem kellett volna ily korán megválnod
a világtól, melyben nyugodt és boldog élet illetett meg!
Bocsáss meg, Haydée! Mercedes jegyese nem lehetett férj a
számodra. A szív, mely egyszer már úgy szeretett valakit,
amint emberi szív csak szeretni képes, nem nyújthatott neked
mást, mint édes, de röpke álmot, melynek véget kellett egy
nap érnie. E nap a mai. Mindennek vége; nem maradt
egyebem egy bűnbánó, hitvány életnél!

E szavakkal feje mellére esett s karjait az eltorzított hulla felé
tárta, mintha magához akarná szorítani.

– Haydée, Haydée! – kiáltotta megint, hirtelen felugorva és
kétségbeesetten tépve haját: – Meghaltál! Ajkaid sose tapadnak
többé az enyéimre! Ó, Haydée, Haydée! Bármilyen forró
szeretet egyesített is bennünket, bármennyi ismeretre tettem is
szert gyötrelmes éjjeli virrasztások árán, mégsem ismerem a
titkot, mellyel új életre kelthetnélek. Ó, én nyomorult! Igen,
nyomorult, tehetetlen és tudatlan ember vagyok, mint
mindenki, aki hatalmasnak és bölcsnek tartja magát, de a
halállal szemben alázattal hajtja meg dölyfös fejét, minthogy
védtelen vele szemben. Nyomorult emberiség, melyet éppen
dölyföd tesz még nyomorultabbá!

Dantes Edmond ajkai a megvetés keserű mosolyától
vonaglottak meg, míg a füstölgő fáklya kísérteties fényt vetett
komor, értelmet sugárzó arcára.

– Nagy a te hatalmad, Isten, – folytatta, mint akit bűnbánat
fogott el. – Bűnös vagyok! Töredelmesen bevallom elhibázott
életemet! Bosszúmban irgalmatlan, esztelen, elvakult és
kegyetlen voltam! Isteni igazságod pallosával kezemben
ártatlanokra is lesújtottam.

De éhen halt atyám panaszos sóhajai mindenütt kísértek és
kínos haláltusája örökösen visszhangzott lelkemben.

És mégis rád kellett volna gondolnom, megfeszített
Jézusom! Az irgalom szavaira kellett volna visszaemlékeznem,
melyek még utolsó sóhajodban is csengtek, mikor kilehelted
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lelked a keresztfán, és megbocsátást kellett volna tanulnom
belőlük! Be kellett volna látnom, hogy szegény atyám nem
annyira a hosszas fogság következtében pusztult el, mint
inkább azért, mert büszkeségében átallott alamizsnát elfogadni
régi barátja, Morrel kezéből.

Bosszúmnak csak Villefort-t és Danglarst kellett volna
sújtania, de őket is úgy, hogy családjaik ne szenvedjenek
miatta.

Danglars és Villefort az én gyilkosaim; ez a két név az,
melyet még ma sem tudok kiejteni fogcsikorgatás nélkül!
Lehetetlen volt megbocsátanom nekik anélkül, hogy
gyötrelmes kínokra ne kárhoztassam magam ezáltal; de nem
ismertem fel, hogy meddig terjedhet az igazságszolgáltatás,
noha annyi éven át töprengtem rajta! Bocsáss meg, Istenem;
bocsáss meg a gyarló és bűnbánó embernek!

Dantes Edmond ismét térdre hullt és buzgó imába merült.
Azután felállt, jobb karja alá fogta Haydée tetemét s
balkezében a fáklyával, lassan felfelé kezdett kapaszkodni a
sziklákba vágott egyik ösvényen. Számos ilyen ösvény volt, de
az egyetlen helyes kivételével valamennyi többit azért vájták a
kövekbe, hogy tévútra vezessék azokat, akik esetleg
megpróbálnák felkutatni a titkos barlangot, amely a híres
Spanda bíbornok roppant gazdagságát rejtegette.

Negyedóra múlva Dantes elérte a barlang kapubejáratát,
melynek oszlopai kísértetiesen verték vissza a lobogó fáklya
vérvörös fényét. Belépett az előcsarnokba, a
márványlépcsőkön lement az első terembe és ezen keresztül a
másodikba, ahol a baloldali fal mellett megállt és Haydée
holttestét a földre tette.

– Ismét itt vagyok, ugyanazon a helyen, – mormolta maga
elé nézve, – ahol nyolc évvel ezelőtt idegőrlő munka és
fáradság után végre megállapodtam, hogy kapzsiságtól
csillogó szemekkel megkeressem a Faria abbé által leírt
tömérdek kincs fekhelyét! Mit feleltem volna akkor, ha éppen
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abban a pillanatban, midőn a föld méhe a kincsekkel megnyílt
előttem, azt mondta volna valaki, hogy nyolc év múlva újra
visszatérek ide, éppolyan szegényen, mint abban az időben
voltam, de nem hogy ismét kincset keresek, hanem
ellenkezőleg azért, hogy ami a megtaláltból még fennmaradt
számomra, ugyanitt elássam? Gúnykacajjal válaszoltam volna,
de a falak visszhangja gúnykacaj lett volna számomra is.

E szavakkal megragadott egy vasdorongot, szétzúzta vele a
fal mellett álló szobrok egyikét és ásni kezdett annak tövében.

– Átadom e földnek örök megőrzésre kincseim utolsó
szomorú maradékát, – sóhajtotta keserűen, kezeivel homlokát
törölgetve, melyen hideg verejtékcseppek gyöngyöztek. –
Rádismerek, drága test, kinek szíve csak értem dobogott
életében! Igen, ez az én egyetlen, imádott Haydéem teteme!
Nyugodj békében e csendes sírboltban, melyet maga a
természet készített s az emberek nem ismernek.

Ezzel befektette Haydée holttestét a megásott gödörbe,
melyre földet kotort kezeivel mindaddig, míg a sírt teljesen
befödte; azután egy roppant követ hengerített rá és távozott.

– Mindennek vége! – sóhajtott fel.
Monte-Christo gróf, akit annyira csodáltak az emberek,

eltemette utolsó örömét is; a szerencse, melyet annyira
irigyeltek tőle, rá csak szenvedést hozott. Minden csak
múlandó álom volt, melyből felocsúdva ráeszmélek, hogy
Dantes Edmond már akkor örökre megszűnt élni, mikor a
balsors megfosztotta ifjúsága egyetlen örömétől és az
igénytelen megelégedettség lelki nyugalmától.

Mikor a barlangból kilépett, már a hajnalpír festette meg az
eget és fényét ráárasztotta a Földközi tenger keleti felére.

Dantes Edmond felkapaszkodott egy meredek sziklacsúcsra
és megbűvölten nézte a lábai alatt elterülő magasztos látványt,
melynek ünnepélyes csendje fájó ellentétben állt felzaklatott
leikével.

Majd lement az öbölbe és intett a matrózoknak, akik
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Benedetto parancsára várták.
– Olaszország felé! – mondta, színlelt nyugalommal foglalva

helyet a kis vitorlásban, amely tüstént felszedte horgonyait.

LVI. ISMÉT A SÍRBOLTBAN

Miután Beneedetto Valentine gondjaira bízta Dantes
gyermekét, nem maradt számára más hátra, minthogy
Franciaországba menjen és a holt kezet, melyet másfél évvel
azelőtt, egy rögeszmétől vezérelve, atyja holttestéről
kegyetlenül lemetszett, ismét visszategye sírjába.

Küldetését bevégezve úgy érezte, hogy már a legközelebbi
jövőben valami rettenetes dolog fog vele történni;
mindazonáltal eltökélte, hogy Franciaországba utazik, nehogy
Villefort úr keze tovább hánykolódjék a világban.

Benedetto elhagyta tehát Rómát és Párisba ment. Itt elvált
Peppinótól, akinek az volt a szándéka, hogy ócskaruha-
kereskedést nyit, mert ehhez az üzlethez volt a legtöbb
hajlama.

Villefort úr fia egy jegyzőt keresett fel Párisban, kinek
lakását még régebbről ismerte. Komoly magatartása, a
higgadtság és megfontoltság, mellyel beszélt, mély
rokonszenvet ébresztett iránta a hivatalos személyben.

Benedetto félóra alatt előadta, hogy milyen szolgálatokat
kíván tőle.

Mindenekelőtt egy adománylevelet íratott meg tizenkét
millió frankról, amely összeg a Róma mellett lakó Morrel
Valentine asszony kezeihez volt kifizetendő, azzal a kikötéssel
azonban, hogy e tőke kamataiból úgy Olasz- mint
Franciaországban menhelyeket kell építtetnie gyermekek és
hajléktalan aggastyánok számára. Az ajándékot a jegyzőnek
egy jótékonysági egylet nevében kellett átadnia, amelynek
Benedetto teljhatalmú megbízottjaként szerepelt.
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Azután egy másik írást szerkesztetett hat millió frankról,
Mondego Albert marseille-i lakos javára, és itt adományozó
gyanánt nevezett elhunyt édesatyjának, néhai Morcerf grófnak
egyik adósa volt megnevezve, aki ezt az összeget állítólag egy
hamis okmány alapján vette valamikor fel a gróftól.

Miután az okmányok elkészültek és több tanú jelenlétében
aláírattak, Benedetto eltávozott a jegyzőtől és egy kocsmába
ment, ahol bevárta az estét.

Este nyolc órakor, fekete köpenyébe burkolózva, melyet
rendszerint akkor hordott, amikor nem akarta, hogy
felismerjék, elhagyta a kocsmát és a Père-la-Chaise temetőbe
sietett, melynek kapuján erősen bezörgetett.

– Ki az? – kérdezte belülről egy hang, amely ismerősnek
tetszett Benedetto előtt.

– Jó barát, – felelte Benedetto nyugodtan.
– Jó barát, ebben az órában, egy temető kapujánál? –

értetlenkedett a temetőőr, kidugva egy lámpást házikója
ablakán.

– Jobb szeretnéd talán, ha ellenséged volnék? – kérdezte
Benedetto ugyanazzal a hidegvérrel.

– Hogy barát vagy-e vagy ellenség, azzal ugyan édeskeveset
törődöm. Ha barátomnak mondod magad, azt felelem erre,
hogy ily késői órában itt nem hiszek barátokban; ha pedig
ellenségem vagy, úgy az a megjegyzésem. hogy nem félek
tőled. A kaput erős zár védi, a falak magasak, s aztán itt van
két kitűnő kétcsövű puska, melyekből szükség esetén négy
golyó repül ki egyszerre.

– És ha bebizonyítom, hogy sem barát, sem ellenség nem
vagyok?

– Mivel akarod bebizonyítani?
– Mondjuk, ezzel a tele erszénnyel!
– Ezt már okos beszédnek nevezem! – kiáltotta az őr, amikor

a pénz csörgését hallotta. – Mit kíván uraságod? Még azt
hihetné az ember, hogy lakást akar keresni magának itt a
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temetőben.
– Nyisd csak ki a kaput.
Pillanatnyi csend állt be.
– Nem valami lord az úr? Bizonyos lord…
– Vilmore, – hagyta helyben Benedetto a legkisebb izgalom

nélkül.
– Akkor minden rendben van; tüstént kinyitok. Mindjárt

gyanítottam különcségéről kilétét: ön éppen akkor jön, amikor
mindenki távozik innen. Parancsoljon belépni.

A kapu kinyílt és Benedetto belépett.
– Melyik sírboltot akarja meglátogatni?
– A Saint-Méran és Villefort családokét.
– Ejnye, talán csak nem az ékszereket hozza vissza? –

dörmögte magában az őr. – Persze,  hogy nem; annál sokkal
elvetemültebb. Biztosan valami új tervet főzött ki; de ezúttal
beleesik őkelme a verembe!

Néhány másodperc múlva az őr kapával és lámpással a
kezében megindult az említett sírbolt felé. Benedetto követte.

A sírbolt közelébe érve, Benedetto néhány lépésnyi
távolságban megállt, míg az őr félrekotorta kapájával a földet,
hogy a kripta ajtajához férkőzzön. Mikor munkájával
elkészült, kinyitotta a fedőlapot és lámpáját a nyílás szélére
helyezve, intett Benedettónak.

Mikor az őr távolodó léptei elhaltak, Benedetto vette a
lámpát és lement a márványlépcsőn, amely családja sírboltjába
vezetett.

Még minden úgy volt itt, mint másfél évvel azelőtt.
Benedetto felnyitotta atyja koporsóját, melyben Páris néhai

főügyészének teteme, saját kívánsága szerint, ugyanolyan
öltözékben pihent, mint aminőt az elítéltek haláluk órájában
viseltek.

A tetem jobb karja mellén nyugodott, míg a bal ki volt
nyújtva, a test hosszában.

Benedetto egy ideig szótlanul nézte a halál egész iszonyatát



448

jelképező csontvázat, majd elővett zsebéből egy
ébenfaszekrényt, kiemelte belőle az aszott holt kezet és letette
a holtest mellére.

– A véradó meg van fizetve, atyám, és kezed, mely oly
sokáig volt felemelve az élők ellen, most ismét melleden
pihenhet, melyben a szív oly rettenetes kínokat állt ki rövid
földi életed alatt! Legyen e csók utolsó bizonyítéka a mély
tiszteletnek és igaz részvétnek, mellyel mérhetetlen
szenvedéseid iránt viseltetem! S most örökre távozom tőled!

E szavakkal Benedetto még egyszer megcsókolta a holt
kezet, majd a koporsót bezárva, fogta a lámpát és felment a
lépcsőkön. Minthogy az ajtót csukva találta, megpróbálta
balkarjával kinyomni; látva, hogy a fedőlap nem enged, letette
a lámpát és egész testsúlyával nekidűlt, de erőlködését most
sem koronázta siker.

Néhány pillanatig megdöbbenve maradt állva, értetlenül
nézve a bezárt ajtóra; lassanként azonban magához tért
bódulatából és ráeszmélt a valóságra. Csak arra az éjszakára
kellett visszaemlékeznie, mikor elsőízben volt itt.

– Bevádoltak mint sírrablót és az őr most értesíti a
hatóságokat! Másfél évvel ezelőtt e kriptát
megszentségtelenítették és kirabolták; én megszöktem anélkül,
hogy kielégítettem volna az őr kapzsiságét, s most bosszút áll
érte.

Benedetto, aki különben sohasem riadt vissza a veszélytől
most nem is gondolt rá, hogy a lehetetlenséggel
szembeszálljon. Leült az egyik lépcsőfokra, fejét tenyerei közé
támasztotta és így várta, hogy megvirradjon. Az éj egész
örökkévalóságnak tetszett.

Korán reggel lépteket hallott a feje fölött. Az ajtó felnyílt és
hat zordon rendőrrel találta magát szemben, akik kardot
szegeztek mellének.

– Legyen meg Isten akarata mindvégig! – mormolta, beállva
a rendőrök közé.
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Az őr a temető kapujánál állt s mikor a kíséret kilépett az
utcára, gúnyosan kiáltotta:

– Viszontlátásra, Vilmore úr, csempész-lord!

LVII.
Isten bárányának türelme legyen veled.

Ha a parányi ember arányban állna merészen szárnyaló
gondolataival, úgy oly hatalmas lenne., mint maga Isten, vagy
nála is hatalmasabb.

Mikor a kevély, elbizakodott ember egy erejét felülmúló
tervet eszel ki, hangosan felkiált: Ennek így kell lennie! – és
nem retten vissza vakmerőségétől, jóllehet annyiszor
meggyőződött már saját szemeivel, hogy néha a
legbiztosabbnak tetsző emberi számításokat is feldönti egy
felsőbb akarat, egy mennyei hatalom, melyet Istennek
nevezünk.

Nem elégedve meg a múlttal és a jelennel, a gyarló ember
ura akarna lenni még a jövőnek is, amelyben legtöbbször már
csak por és hamu van belőle.

Oktalan ember! A jövő, melyre biztosan tervezel, irgalom
nélkül fog megsemmisülni, hogy szomorúan nevetségessé
tegyen! Az óriási épületek, melyeket az emberi gondolatban a
jövő kifürkészhetetlen talaján emel, miként a legerősebb
emlékművek a századok enyészetétől, egyenként omlanak
össze Isten mindenhatósága előtt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amit az emberi áljámborság szentnek és magasztosnak tart,
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legtöbbször ellenkezik Isten igaz tiszteletével. Ez az
áljámborság Isten sugallatának tulajdonít sokszor egy gyarló
indulatot is, amely valójában nem egyéb, mint egy féktelen
szenvedély átkos megnyilatkozása.

Így akarta Monte-Christo gróf is szentesíteni bosszúját.
Hogyan eszmélhetett volna rá e gondolat pogány, minden
isteni és emberi törvénnyel homlokegyeneset ellentétes
voltára, mikor lelkét folytonosan a megtorlás emésztő vágya
ostorozta? Ha egy ember akkora hatalommal bír, mint Monte-
Christo gróf, lehet-e annyira tökéletes, hogy elemezni tudja
legbensőbb érzéseit? Vajon hány lenne képes uralkodni
magán, ha a földkerekség leggazdagabb emberének tudná
magát? Monte-Christo gróf tehát csak azt tette, amit minden
más ember is tett volna a helyében; nem különbözött másban
embertársaitól, mint mérhetetlen gazdagságában és
szenvedéseiben. Gondolkodásmódja az átlagos színvonalon
mozgott; de azért nagy volt a lemondásban, mellyel
megosztotta kincseit, nagy a megadásban, mellyel fejet hajtott
Isten akarata előtt.

Most Rómában volt s amint szomorú arccal, bűnbánóan
lehajtott fejjel, szegényes ruhában és mezítláb Maestro Pastrini
fogadója felé tartott, nyilván senki sem ismerte volna fel benne
a régi Monte-Christo grófot.

Épp mikor a szállodához ért, a kapu előtt egy kocsi állt meg,
amelyből két nő szállt ki; a fiatalabbik gyászruhát viselt s mint
a vihartól letört virág, csüggedten szegezte a földre szemeit.

Amint Dantes Edmond megpillantotta őket, kezei közé
rejtette arcát, mint aki nem akarja, hogy felismerjék. Midőn
azonban az idősebb nő a fogadó bejárata előtt alázatosan
megálló embert meglátta, selyemerszényéből egy ezüst
pénzdarabot vett ki és fehérkesztyűs parányi kezével a koldus
markába nyomta, majd követte társnőjét, aki közben felfelé
indult a lépcsőn.

Dantest meghatotta az alamizsna; szomorúan csókolta meg
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a pénzdarabot és sírva fakadt.
– Ez legyen keresztényi alázatom első cselekedete, –

mormolta magában; – megcsókolom az alamizsnát, melyet
büszkeség és megvetés nélkül nyújtottak felém, anélkül, hogy
rimánkodnom kellett volna érte. Áldjon meg az Isten, jó lélek,
a részvétért, melyet egy alázatos bűnös ébresztett szívedben!

E jámbor hangulatból Pastrini durva hangja zökkentette ki.
– Isten bárányának türelme legyen veled, öreg koldus; nem

tudok semmit sem adni.
Dantes Edmond felemelte szemeit s a lépcső legfelső fokán

megpillantotta a vendéglőst, kinek arcán az az ellentmondást
nem tűrő, de egyszersmind barátságos kifejezés tükröződött,
mellyel a koldusokat a bejárattól el szokta kergetni.

– Ismétlem, Isten legyen veled; de adni nem tudok semmit.
– Hát kértem öntől valamit? – kérdezte Dantes merőn nézve

Pastrinira, majd ismét megvetéssel fordítva el róla szemeit.
– Ételmaradéknál úgy sem adhatnék neked egyebet; de az

idő még korai s különben is elég szegényt kell már eltartanom.
– Ha nem csalódom, eddig még erre sem kértem fel önt!
– Per Baccho! Ez igaz; de akkor ne légy terhére

vendégeimnek. Tudd meg, hogy fogadóm az elsők egyike
Rómában, s az idegenek, európai híremet ismerve, csaknem
kivétel nélkül nálam szállnak meg; nem illik tehát, hogy
mindjárt a kapuban a nyomorral találkozzanak.

Dantes, Pastrini tiltakozása dacára, felelet helyett lassan
felfelé indult a lépcsőkön.

– Ismétlem, öreg, hogy semmit, sem sem kapsz tőlem. Eredj
hát Isten nevében!

– Az alamizsna, amit öntől kérni szándékozom, sem nem
pénz, sem nem ennivaló, hanem mindössze annyi, hogy
beszélhessek önnel, Maestro Pastrini.

– Teringettét, ez már aztán különös! Azt még megértem,
hogy egy szegény ennivalót kér, mert éhes, vagy pénzt, mert
rongyos; de hogy egy koldus, akinek általában vagy az
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egyikre, vagy a másikra van szüksége, beszélni akarjon velem,
ez már igazán furcsa. Nos, halljuk, mit kívánsz tőlem?

Míg ezeket mondta, Maestro Pastrini egy rangjabeli olasz
minden ravaszságával, de emellett részvéttel is fürkészte a
koldus alázatos és szomorú arcát; minthogy azonban utóbbi
fejére húzta csuklyáját, vonásait nem igen tudta kivenni.

– Szóval beszélni akarsz velem, öreg? – folytatta Pastrini. –
Nos, mit akarsz? Talán csak nem vendégeimről szeretnél
kipuhatolni valamit, hogy aztán annál biztosabban
megzsarolhasd őket? Kétségtelenül így lesz!

– Őszintén megvallva, néhány volt vendégéről akarnék
egyet-mást megtudni.

– A voltakról? Hát persze… értelek; azt akarod mondani…
– Nos, mit akarok mondani?
Pastrini, aki csak azért szakította félbe a koldust, mert azt

hitte, hogy ezzel zavarba hozza és kiveszi belőle szándékát,
Dantes e váratlan kérdéséből megérezte, hogy nem
közönséges kéregetővel van dolga. Minthogy pedig Maestro
Pastrini, mint említettük, éppen a legfelsőbb lépcsőfokon állt,
amelynek közelében dolgozószobája volt, ahol, mint e regény
folyamán láttuk, Peppinót és Vampát fogadta, felnyitotta
ajtaját és lopva intett az ismeretlennek, hogy kövesse.

Dantes nem kérette magát és Maestro Pastrini után belépett
a szobába.

– Foglalj helyet, öreg koldus, – mondta Pastrini némi
lenézéssel, ami nem kerülte el Dantes figyelmét; – foglalj
helyet és beszélj.

Dantes állva maradt, miközben Maestro Pastrini kíváncsi
szemekkel vizsgálta.

– Maestro, – kezdte végül Dantes: – én tanúja voltam egy
hatalmas ember utolsó perceinek, aki miután őszintén
meggyónt nekem életéről, ígéretet vett tőlem, hogy nevében
meg fogok jutalmazni néhány embert, akik élete fénykorában
önzetlen szolgálatokat tettek neki. Ez időtől fogva mindmáig
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hasztalanul iparkodom kikutatni, hogy kik ezek az emberek,
holott mielőbb eleget szeretnék tenni ünnepélyes ígéretemnek.

– Ki az az ember, akiről beszélsz? – kérdezte Pastrini.
– Előbb mondja meg ön, hogy kinek tett önzetlen

szolgálatokat az életében; talán ezúton is ugyanazon
eredményhez jutunk.

– Nehéz volna felsorolni, – felelte a ravasz olasz színlelt
közönnyel, – hogy ki mindenkivel cselekedtem jót;
fejedelmekkel, hercegekkel, grófokkal, egyszerű
polgáremberekkel, gazdagokkal, tehetősekkel, szegényekkel.

Dantes egy ideig hallgatott, majd megszólalt:
– Az én végrendelkezőm az említett osztályok egyikéhez

sem tartozott.
– Képtelenség, koldus testvér! Akkor senki sem volt!
– De volt valaki.
– Nevezd meg hát!
– Erre nem hatalmazott fel.
– Vessünk véget a komédiának! Ha csak azért beszélsz össze

tücsköt-bogarat, hogy alamizsnát préselj ki belőlem, hasztalan
erőlködsz; megmondtam már, hogy nem adhatok. Isten veled!

– Vampa Luigi a neve! – mondta Dantes.
– Vampa!… – dünnyögte Pastrini. – Hát persze, holnap,

karnevál előestéjén fogják kivégezni. Azt beszélik, hogy a
Popolón egyetlen szabad ablak sincs már.

– Ön nem ismerte Vampát és nem tett neki semmi
szolgálatot, Maestro Pastrini? – kérdezte Dantes Edmond.

– Per la Madonna!… – hebegte Pastrini.
– Feleljen hát!
– Te azt mondtad, öreg, hogy az illető utolsó perceinek

voltál tanúja; Vampa pedig még él.
– Az igazat mondtam, mert földi perceire értettem

szavaimat; utánam Istennek vallotta be bűneit, én pedig nem
vagyok pap.

– De még lehetsz azzá, nemde? Igaz ugyan, hogy még
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meglehetősen elején vagy pályádnak.
– Így kell kezdeni az utat, mely a mennybe vezet!
– Szóval téged azzal bízott meg Vampa, – kezdte megint

Pastrini némi gondolkodás után, – hogy bizonyos ajándékot
adj át…

– Egy embernek, aki hű és önzetlen szolgálatokat tett neki, –
egészítette ki Dantes e szavakat.

– Bizonyára arra a figyelmeztetésre célzott, – gondolta
magában Pastrini, – melyet a Thomson és French cég nevében
közöltem vele. Nem fenyeget tehát veszély, ha szólok a
dologról.

– Ön ez az ember, Maestro Pastrini?
– Nem vagyok benne bizonyos.
– Mennyiben?
– Azt akarom ezzel mondani, hogy habár tehettem neki

szolgálatokat, erről nincsen határozott tudomásom; tényleg
segítettem ugyanis részvétből egy emberen, de nem tudtam,
hogy az illető épp a híres Vampa, aki többnyire álruhát viselt,
melyben színházakban, vendéglőkben és minden nyilvános
helyen megfordult, anélkül, hogy valaha is ráismertek volna.
Ugyanolyan ravasz gazfickó volt, mint a híres Monte-Christo
gróf, aki egy holt kéz segélyével bárkivé átváltozhatott, csak
nem jó kereszténnyé, jámbor hangzású neve dacára.

Pastrini kijelentése kellemetlenül érintette Dantest, de a
fogadós bőbeszédűsége időt adott neki, hogy elrejtse
nyugtalanságát.

– Miféle ember volt tulajdonképp ez a Monte-Christo gróf? –
kérdezte meg.

– Itt sok mindent beszéltek róla, és én is azok közé
tartoztam, akik igyekeztek lerántani álarcát. Nagyon jól
tudom, hogy ki volt és esküszöm, hogy engem többé nem
szedne rá, ha ördögi talizmánjával még egyszer visszajönne és
különféle alakokat öltene. De beszéljünk most inkább
Vampáról.
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– Nem; minthogy ön éppen azt az embert hozta szóba, akiről
Vampa szintén említést tett, kívánom, hogy mindent
elmondjon róla.

– Megtehetem, öreg.
– És a holt kézről is, arról a bizonyos ereklyéről.
– Ereklyéről? Én inkább ördögi talizmánnak nevezem, mert

csak egy gonosztevő keze lehetett.
– Úgy van! – kiáltott fel Dantes önkéntelenül.
– Hát te is ismerted? Olyasmit hallottam, hogy egy

sírboltban valami titokzatos szövetséget kötöttek és ördögi
fogadalmat tettek. Tény, hogy e kéz segítségével a gróf tetszése
szerint hol egy asszony, hol egy beteges fiatal ember, hol meg
egy légy vagy madár alakjába bújt; minthogy azonban a
talizmánt nemrég ellopták tőle, véget ért hatalma. Volt
ugyanis itt Rómában egy francia, aki szintén nálam lakott s aki
mindenütt üldözte a grófot, hogy egy varázsszót súgjon a
fülébe s ezzel megrontsa. Egy kis fekete dobozban tartotta az
ördöngős varázseszközt és sohasem vált meg tőle.
Szövetségesei, Vampa és Rocca Priori, valamint egy Danglars
nevű ember látták is e holt kezet.

– Danglars! – vágott közbe Dantes. – Mi lett belőle?
– Azt mondják, hogy mint matróz elpusztult a Földközi

tengeren.
– Istenem! – sóhajtott fel a gróf mellére ejtve fejét.
– Ez a Monte-Christo gróf azóta biztosan már a pokolban

van, – folytatta Pastrini, – vagy pedig a hatóságok tették rá a
kezüket, mert mint sírrablót és koporsó-megszentségtelenítőt
vád alá helyezték Franciaországban. Még a halállal sem átallt
tréfálni az átkozott!

Néhány percig most mindketten hallgattak.
– Nos, – szólalt meg ismét Pastrini: – hát mi lesz Vampával!
– Céltalan tovább beszélnünk róla, – felelte Dantes. – ön nem

azok közé tartozik, akikre megbízatásom vonatkozik.
– Nem tartozom azok közé?
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– Nem.
– S ezt honnan tudod!
– Onnan, mert ha ön volna, valamilyen jellel már régóta

elárulta volna magát.
– Semmi jelet sem tudok adni, – válaszolta Pastrini, arcát

fintorgatva, majd meg ökölbe szorított jobbját szeme elé
emelve, mintha meg akarná dörzsölni.

Dantes megértette, hogy mire célzott a fogadós e
mozdulattal, de felelet helyett csak keserűen elmosolyodott.

– Per Baccho! – kiáltotta Pastrini; – rögtön sejtettem, hogy az
egész locsogással csak alamizsnát akarsz tőlem kicsalni. De
most már távozz, mert ravaszkodásod unni kezdem. Isten
veled!

E szavakkal az ajtó felé tuszkolta a koldust, de egy újonnan
belépő férfi megjelenése meggátolta szándéka kivitelében.

A jövevény középtermetű, éltesebb ember volt, akinek
komoly arca az első pillantásra rokonszenvet sugallt, jóllehet
szemeit véres erek hálózták be, ami azokra jellemző, akik
indulatok rabjai.

– Mit óhajt? – kérdezte tőle Pastrini.
– Ez itt a London szálloda?
– Per la Madonna! Szeme van és nem lát? Nincs egy

második fogadó egész Rómában, ahol a vendégek ilyen kitűnő
kiszolgálásban részesülnének s ahol már annyi fejedelem.
herceg és gróf fordult volna meg.

– Nem lenne szíves felsorolni mai vendégeit?
– Talán rendőrügynök ön? – hökkent meg Pastrini.
– Nem; utas vagyok és keresek valakit.
– Nevezze meg az illetőt.
– Felesleges. Talán más név alatt utazik, mint amelyen

keresem, s ez esetben ön akaratlanul is elhallgatná ittlétét.
– Tehát több neve is van az illetőnek, akit keres?
– Igen. De elég a haszontalan fecsegésből. Tudom, hogy ön

kicsoda, mert már volt szerencsém fogadójában lakni.
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– Uraságod tényleg nagyon ismerősnek látszik, de mégsem
tudnám megmondani, hogy hívják, mer nagyon sokan laktak
már nálam.

– Bertuccio vagyok, Monte-Christo gróf udvarmestere.
– Monte-Christo grófé! – rikácsolta Pastrini. Bertuccióra

meredve.
– Az országúton szem elől tévesztettem őnagyméltóságát és

egyenesen Rómába jöttem, mert a gróf úr mindig nagyon
szerette ezt a várost és így biztos vagyok, hogy itt fogom
találni.

– Tudja meg, Bertuccio úr, hogy házam, amely a legelsők
egyike Rómában, nem gazemberek és varázslók tanyája.

– Ezt nem vonom kétségbe, mikor urammal itt voltam,
tüstént feltűnt szállodája előkelősége.

– Előbbi megjegyzésemmel azt akartam mondani, hogy
olyan alávaló szemfényvesztőt, mint Monte-Christo gróf, nem
találhat vendégeim között!

– Nyomorult! – kiáltotta Bertuccio, ökölbe szorítva kezeit és
lángoló szemekkel mérve végig Pasterinit.

Dantes mozdulatlanul állt helyén.
– Ismétlem, Bertuccio úr, hogy másutt kell keresnie az

átkozott varázslót, egyetlen pillantásával képes volna
elhamvasztani házamat, hogy istenfélő vendégeim korommá
égjenek benne.

– Tudod-e, kiről beszélsz, nyomorult? – ismételte Bertuccio,
magánkívül a felháborodástól.

– Tudom hát! És felvilágosításért hozzám utasíthat
mindenkit, ha még nem ismeri az ön grófját, aki most valahol
a pokolban enyeleg görög lotyójával!

– Szent Isten! – kiáltott fel hirtelen a koldus, egész testében
remegve, mintha tőrt döftek volna szívébe. – A szegény
ártatlan teremtés, a legerkölcsösebb nő a világon! Mindent,
mindent, csak ezt ne kelljen hallanom!

– Ez a hang!… – suttogta Bertuccio,.
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– Hát ez meg mit járatja a száját! – kérdezte Pastrini. –
Nyilván megőrült a szegény ördög.

Pastrini és Bertuccio merőn néztek a koldusra, kinek arcát a
csuklya mindig elrejtette.

– Mindebből a kellemes beszélgetésből azonban nekem
semmi hasznom sincs, signor Bertuccio, – folytatta Pastrini. –
Ismétlem, keresse grófját valamelyik börtönben, vagy a
pokolban; nálam nincs és mondhatom, hogy angyallá kellene
változnia, hogy fel ne ismerjem és arcul ne üssem, ha még
egyszer ide tolakodna.

– Majd én megtanítom, signor Pastrini, hogyan beszéljen egy
olyan férfiről, mint Monte-Christo gróf!

E szavakkal Bertuccio Pastrinire akart rontani, de a koldus
közbevette magát.

– Béke! Az ég nevében, béke! – mondta szelíden és kisietett a
szobából.

Bertuccio utána szaladt az utcára; szemei aggódón követték
a kámzsába öltözött alakot. Feltette magában, hogy a koldus
után megy és beszél vele, minthogy a fájdalmas kiáltás, amely
Haydée gyalázásánál tört ki belőle, gondolkodóba ejtette.

A koldus az egyik távoli városrész egy kis, szegényes
házikója előtt állt meg. Kizárta az ajtót és belépett egy szobába,
melynek füstös falai és pókhálós mennyezete siralmas látványt
nyújtott. Mintha csak tudta volna, hogy követni fogja valaki,
nyitva hagyta az ajtót s mikor a szoba közepére ért,
megfordult és hátravetette csuklyáját.

Bertuccio, aki tényleg nyomon követte, most, térdre vetette
magát előtte.

– Kegyelmes uram! – kiáltott fel.
– Állj fel, Bertuccio, – szólt Dantes nyugodt, szelíd hangon. –

Az alázat, mellyel egykor uraddal, Monte-Christo gróffal
beszéltél, nem illet meg többé, mert oly ember áll előtted, aki
szegényebb a legutolsó koldusnál is.

– Mit hallok, gróf úr? Nem, nem, ez csak álom; érzem a
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lidércnyomást a mellemen!
– Ó, nem, Bertuccio; amit látsz, az valóság s a többi volt

álom; rettenetes, jóllehet néha örömökkel is, de csak múlandó
örömökkel átszőtt lidércnyomásos álom!

– Istenem!
– Állj fel, Bertuccio, – ismételte Dantes, felsegítve hajdani

udvarmesterét. – Mégis van legalább valaki, akit boldogul
látok viszont azok közül, akikkel együtt éltem fénykoromban.
Isten akarta így! Te voltál, ki megmentetted a haláltól Villefort
fiát, ezt a kígyót, akit arra rendelt az ég, hogy a szívembe
szúrjon s megmérgezze életemet!

– Semmit sem értek, kegyelmes uram! Mi történt önnel, az
Istenért?

– Csalódtam, mint mindenki, sőt jobban, mert hatalmasabb
voltam mindenkinél. Igen, csalódtam s most a bűnbánatban
keresem megadással vigaszom! Bárha gyötrelmes életem
végén megbocsátana nekem Isten!

– És felesége?
– Haydée1? – felelte Dantes. – Haydée? Keresd a sziklák

közt…
Hirtelen elhallgatott.
– Nem, – folytatta magában; – ne tudja meg senki sem, hová

rejtettem kincsem! Senki se háborgassa nyugalmát, senki se
taposson hamvain… Haydée! – mondta ismét hangosan; –
Haydée az égben van, Bertuccio.

Bertuccio kezeibe temette arcát és felzokogott.
– Ah! Gróf úr, – kiáltotta azután; – hogy nekem, aki önt oly

nagynak, nemesszívűnek és boldognak ismertem, most ily
szegénynek, nyomorultnak és szerencsétlennek kelljen látnom!
Nem, nem, ez lehetetlen!

– Nagyság, nemes szív és boldogság mint röpke álom tűntek
el, nyom nélkül, akár a szavak, melyek most ajkaidról
hangzottak, Bertuccio! Nagyság, nemes szív csak Istennél
lehet; boldogságot csak a halál hoz, mert gyorsan Istenhez
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vezet! Mindennek vége, Bertuccio. Monte-Christo grófból nem
maradt fenn egyéb, mint egy förtelmes múlt emléke s a
jövőben nem fog élni több belőle nyomorult nevénél, amely
mellé e két szót fogják írni az emberek: Kevély, ostoba!…
Menj, Bertuccio; te nyugodtan élhetsz; a párisi banknál pénz
van letéve számodra, amely a tied és biztosítja
függetlenségedet.

– Nem tudom, gróf úr, merészelhetek-e beszélni… de a szó
égeti számat, ki kell, hogy mondjam… Ebből a pénzből a gróf
úr…

– Mától fogva minden gazdagságom Isten bárányának
türelme lesz. Nem óhajtok egyebet, nem kell a pénzed.

– Éhen akar halni, gróf úr?
– Bertuccio!
– Engedje meg legalább, hogy mindig a közelében maradjak

és szolgálatára álljak!
– A magányt kívánom, egyedül akarok lenni.
– Tisztelni fogom akaratát, de nem tilthatja meg, hogy

őrködjem hátralevő napjai fölött.
– Ha Istennek úgy fog tetszeni, hogy meghosszabbítsa őket,

történjék meg az akarata!
E pillanattól fogva Bertuccio nem hagyta el többé urát.
Dantes Edmond úgy határozott, hogy mindaddig, míg a

tonzúrát elnyeri, Rómában marad, azután pedig Marseillebe
tér vissza, hogy ott, ahol valaha a catalonok falva állt, egy
remetekunyhóban élje le életét.

– Legyen hát, – mondta Bertucciónak; – beleegyezem, hogy
velem maradj és míg vissza nem térek Franciaországba, őrködj
napjaim felett; de remélem, örökre meg fogod őrizni a
végzetes titkot, melynek látod szomorú következményeit.

E szavakkal Bertuccio felé nyújtotta kezét, aki azt hódolattal
akarta megcsókolni.

– Nem, szegény Bertuccio, – tiltakozott Dantes; – csak
egyszerűen nyújtsd baráti jobbodat s ha a jövőben is
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nagyobbnak fogsz tartani magadnál, ezt csak gyötrőbb
szenvedéseimmel és tökéletesebb önmegtagadásommal
érdemlem majd ki.

LVIII. A KIVÉGZÉS UTÁN

A „Monte-Christo gróf“ egyik fejezetében részletesen le van
írva a karnevált megelőző nap, amelyen Rómában az
elítélteket rendszerint kivégezték; azt hisszük tehát, hogy az
ismétlés alól szívesen fel fog bennünket menteni a nyájas
olvasó, aki bizonyára már tudni szeretné, mi lett történetünk
egyéb alakjaival, akiket oly hosszasan szerepeltettünk előtte.

A Popolo tér, ahol az elítélt a kíváncsi tömeg szemeinek
célpontjaként a nép átkai közt lehelte ki lelkét, mint minden
ilyen alkalommal, hátborzongató képe volt a kegyetlenségnek
és fanatizmusnak.

A nyitott ablakok végeláthatatlan sorában, melyek mind
bámészkodókkal voltak zsúfolva, akik úgy sereglettek ide az
elítélt haláltusájának látványára, mint valami híres
színdarabhoz, egyetlen egy állt teljesen üresen. Ez az ablak egy
kis másodemeleti szobából nyílt; a szobában két hölgy
tartózkodott. Egyikükben, aki gyászruhát viselt, azon hölgy
társnőjét ismerjük fel, aki Dantes Edmondnak Maestro Pastrini
szállodája előtt alamizsnát adott. E gyászruhás hölgy a szoba
közepén egy magas vánkoson térdelt; tekintete végiglátott az
egész térségen, anélkül, hogy viszont őt észrevehette volna
valaki alulról. Szemeit, melyekben részvét és rémület
tükröződött, egy pillanatra sem vette le a végzetes vérpadról,
ahol az elítélt és hóhér között ama dráma játszódott le egy
népes közönség előtt, melyet a társadalom talált ki eszközül,
hogy az embereket megfélemlítse és őket a rossztól, egy
bűnhődő gonosztevő félelmes példája révén, visszariassza.

Amint Vampa feltűnt a vesztőhelyen, a másodemeleti hölgy
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imádkozni kezdett, hogy az elítélt lelkét Isten végtelen
kegyelmébe ajánlja. Midőn Vampa letérdelt, a hölgy az ég felé
emelte szemeit a borzalmas látványról; egyre buzgóbban,
megindítóbban, hangosabban imádkozott és abban a
pillanatban, amikor a gyilkos bárd lezuhant, szinte
önkívületben kiáltott fel:

– Luigi, Luigi! Mindennek vége.
E szavakkal felállt s egy ideig merőn nézte barátnőjét.
– Drága barátnőm! – suttogta.
– Mennyire szenvedsz, Eugénie! – felelte amaz.
– Tévedsz, Louise-om, – szólt Eugénie, sírva és nevetve

egyszerre. – Nem szenvedek többé, mert e pillanattól fogva
minden gondolatom életcélom megvalósítása köti le; kenyeret
kell szereznem a szegény gyermek számára, akit a jólelkű
Morrelné gondjaira bíztunk. Míg ez a cél előttem áll, hidd
meg, Louise-om, mindig lesz bennem elegendő erő, kitartás és
akarat, hogy mindent feledjek, ami letéríthetne utamról.
Elhagyjuk Olaszországot és Anglia színpadjain keresünk
megélhetést magunknak. Addig is könyörögj velem együtt e
szerencsétlen lelkiüdvéért, akit akaratom ellenére még most is
egész szívemből szeretek s aki atyja szegény leányomnak!
Bárcsak ez lenne utolsó megpróbáltatásom és megbocsátana
Isten a hibáért, melyet elkövettem! Igen, az Úr meg fog nekem
bocsátani, mert a feladat, melyet magam elé tűztem, szent a
Mindenható szemében!… S most meneküljünk Rómából.

Ezzel Louise és Eugénie távozni akartak a szobából, de
mikor az ajtót kinyitották, egy szomorú arcú, gyászba öltözött
szerzetes állt előttük.

Néhány másodpercre mély csend állt be, melyet sem Louise,
sem Eugénie nem voltak képesek megtörni. A szerzetes is
ugyanannyira meglepettnek látszott, mint a két barátnő.
Louise szólalt meg elsőnek.

– Bizonyára azért jött, testvér, – mondta neki, – hogy
adományt szedjen az elítélt lelkiüdvéért tartandó misére.
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– Egy kötelességet jövök teljesíteni, mellyel az elítélt bízott
meg.

– Beszéljen! – rebegte Eugénie.
– A szerencsétlen önhöz utasított, asszonyom.
– Hogyan! Talán látott?
– Szemei nyilván keresztül tudtak hatolni a falakon is, –

felelte a szerzetes, – mert gondolatai élete utolsó pillanatában
is önnél voltak. Biztosra állította, hogy önt itt fogom találni, és
nem tévedett!

– Lehet-e akadály egy gyenge fal, vagy távolság két szívnek,
mely őszintén szereti egymást? – suttogta Eugénie. – Nem
találnak-e mindenütt módot, hogy megértsék egymást?

– Isten legyen irgalmas önhöz, Danglars Eugénie!
– Igen, csak imádkozzék értem, mert sokat kell kérnem

Istentől! Máig csak hajlamból és hivatottságom érzéséből
dolgoztam, de mától fogva a szükség fog kényszeríteni rá!
Vajha Isten segítene munkámban és megkönyörülne szegény
gyermekemen! – felelte Eugénie halkan, lecsüggesztett fejjel.

– Milyen megbízatást adott önnek az elítélt, testvér? –
kérdezte D’Armilly Louise, hogy mielőbb véget vessen a
fájdalmas jelenetnek.

– Testvér, szólt hozzám, egy nyitott ablak van amott a téren,
amelyben senkit sem látok; érzem, hogy e házban egy nőnek
kell lennie, aki e pillanatban a férfiért imádkozik, ki kedvese s
egyúttal hóhérja volt! Meg vagyok győződve, hogy ez a
nemeslelkű nő megbocsát a vérpadra lépő szerencsétlen
elítéltnek! Ott van a mögött az ablak mögött, hogy nyomorult
testemtől elváló szegény lelkemet hő imájával Isten színe elé
kísérje. Eredj kivégeztetésem után ama házba, testvér; egy nőt
fogsz ott találni, kinek Danglars Eugénie a neve. Mondd, hogy
én küldtelek és add át neki e gyűrűt; őrültségem egy
pillanatában vettem el tőle, melynek mindketten áldozatul
estünk! Ha nem félnék attól, hogy egy halottgyalázó
lehúzhatja ujjamról, mikor már testem örök álomba
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szenderült, szívesen megőrizném még a sírban is! Menj el
tehát hozzá, testvérem… S mialatt a szerencsétlen e szavakat
mondta, – folytatta a szerzetes, – lehúzott ujjáról egy
aranygyűrűt, elárasztotta csókjaival és átadta nekem. Aztán
lehajtotta fejét a hóhér bárdja alá!… Ez a gyűrű az, Danglars
Eugénie!

Ezzel a szerzetes egy aranygyűrűt nyújtott át Eugénienek,
aki áhítatosan emelte azt ajkaihoz.

– Igen, ez az! – mormolta könnyektől elfúló, alig érthető
hangon.

– Ezzel tehát véget ért küldetésem, – mondta a szerzetes,
még jobban arcára húzva csuklyáját és lecsüggesztve fejét. –
Isten legyen irgalmas önhöz, Danglars Eugénie! Higyje meg
nekem, hogy minden emberi bölcsesség lényege az isteni
kegyelemben való mély hit, mert bármennyire bátor és
vakmerő legyen is az ember, porszem Isten mindenható
hatalmával szemben.

Eugénie zokogva vetette magát barátnője karjai közé, a
szerzetes pedig lassan lefelé indult a lépcsőkön.

– Isten bárányának türelme legyen veled! – mormolta
távozása közben.

– Most érintkeznek ajkaim a férfiéival, aki mindent elfelejtett
miattam! – kiáltotta Eugénie, a gyűrűt újra megcsókolva. – El
fog jönni a nap, mikor halálos ágyamon ártatlan leányomnak
adom át ezt az ereklyét, mint atyja egyetlen örökségét! Ekkor
fognak ajkaid leányodéival is először találkozni ez életben,
Luigi, és megtisztult szellemed vele marad örökre!

– Ne gyötörd magad, Eugénie, – szólalt meg Louise szelíden,
szívére ölelve barátnőjét. – Mindennek vége; légy erős és
bízzál Isten végtelen irgalmában!

– Gyerünk, – felelte Eugénie. – Isten meg fog bennünket
védeni és meg fogja védeni szegény gyermekemet is!

E szavakkal lementek a lépcsőn és a ház előtt várakozó
kocsiba szálltak, amely Maestro Pastrini szállodájába vitte
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őket.
A karnevál után a két barátnő azonnal elhagyta Rómát és

Londonba utazott, azzal a szándékkal, hogy az egyik
dalszínházhoz szerződnek és folytatják abbahagyott művészi
pályájukat.

LIX. A SZERZETES

Eugénie és d‘Armilly Louise Maestro Pastrini szállodájában
várták be a karnevál végét, hogy utána rögtön elhagyják
Olaszországot; mert farsangra annyi idegen sereglett a
városba, hogy lehetetlen volt utazókocsit kapniok.

Mialatt a vidám tömeg hangos lármával hullámzott az
utcákon, a két barátnő jövendő művészi terveit beszélte meg.
Eugéniere az a szent kötelesség várakozott, hogy leánykájának
a mindennapi kenyeret megszerezze és a jólelkű Louise, ez az
őszinte és önzetlen barátnő, nem kevésbé méltánylandó
szerepet vállalt magára, mikor elhatározta, hogy segítségére
lesz Eugénienek, akivel sorsa oly szorosan összefűzte.

Bármily kecsegtetőnek látszott is a jövő, Eugénie képtelen
volt menekülni fájó emlékei elől. Gyakran ontott akarata
ellenére is forró könnyeket és Louise hasztalan iparkodott
megvigasztalni. Vannak fájdalmak, amelyeket semmi sem
képes enyhíteni, csak az idő és sokszor még az sem. Nem
egyszer üt már a szenvedő utolsó órája és még mindig
ugyanaz a mély érzés hatja át, mely egész életén kísérte s csak
vele együtt fog véget érni.

Különös, hogy az élet végső pillanataiban, a haláltusa
közepette, az ember néha kimondhatatlan gyönyörűséget talál
az ilyen mélyről fakadó szenvedésekben. Tüstént
felháborodunk, ha valaki a szokásos vigasztaló szavakkal
akarja elűzni bánatunkat s még legjobb barátunkat sem
szívelhetjük ilyenkor. A magányt keressük és óhajtjuk,
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melyben egyszerre feltűnik lelki szemeink előtt a szeretett kép,
kiért annyit szenvedtünk s akit örökre elvesztettünk.

Ezért zárkózott be Eugénie is oly gyakran szobájába, ahol a
méltóságteljes csendet élvezhette, amely után annyira
vágyódik a szenvedő lélek és ahová legfeljebb egy-egy
napsugár hatolt be a betámasztott ablaktámlák résein. E gyér
sugarak világánál csillogtatta meg a drága aranygyűrűt,
melyet Vampa megbízásából a szerzetes adott át neki; itt, az
egyedüllétben, társalgott a szerencsétlen halálraítélt
szellemével, buzgón kérve Istent, hogy egyesítse lelkeiket az
örökkévalóságban.

Louise nem merte ilyenkor zavarni; a szent Szűz képe elé
térdelt és követte gondolataiban barátnőjét, aki a képzelet
útjain találkozott szerelmével.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
A harangok fenségesen ünnepélyes zúgással jelezték a

Nagyböjt beálltát. A két barátnő kiegyenlítette Maestro
Pastrini számláját és éppen Olaszországból való elutazásuk
utolsó előkészületeivel voltak elfoglalva, mikor szobájuk ajtaja
kinyílt és ugyanazt a szomorú arcú szerzetest látták
megjelenni, akiknek Louise alamizsnát adott és aki a kivégzés
napján elhozta Eugénienek Vampa gyűrűjét.

A jövevény arcára húzta kámzsája csuklyáját és kezeit ruhája
bő ujjaiba dugta.

Eugénie és Louise összenéztek, mintha a váratlan látogatás
okát kérdeznék egymástól, de a szerzetes tüstént beszélni
kezdett.

– Egy szent kötelességet jövök teljesíteni, kisasszonyaim, –
mondta; – azért jövök, hogy a leánynak átadjam anyja áldását.

– Istenem! – rebegte Eugénie.
– Magyarázd meg szavaid, testvér, – szólt Louise.
– Danglars Eugénie, – felelte a szerzetes némi szünet után: –

te elhagyni szándékozod Olaszországot anélkül, hogy kikérted
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volna annak áldását, akinek az életed köszönheted!
– Komoly és megszívlelendő a tanácsod, testvér, – válaszolta

Louise; – de egy oly nevet ejtettél ki, melyet senki sem ismer
Rómában. Te voltál nálunk ama végzetes napon?

– Igen.
– Tehát ismét küldetésed van?
– Igen.
– És mi ez a küldetés?
– Jó lenne, d'Armilly Louise, – válaszolta a szerzetes feléjük

lépve, – ha barátnője magával vinné Olaszországból szegény
édesanyja áldását.

– Igen, igen! – kiáltott közbe Eugénie összekulcsolt kezekkel.
– De hol találom meg?

– Isten irgalma adjon neked vigaszt, kedves leányom, –
mondta a szerzetes. – Bár engem se hagyna el soha a vezeklés
útján, melyen elindultam.

– Istenem, ez a hang! – rebegte Louise, fürkésző tekintetet
vetve a szerzetesre. – Mintha már hallottam volna valahol.

– Jer, testvér, – szólt Eugénie letérdelve. – Minthogy
édesanyám kezeiből nem vehetem át az áldást, add te reám,
mert nyilván megbízott vele.

– Igen, leányom, – felelte a szerzetes; – azért jöttem, hogy
reád adjam. Ezennel megáldalak édesanyád és Isten nevében.

E szavakkal a szerzetes Eugénie feje fölé terjesztette kezeit,
aki mellé Louise is letérdelt.

– A nő, akit a világ gonosz szelleme megtántorított, a
Servières és Méran családok sarja, Danglars báróné az
irgalmas apácák rendjébe lépett, – folytatta a szerzetes.

– Mit beszélsz! – kiáltott Eugénie felugorva.
– Hallgass végig, Danglars Eugénie, és ne jusson eszedbe,

hogy befolyásolni akard anyád elhatározását.
– Ó, szegény anyám! – sóhajtotta Eugénie kezeit

összecsapva. – Mondd, hol van most!
– E pillanatban Rómában; de mihelyt végleg felavatják a
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rendbe, Franciaországba készül visszautazni, hogy ott élje le
hátralevő napjait. Imádkozz érte, Eugénie; te pedig indulj el
sors mutatta utadon. Családodra balvégzet nehezedett és te
vagy egyetlen tagja, aki jobb jövőt remélhetsz, mert még
legkevésbé érdemled meg a büntetést. Szüleid már elnyerték
Istentől hibáik méltó jutalmát! Atyád örökre visszasüllyedt az
ismeretlenség homályába, ahonnan ravasz fondorlatok útján
emelkedett fel anyád szintén lezuhant büszke társadalmi
polcáról s most az alázat öltönye alatt siratja meg hiúságát és
vezekel botlásiért. Isten veled, Eugénie! Ha vannak
ellenségeid, bocsáss meg nekik és menj a sors mutatta utadon.
Isten veled!

– Isten! – mormolta magában Louise, aki egy pillanatra sem
vette le szemeit a szerzetes méltóságteljes arcáról. – Én már
láttam ezt az embert és hallottam e hangot, mely szívembe
markol!

– Bár nekem is megbocsátana Isten! – folytatta a, szerzetes.
– Testvér, – szólalt most meg Louise: – minthogy küldetésed

immár bevégezted, engedd meg, hogy néhány kérdést
intézzek hozzád.

– Beszélj!
– Talán gyóntattad már Servières asszonyt!
– Nem; sokkal bűnösebb vagyok, semhogy gyóntathatnék

valakit; sokkal gyarlóbb, semhogy Istent helyettesíthetném.
– De akkor honnan tudsz ily sokat a Danglars családról!

Vagy talán már régebben ismerted?
– Igen, D’Armilly Louise ismertem még abban az időben,

amikor zenére oktattad barátnődet; még abban az időben,
mikor egy férfi jelent meg körében, aki balsorsát előidézte. Egy
férfi, akinek korlátlan hatalma volt Danglars báró felett!

– Monte-Christo grófot érted ezalatt!
– Igen, ezt a kevély embert, – folytatta a szerzetes

meggyőződéses hangon; – ezt a nyomorultat, kinek az volt a
rögeszméje, hogy Isten küldötte, holott az átkos bosszúvágy
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vezette minden tettében! Ezt az őrültet, aki nem átallotta
szentnek hirdetni eszeveszett szenvedélyét, holott az minden
isteni és emberi törvénnyel ellenkezett! Ezt az arcátlant, aki
minden isteni és emberi törvényt lábbal taposva, egyetlen
törvénynek a bosszút tekintette, amellyel Isten nevében tört az
emberek ellen!

– Mit mondasz! – kiáltott fel Louise felháborodva. – Hogy
mersz így beszélni e férfiről, kinek nevét senki sem ejtheti ki a
legmélyebb tisztelet nélküli

– Te összetéveszted, D‘Armilly Louise, a tiszteletet a
félelemmel és csodálattal, melyet Monte-Christo gróf
mérhetetlen gazdagsága ébresztett az emberekben. Tisztelet!
Dehogy! Monte-Christo grófot senki sem tisztelte, csak kincseit
csodálta mindenki. Hidd meg, Louise, hogy ez a gróf is
ugyanolyan gyarló és hiú ember volt, mint akárki más;
állítólagos lelki-nagyságát csak neve varázsának köszönhette,
de abban az időben még kevésbé rendelkezett e
tulajdonsággal, mint ma!

– Dehát ki vagy te? Mi jogosít fel, hogy ennyire elítéld?
– Elítélem, mert felocsúdtam álmomból, amely alatt többnek

képzeltem, mint másokat. Elítélem, mert láttam, hogyan sújtott
le Isten igazságos karja e kevély emberre. Végre elítélem,
Louise, mert ő maga is elítéli magát. Ha ismernéd Monte-
Christo gróf sorsát, ha tudnád, hogyan zuhant szédítő
gyorsasággal alá, egy bitangtól taszítva le dicsősége
tetőpontjáról, ha láttad volna, Louise, miként változott egy
szempillantás alatt gazdagsága szegénységgé, büszkesége
alázattá, boldogsága kétségbeeséssé, úgy te is szilárdul meg
volnál győződve, hogy Isten igazságos büntetése érte utol!

Rövid szünet következett, mialatt a szerzetes mellére
csüggesztett fejjel mozdulatlanul állt, Louise kezeibe temetett
arccal gondolataiba merült, Eugénie pedig tenyerére
támasztott homlokkal szabad folyást engedett könnyeinek.

Néhány másodperc múlva egy szolga kopogtatott az ajtón és
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jelentette, hogy az utazókocsi előállt.
– Hallottad, kedves barátnőm? – kérdezte Louise

Eugéniehez lépve.
– Igen, – felelte utóbbi gépiesen és felállt; – készen vagyok,

mehetünk!
– Eugénie! – kiáltott fel hirtelen a szerzetes, térdre hullva: –

bocsáss meg! Nekem is szükségem van a bocsánatodra!
– Neked, a bocsánatomra? Mit vétettél ellenem? Ki vagy?
Amint a szerzetes térdre vetette magát, csuklyája hátraesett

és szabadon hagyta arcát.
– Egek! – kiáltott Eugénie.
– Monte-Christo gróf! – hebegte Louise.
– Csitt, Louise! – szólt Dantes. – Ne ejtsd ki e nevet, mert aki

viselte, nem az többé, aki volt! Magad látod: ez minden, ami
fennmaradt belőle! Bocsáss meg, Eugénie!

– Keljen fel, uram! Mit vétett ellenem, hogy bocsánatomat
kéri? Nem tudok hinni szemeimnek; ez mind csak álom!
Gyerünk, Louise!

– Nem! – kiáltotta Dantes, Eugéniet visszatartva; – nem
távozhatsz és nem is fogsz eltávozni, míg tiszta szívből meg
nem bocsátottál nekem! Bocsáss meg, Eugénie, mert nagyot
vétettem ellened.

– De hogyan? Mikor? Beszéljen!
– Ne faggass és ne akarj keserű emlékeket felidézni

szívemben, mely amúgy is véresen gyötrődik! Isten büntetése
ugyan már lesújtott rám, de azért remélem, hogy életem utolsó
órájában el fogom nyerni bocsánatát. Bocsáss meg tehát te is,
amint az Úr meg fog bocsátani nekem; ezzel megkönnyíted
szenvedéseimet; és neked, aki magad is szenvedsz, aki magad
is tudod, mi a kín, a kétségbeesés, a balsors, meg kell
bocsátanod!

– Ha annyira kívánja és ha csakugyan vétett volna ellenem,
ezennel megbocsátok, – mondta Eugénie, kezét nyújtva
Dantesnek, melyet az tiszteletteljesen megcsókolt.
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– Most már mehetsz, Eugénie, – szólt a szerzetes; – és én, a
magány csendjében, meggyötört szívem egész mélyéből
imádkozni fogok Istenhez érted, Haydéem lelkiüdvéért és
szegény fiam szerencséjéért. Mindennek vége! – tette hozzá
Dantes, egy haldokló keserű lemondásával állva fel térdeiről,
mint aki teljesen tisztában van azzal, hogy reá nézve
csakugyan mindennek vége e földön.

– Uram, – mondta most Louise Danteshez lépve: – ha szavai
nem beszámíthatatlan állapot szüleményei, úgy a rettenetes
szerencsétlenség, melyet előttünk lefestett, mindenki szívét
meg kell, hogy rázza. Higyje meg hogy Eugénienek és nekem
végtelen örömünkre szolgálna, ha valamiben segítségére
lehetnénk.

Dantes halvány ajkain keserű mosoly suhant át.
– Menjenek, – mormolta, – és kísérje a szerencse a lépéseiket!

Én megelégszem, ha velem lesz Isten bárányának türelme!
Menjenek, menjenek!

E szavakkal ismét fejére húzta csuklyáját és lassan távozott.
A két barátnő állva maradt és mindaddig követte szemeivel az
alázatos szerzetest, míg az a folyosó fordulatánál végleg eltűnt
előlük.

Egy másodszori figyelmeztetésre ocsúdtak csak fel
révedezésükből. Lesiettek a lépcsőn és beszálltak az
utazókocsiba, amely a szálloda előtt várt rájuk.

LX. A SZENT LÁZÁR-APÁCA

A váratlan események után, melyek Eugénie és D'Armilly
Louise művészi pályáját egy időre megszakították, a két
barátnő újra vissza szándékozott térni a színpadra, de többé
már nem a korábbi eszményi felfogásból kiindulva. A szép
Róma, melyet azelőtt állandó tartózkodási helyül akartak
választani, már csak keserű emlékeket keltett bennük, melyek
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művészi életük legdiadalmasabb pillanataihoz fűződtek.
Miután Dantes a két barátnő kocsiját tovagördülni látta,

szomorúan és gondolataiba merülve folytatta útját új lakása
felé, ahová nesztelenül benyitott.

Le kell írnunk az olvasónak azt a lesújtó látványt, melyet e
szegényes kis ház a belépő szemei elé tárt.

Miután Bertuccio Monte-Christo grófot ismét megtalálta,
szíve annyira összefacsarodott hajdani ura balsorsán, hogy
néhány nap múlva súlyosan megbetegedett és többé fel sem
gyógyult. Bertuccio sohasem gondolt arra, hogy Monte-
Christo grófot baj is érheti ez életben, még kevésbé tartotta
lehetségesnek azt a megdöbbentő nyomort, amelyben Maestro
Pastrini fogadójában látta; a váratlan szerencsétlenség képe
minden testi és lelki erejétől megfosztotta.

A szegény beteg udvarmester egy lapos szalmazsákon
feküdt a földön, könnyű rongyos takaró alatt; mellette egy
középkorú, megnyerő arcú nő ült, aki apácaruhát viselt.

Mikor Bertuccio megbetegedett, Dantes az irgalmas
apácákhoz fordult, akik ezt a szerzetükbe csak nemrég
belépett középkorú nőt rendelték ki a beteg ápolására.

Midőn Dantes a szobába belépett, Bertuccio nyugtalan
álomban feküdt a szalmazsákon és mély sóhajai erős
szenvedésről tanúskodtak.

Az apáca a beteg szalmazsákja mellett ült és fel-felcsukolva,
halkan sírdogált.

Dantes megállt a küszöbön s mintha heves szívverését
akarta volna lecsillapítani, egy ideig kezeit mellére szorítva
nézte a szomorú látványt; majd néhány lépést tett előre és
elfulladó hangon megszólalt:

– Eugénie elutazott, kedves nővér; áldásod magával vitte s
így nyugodt lehetsz.

– Isten fizessen meg érte! – mormolta az apáca, fejét
felemelve.

Néhány másodpercig hallgattak.
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Dantes lehajolt, megtapintotta Bertuccio pulzusát és
kétkedve csóválta fejét.

– Megígérted, testvér, – szólt most megint az apáca, – hogy
könyörögni fogsz értem Istennél; remélem, nem felejted el,
mert nagy szükségem van az imádra.

– Nem fogok megfeledkezni ígéretemről, nővér, – felelte
Dantes, kinek arcát teljesen elfedte a fekete kámzsa csuklyája, –
habár aligha lesz foganatja imámnak, mert megátalkodott
bűnös voltam életemben. Szívesen teszek azonban neked egy
másik szolgálatot is, hasonlót ahhoz, melyet épp az imént
hajtottam végre.

– Mit akarsz ezzel mondani?
– Leányodnak már átadtam anyai áldásodat; üdvös volna,

ha egyetlen fiad se maradna anélkül.
– Istenem, mit beszélsz! – kiáltott az apáca felállva.
– Ez az elátkozott fiú még sohasem kapott tőled áldást,

nővér, – folytatta Dantes; – Talán éppen emiatt fogamzottak
meg benne oly bűnös gondolatok! Most helyre kell hoznod
mulasztásodat és meg kell áldanod, akinek könnyek és
szenvedések között adtad az életet!

– Ki vagy te? – mormolta az apáca, megdöbbenten hőkölve
hátra. – Ki ez az ember Istenem, aki ismeri életem végzetes
titkát?

– Emlékszel Villefort fiára? – fűzte tovább szavait Dantes. –
Légy nyugodt; nem akarok újabb szenvedéseket okozni neked:
inkább bánatod szeretném enyhíteni azzal a tanácsommal,
hogy áldd meg e szerencsétlent is, akinek vér és könny volt a
keresztvize!

– Légy irgalommal irántam és mondd meg hogy ki vagy!
Reszketek szavaidtól kísértet vagy-e, aki a föld alól szállt fel,
hogy felzaklassa lelkemet? Ha Istent ismersz, légy részvéttel
egy szegény bűnbánó iránt!

– Nem vagyok kísértet, nővér, hanem szegény bűnös
magam is, aki azzal vezeklem le vétkeimet, hogy szívből
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megbocsátok ellenségeimnek és jóval fizetek a gonoszért, amit
azok elkövettek ellenem! Danglars báróné! Az ön fia
Benedetto, aki jelenleg Franciaországban van.

– Benedetto! – ismételte Danglars báróné iszonyodva. – Az
Isten szerelmére, mit csinál a szerencsétlen?

A csuklya, mely Dantes arcát fedte, görcsös nevetéstől
rázkódott meg.

– Hogy mit csinál, azt talán szintén meg fogom tudni rövid
idő alatt, de hogy mit tett, arról már most is beszámolhatok.

– Előre reszketek! Beszéljen!
– Az emberi társadalomból kiátkozva, már születésekor a

pokollal jegyezve el, a biztos haláltól egy kés révén csodával
határos módon megmenekülve, Benedetto egy ember
megsemmisítésének rettenetes tervét érlelte meg agyában! Egy
kevély és hiú embert üldözött mindaddig, míg végül dicsősége
tetőpontján csakugyan beérte és irgalom nélkül a mélységbe
taszította! Az ember, akit Benedetto megsemmisített, a
leghatalmasabb volt az egész földön. Minden akadályt félretolt
útjából és azt tartotta hivatásának, hogy mint maga Isten,
leleplezze és megtorolja a bűnt! De ez az ember keservesen
csalatkozott; nem a bűnt üldözte, hanem bosszúszomját
töltötte ki mindenkin, részvét és irgalom nélkül! Ez az ember
Monte-Christo gróf volt! Igen. – folytatta Dantes felsóhajtva: –
Benedetto ezzel az óriással szállt harcba, akit mindenki
csodált; és legyőzte, mint hajdan az egyszerű pásztorfiú azt,
akiről az írás beszél! Monte-Christo vesztére törve, vérben és
könnyekben fürösztötte kezeit és mindent elrabolt ellenfelétől,
ami a legdrágább volt annak. És ez a Benedetto, aki ily
rettenetes eszköz volt Isten büntető kezében, most talán
gazságai méltó jutalmát várja Franciaországban! Ez fiad
élettörténete, Danglars báróné!

E szavakkal Dantes hirtelen hátravetette fejéről csuklyáját.
Danglars báróné rémülten sikoltott fel és térdreesett a beteg

ágya mellett.
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– Igen, – folytatta Dantes; – csak ápolja a szegény beteget, aki
megmentette fia életét, mert ő emelte ki Benedettót a gödörből,
ahová Villefort elevenen eltemette!

– Kegyelem!
– És tudja, hogy mivel hálálta meg Benedetto e

nagylelkűséget! Azzal, hogy Bertuccio húgát megölte, házát
felgyújtotta, pénzét elrabolta! De talán mindez csak azért
történt, mert Isten és az emberek egyaránt megátkozták!

– Menjen, Danglars báróné, – folytatta Dantes némi szünet
után, – és eszközöljön ki engedélyt, hogy fia anyai áldásáért
felkereshesse; menjen és adja rá áldását, hogy nyugodtan
halhasson meg s hogy az ön lelkiismerete is
megkönnyebbüljön!

Danglars báróné fátyolába burkolózva néhány pillanattal
később elhagyta e nyomortanyát és könyörületből helyet
kapva egy hajó fedélzetén, Marseillebe utazott, ahonnan
Párisba szándékozott folytatni útját.

Most pedig térjünk vissza ismét Benedettóhoz, akit, mint az
olvasó valószínűleg emlékszik, ott hagytunk el, hogy a Père-la-
Chaise temetőben a hatóság elfogta és a Force-börtönbe csukta.

LXI. SZEPTEMBER 27-IKE

Benedettót a Forceba vitték.
Mikor adatait a börtön névjegyzékébe felvették, tüstént

megállapították, hogy azonos azzal a szökevénnyel, aki
börtönőrét másfél évvel azelőtt meggyilkolta.

Az esküdtszék, a fogoly bűntetteit mérlegelve,
halálbüntetést mondott ki.

Az ítélet Benedetto fogságának nyolcadik hónapjában
hangzott el.

A verdiktet, melyet ugyanabban a cellában olvastak fel
Benedetto előtt, ahol őrét megölte, a fogoly a legnagyobb
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közönnyel hallgatta végig.
E közöny azonban nem az aljas gonosztevők érzéketlensége

volt, akik, miután gazságot gazság után követtek el, állati
egykedvűséggel néznek a számukra ácsolt vesztőhelyre, amely
az emberiség nevében most bosszút áll rajtuk; Benedetto
közönye inkább a sorsában való teljes megnyugvásnak volt a
következménye, mellyel Isten végzését fogadta, akitől nem
egyszer kérdezte meg előttünk, vajon üldözze és megbüntesse-
e azt az embert, aki oly rútul visszaélt a neki ajándékozott
hatalommal.

A kivégzést megelőző napon a fogház kápolnájába vezették
Benedettót, aki letartóztatása egész folyamán buzgón végezte
a lelkigyakorlatokat, melyeket a hatóság minden elítélt
számára előír.

A gyóntatóatya, akinek megindult arca nyíltan elárulta,
hogy milyen mély hatást gyakoroltak rá Benedetto őszinte
szavai, igaz részvéttel hallgatta végig a fogoly vallomását.

– Én hiszek Istenben, tisztelendő atyám – mondta Benedetto,
keresztet vetve magára. – és hiszek az Ő védtelen
igazságosságában; de mert bűnös úton láttam meg a
napvilágot, és könny és vér volt már keresztvizem is,
természetes, hogy nem végezhettem életemet másutt, mint
vérpadon. Mikor még nem tudtam Istenről annyit, mint ma,
szívem csordultig megtelt keserűséggel és olyan határtalan
kétségbeesés ejtett rabul, hogy egész életem pokollá vált. Nem
részesülve erkölcsi nevelésben és állandóan gonosztevők
társaságában forogva, arra vetemedtem, hogy egy embert, aki
irgalomból magához fogadott, úton-útfélen gyaláztam, sőt
hála helyett még házát is felgyújtottam és nővérét is megöltem.
E naptól fogva többé sehol sem találtam vendégszerető
födelet; soha barátságos mosoly nem fogadott többé. Isten és
emberek egyaránt elátkoztak!

Kisvártatva újra folytatta:
– Ezután bűneim szakadatlan sora következett! A
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legelvetemültebb emberekkel léptem szövetségre és förtelmes
tivornyák között osztottam meg velük a rablás és gyilkosság
gyümölcseit! Nem volt egyetlen gondolatom sem ebben az
időben, amely ne lett volna gazság és istenkáromlás! És szívem
érzelmei? A legutolsó utcalányokkal adtam össze magam!

Ily körülmények között nem csodálható, hogy rövidesen a
hatóságok kezeibe estem és néhány hó múlva a gályarabok
nehéz láncaiban sínylődtem. Mielőtt még büntetésem letelt,
amely talán munkás életre szoktatott volna, egy ember
váratlanul megszabadított rabságomból. Azt állította, hogy
szánalmas sorsom meghatotta és nemesebb érzéseket akar
elhinteni lelkemben. Egy ráspolyt csempészett kezembe, hogy
fűrészeljem el láncaimat és pénzzel látott el, hogy megszökve
felkereshessem lakásán.

Egy hónappal később ráeszméltem, hogy az álbarátnak nem
volt velem más célja, mint hogy egy aljas komédiájában velem
játszhassa el a főszerepet. Keserűen kinevettem magam dőre
hiszékenységemért! Miként is képzelhettem, hogy önzetlen,
nemes rokonszenv ébredjen valakiben egy gonosztevővel
szemben? Ismét azzá lettem, aki voltam, gazemberré, azzal a
különbséggel azonban, hogy társadalmi rangom megváltozott:
a bandita Benedetto helyett ezután Cavalcanti Andrea
hercegnek neveztem magam, amint a szerep követelte, melyet
Monte-Christo gróf osztott ki számomra.

Egy nap azonban felébredt bennem a lelkiismeret.
Találkoztam atyámmal, egy szegény, szerencsétlen, félőrült
aggastyánnal. Megesküdtem, hogy megbosszulom magam
érte és komolyabban kezdtem gondolkodni az emberekről és
az életről.

Kezdtem hinni Istenben! Rájöttem, hogy én vagyok az
eszköz, mellyel meg akarja büntetni a gonoszokat. Irgalom
nélkül kiraboltam és megöltem mindenkit, akikről tudtam,
hogy nem riadtak vissza hasonló gaztettektől; minthogy pedig
végcélom eléréséhez pénzre volt szükségem, kifosztottam
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családom sírboltjában a holtakat és mindaddig nem
nyugodtam, míg Monte-Christo grófot meg nem
semmisítettem. Meggyőződtem Isten igazságosságáról, láttam,
mint nyeri el a gonoszság büntetését s az erény jutalmát és így
cseppet sem lep meg, hogy a vérpad számomra is készen áll.
Megérdemeltem!

Adja rám tehát áldását és imádkozzék értem, tisztelendő
atyám!

E szavakkal Benedetto letérdelt a pap előtt, aki buzgó imába
merült a megtért lelkiüdvéért.

– Hányadika van ma? – kérdezte ezután Benedetto.
– Szeptember 27-ike, fiam – felelte a pap.
– Szeptember 27-ike, – ismételte Benedetto nyugodtan, de

keserű mosollyal. – A vérpadot éppen születésem napjára
emelték, hogy ünnepélyesebbé tegyék.

– Megbocsátod-e szüleidnek, hogy kitaszítottak?
Megbocsátod-e atyádnak, hogy meg akart ölni! – kérdezte
most a pap.

– Már régen megbocsátottam nekik, – válaszolta Benedetto.
– Jól tetted, fiam. Isten irgalma legyen veled!
Most kinyílt a kápolnaajtó és egy szakasz fegyőr lépett be,

akik az elítéltet közrefogták és a hóhér szobájába kísérték. Itt
Benedetto haját lenyírták s a szerencsétlent a kivégzendők
ruhájába öltöztették.

Ezután Benedetto beszállt a végzetes kocsiba, melynek a
vesztőhelyre kellett szállítania. A hóhér mellé ült és jelt adott
az indulásra.

A kocsit lovasok vették körül és kísérték a vérpadig, ahol
már nagy tömegben várakoztak a kíváncsiak.

A lelkész utolsó áldását adta Benedettóra, aki szelíden
visszatolta a hóhér kezét, mikor be akarta kötni szemeit.

A hóhér most a következő szokásos kérdéseket intézte az
elítélthez:

– Kíván-e enni vagy inni valamit?
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– Nem!
– Megbocsátja-e nekem a borzasztó kötelességet, melyet

önnel szemben teljesítenem kell?
– Igen!
– Engedje mégis bekötnöm a szemeit; a pillanat elérkezett.
– Hagyjon még egy percnyi időt, hogy végignézzek a

tömegen! – szólt Benedetto. – Kíváncsi vagyok, vajon látok-e
egyetlen résztvevő arcot is.

Ezzel Benedetto kiegyenesedett és körüljáratta szemeit az
emberseregen. Mikor tekintete egy távolabbi irány felé tévedt,
meglepetten kiáltott fel.

Egy kocsiban, amely a tömeg közt csak nehezen jutott előre,
egy nőt pillantott meg, aki az irgalmas apácák ruháját viselte.

– Tisztelendő atyám, – szólt a paphoz – utolsó óhajom az
volna, hogy beszélhessek az apácával, akinek kocsija amott
igyekszik áthaladni a téren. Menjen hozzá és kérje meg Isten
nevében, hogy jöjjön ide.

A lelkész tüstént leszállt az emelvényről, hogy az elítélt
kívánságát teljesítse, s az apáca egy pillanatig sem habozott,
hogy a kérésnek eleget tegyen.

Az apáca közeledése alatt Benedetto arckifejezése feltűnő
változáson ment keresztül. Kezeit ismételten szemeire
szorította, mintha akarata ellenére kibuggyanó könnyeit
próbálná visszafojtani.

Az apáca felment a vesztőhely lépcsőin és az elítélthez
lépett.

– Istenem! – sikoltott fel Benedettót megpillantva és
hátratántorodott.

Benedetto gyengéden megfogta és ajkaihoz emelte a kezét,
majd oly halkan, hogy csak az apáca érthette meg:

– Bátorság! – suttogta. – Egyik rendnővére útján volt
szándékomban búcsúmat küldeni önnek, de a Mindenható
akarata az volt, hogy személyesen jöjjön el érte.

– Jézus! – kiáltotta az apáca kétségbeesetten és térdre
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rogyott.
Beenedetto hirtelen a tőkéhez ugrott, ráfektette fejét és

odakiáltott a hóhérnak:
– Gyorsan! Gyorsan! Minden irgalom nélkül!
– Nem, nem! – sikoltott az apáca, halotthalványan

feltápászkodva, hogy újra térdre boruljon a hóhér előtt.
– Ma van szeptember 27-ike! – mormolta Benedetto.
Ezek voltak utolsó szavai. Alighogy kimondta őket, a

nyaktiló bárdja lezuhant és lemetszette fejét testéről.
Az apáca, mintha villámcsapás sújtotta volna, a hulla mellé

rogyott.
– Fiam! – hördült fel.
Néhány nap múlva a szerencsétlen anya is meghalt.
Egy hónappal e jelenet után Marseille közelében egy másik,

épp ilyen szomorú esemény játszódott le.
Azon a sziklás földnyelven, melyen valaha a catalonok

telepe állt, Mercedes házikója közelében egy kis kápolna
emelkedett, melynek ajtaja csak vasár- és ünnepnapokon
délután, s ekkor is legfeljebb egy órára nyílt ki. Ez a kápolna és
a mellette álló házikó volt az alapja annak a városrésznek,
amely ma is létezik helyen, mint Marseille külvárosa.

Mondego Albert és Mercedes még mindig a régi kunyhóban
laktak, mely a catalonok falujából maradt fenn. Albert
ugyanazon lelkész kezeiből vette át Benedetto újabb
adományát, mint az első alkalommal, s a pénzen kereskedelmi
vállalkozásba fogott. Anyjával együtt áldották az őszinte barát
és önzetlen jótevő nevét, kinek megesett a szíve nyomorukon.

Mercedes férje halála óta szakadatlanul betegeskedett és
fokozatosan elvesztette testi erejét. Albert Marseille két legjobb
orvosával kezeltette, akik azonban néhány hónap múlva azzal
a lesújtó megállapítással szomorították el, hogy a beteg
okvetlenül elpusztul, ha tüdőgyulladásba esik, mert állandó
láza teljesen legyengítette szervezetét. Albertnek tehát elő
kellett készülnie a legrosszabbra is; pillanatra sem távozott el
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anyja mellől, lesve minden tekintetét, mely mint a csillagfény a
felkelő nap sugaraitól, egyre jobban homályosult, hogy
csakhamar végképp kialudjék.

Minél jobban közeledett a végzetes pillanat, Mercedes arca
annál erősebb hitet és megnyugvást tükrözött, bizonyságául
ártatlan és tiszta lelkének. Mintha nem is földi halandó, hanem
égből leszállt angyal lett volna, aki szakadatlanul az
„örökkévalóság” szót suttogta a csüggedő Albert fülébe.

Mercedes csak attól az egytől félt, hogy egy hirtelen erős
lázroham megfoszthatja eszméletétől; buzgón fohászkodott
Istenhez, hogy szíve utolsó dobbanásáig megőrizhesse
öntudatát s a végső pillanatban búcsút vehessen szeretett
gyermekétől. Egyik este végtelenül gyöngének érezte magát;
úgy tűnt neki, mintha tüdeje nem kapna elég levegőt.
Felemelkedett ágyában és Albertet szólította.

Mikor a fiatalember megpillantotta anyja halálsápadt arcát,
egész teste reszketni kezdett; nyílt homlokáról hideg verejték
gyöngyözött és szíve oly erősen vert, mintha szét akarná
repeszteni mellét.

– Fiam, – szólt az anya, mosolyt erőltetve ajkaira, – szeretnék
előkészülni, hogy Isten színe elé járulhassak.

– Hogyan? Máris? – hebegte Albert elfúló hangon, karjaiba
ölelve Mercedes erőtlen testét.

– Igen, igen, – suttogta a beteg, egyre zihálóbb lélegzettel. –
Egy gyóntatóatyát, édes gyermekem, egy gyóntatóatyát!

Albert kisietett a szobából és rohanni kezdett a város felé; de
amint a kis kápolna elé ért. akaratlanul megdöngette ajtaját.

A következő pillanatban egy szomorú arcú lelkészt látott
maga előtt.

– Mit akarsz, fiam? – kérdezte a pap.
– Az Isten szerelmére kérem, – felelte Albert, – jöjjön el

haldokló édesanyámhoz.
A pap egy pillanatig sem késlekedett és Albert nyomában

belépett Mercedes szobájába.
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A haldokló szemei már fátyolosak voltak a halál leheletétől.
– Itt van az Úr szolgája, édesanyám, – szólt Albert az ágyhoz

közelítve.
– Jól van, fiam, – felelte Mercedes alig hallható hangon. –

Hagyj néhány másodpercig magunkra; gyónásom rövid lesz.
Sietnem kell, hogy még élve megkapjam a feloldozást.

Albert még egyszer átölelte anyját és bement a szomszédos
szobába.

A pap egyedül maradt a beteggel.
– Lépjen közelebb, atyám, – suttogta utóbbi.
– Istenem! – könyörgött a lelkész, merőn nézve a haldoklót

és mozdulatlanul maradva helyén, mintha lábai a földbe
gyökereztek volna; – hatalmas Isten! Vedd magadhoz e tiszta
lelket a földi gyötrelmek után!… Mercedes, – folytatta halkan,
az ágyhoz közeledve; – nekem van a bocsánatodra szükségem.

– Önnek?
– Igen, nekem, aki dőreségemben azt hittem, hogy

elnémíthatom szívemben a szerelem húrját, melyet te
szólaltattál meg benne. Nekem, aki annyira kegyetlen voltam,
hogy elvakultan bosszút álltam Mondego Ferdinandon, s ezzel
boldogtalanná tettelek téged is, aki egyenlően vettél részt
férjeddel annak szégyenében és nyomorában!

– Mit beszél, tisztelendő atyám, és kicsoda ön, hogy ily
töredelmesen eleveníti fel egész múltamat1?

– Nem volnék méltó bocsánatodra, Mercedes, ha nem
érezném, hogy őszintén megbántam vétkeimet! Azért hát
bocsáss meg nekem!

– Mindenható Isten, – sóhajtotta a haldokló. – Bárki legyen is
ön, én lelkem mélyéből megbocsátok!

– Köszönet, köszönet!
– Edmond, – suttogta most Mercedes elhaló hangon.
– Igen, én vagyok, Mercedes, én vagyok! A te kegyetlen és

esztelen szerelmesed!… Kellett nekem a te bocsánatod, hogy
én is békében válhassak meg a földi élettől!
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– Fiam, – dadogták most Mercedes ajkai az öntudatlan
lázrohamban, – fiam! – Ez az ember… talán… rajtad is…
bosszút akar állni… atyád miatt!

– Kegyelem! – esdekelt Dantes Edmond, önkéntelen
mozdulattal szívéhez kapva.

– Itt vagyok, édesanyám, csillapuljon! – kiáltotta a besiető
Albert, anyja elé borulva.

Dantes eltávozott az ágy mellől és a falon függő feszület
előtt halkan imádkozni kezdett Mercedes lelki üdvéért.

Félóráig síri csend ereszkedett a szobára, melyet csak a pap
mormolása és a haldokló hörgése szakított meg. Aztán Albert
felkiáltott és a megboldogult jeges kezeibe temette arcát.

Mercedes megszűnt élni!
Néhány órával Mercedes halála után a catalonok

kápolnájának egyszerű oltára előtt egy pap mondta a halottak
imáját; szavai elfúltak fel-felcsukló zokogásától. Bánata gyötrő
volt, mert a nő, akinek üdvéért imádkozott, egyetlen bálványa
volt ifjúságának, de később kárhoztatta és feláldozta esztelen
bosszúvágya miatt, éppen akkor, amikor már anya volt s a
múltért vigaszt, a jövőre pedig reményt merített egyetlen
gyermeke szeretetéből.

Dantes Edmond állva imádkozott Mercedes holtteste előtt!
Ezzel jelképezte az életet a halállal szemben: így állt a hóhér
áldozata felett!

A szegény catalon falu sziklái között ezerszer esküdtek meg,
hogy minden megpróbáltatással dacolva, örökké hűek
maradnak egymáshoz és az eget hívták fel bírónak, hogy
semmisítse meg villámaival, aki túlélné a másikat. Mindketten
áldozatul estek e szerelmi eskünek, de Mercedes, aki feleség és
anya lett, nem feledkezhetett meg a feleség és az anya
kötelességeiről; a frigy, amely Mondego Ferdinanddal
összefűzte, erősebb kellett hogy legyen a fiatal catalon leány
esküjénél. És Dantes mégis megbosszulta magát. Nem kívánta
ugyan széttörni a szent béklyókat, melyek Mercedest, a
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becsület e szerencsétlen áldozatát megbilincselték, de mégis
kitöltötte rajta féktelen bosszúját.

A szerelmi eskü azonban, melyet a catalonok falujában Isten
és az emberek előtt fogadtak, még beváltásra várt; egyiknek
sem volt szabad túlélnie a másikat. Ha az ég nevében is
kötöttek Mercedes és Mondego Ferdinand házasságot, Dantes
Edmondra nézve kötelező volt az eskü, hogy nem él tovább
Mercedesnél. A „Nyugodjék békében”, melyet a szerelmes a
kedves kihűlt teste felett elmondott, egyszersmind az elsőnek
is szólt.

Mercedes holttestét már leeresztették a sírba, de a cataloni
kápolna harangszava még mindig szomorúan rezgett a
levegőben. Mintha még valakit akarna utolsó útjára kísérni!

A harang jól jósolt!
A sírásó már behantolni kezdte a koporsót, mikor a lelkész

kebléből, aki a halotti imát mormolta, mély sóhaj szakadt fel. E
sóhaj az utolsó volt: a lelkész megtört szívvel rogyott Morcerf
grófné sírgödrébe.

Halott volt.
Bosszút állt-e Isten az önhitt emberen, vagy megszánta-e az

annyit szenvedőt s legalább a halálban egyesítette azzal, akit
az életben a legjobban szeretett!

A lelkész Dantes volt. Haydée csak tovaillanó eszmény volt
előtte; egy nő, aki végtelenül szerette, aki sorsát
szerencsétlenségére az övéhez fűzte s akit ő is nagyon
szeretett; de azért első és valódi szerelme mindig Mercedes
maradt. Mercedes foglalta le minden gondolatát, őt látta
mindenütt maga előtt, ő volt, aki éltette, s ezért halálával neki
is meg kellett halnia.

*
Kegyeletes kezek a két szerető szív porhüvelyét néhány nap

múlva közös sírba földelték.
Kinek a kezei voltak ezek?
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Csak azéi lehettek, aki tudta, hogy mennyire szerette
Mercedes a férfit, mennyit szenvedett miatta és hogy e
szenvedések okozták halálát is.

Miután a gyermeki kegyelet ez utolsó kötelességének eleget
tett, Albert, aki többé semmi sem kötött Franciaországhoz, egy
gőzhajóra szállt, amely Marseilleből Algírba igyekezett.

Történetesen ugyanezen hajóra szálltak Morrel és felesége is,
mindkét, titokzatos származású fogadott gyermekükkel, hogy
egy gazdag örökséget vegyenek át Algírban, melyet egy
elhunyt rokona hagyott Valentinere.

Néhány órával a hajó kifutása után a marseille-iak egy
szétrobbanó gőzkazán félelmes durranását hallották a tenger
felől. Az egész várost leírhatatlan aggodalom fogta el a hajó
utasainak sorsa miatt.

A félelem alaposnak bizonyult, mert a hullámok néhány nap
múlva Morrel, Valentine, a két fogadott gyermek, Albert és
még több ismert személy holttestét sodorták ki a partra.

Danglars Eugénie és D’Armilly Louise tovább folytatták
művészi pályájukat Párisban.
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