
 



Ki ne emlékeznék If várbörtönének szökevényére, 

Edmond Dantesre, a későbbi milliárdos grófra – Monte 

Cristóra? 

Nos, a majdnem mindenható, igazságszerető gróf 

további kalandjai olvashatók ebben az izgalmas 

könyvben, mely a Pannon Kiadó Dumas-sorozatának 

egy újabb darabja. A színhely ezúttal az Újvilág, a 

polgárháború sújtotta Amerikai Egyesült Államok, 

valamint a szabadságáért küzdő Mexikó. A regény 

igazi főhőse egy szerelmespár. Skalpra éhes indiánok, 

alattomos orgyilkosok, gátlástalan bűnözők keresztezik 

minduntalan útjukat, szakítják el újra és újra egymástól 

őket… 

És a háttérben mindenütt föltűnik a misszionáriussá 

lett gróf, Edmond Dantes alakja, aki úgyszólván 

mindenről tud, s a kellő időben, néha már-már az 

utolsó pillanatban – közbeavatkozik… 
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Előhang 

Az 1861. esztendő egyik szép, üde reggelén a virginiabeli 

Bingstown kisközséget egy lovas hagyta el. Szép fekete angol 

paripán lovagolt, amelyet, mihelyt az utolsó házak is a háta 

mögött maradtak, gyors ügetésre unszolt. A tágas, szinte 

végnélküli síkság, amely előtte elterült, a sarjadzó fűvel fedett lágy 

talaj, az éles reggeli levegő – minden egyesült, hogy a jó lovasnak 

és a derék lónak élvezetet szerezzen. 

A fiatal lovas alig volt túl a húsz esztendőn, és arcának pírja, 

szemének tisztasága, mindenekfölött pedig az a valami, ami a 

tapasztalt szemet ritkán csalja meg, szabályos vonásainak a 

tisztaság és érintetlen ifjúi erő olyan kifejezést adott, amely 

minden becsületes és egészséges szívet okvetlen megnyert. 

Erőteljes, romlatlan fia volt az északnak, igazi sarja ama 

északvidéki utazóknak és normannoknak, akik acélos karral, 

világos, élesen néző szemekkel és soha meg nem rezdülő 

idegekkel kormányozták hajóikat ismeretlen tengereken át, és 

minden idegen partra a győző merészségével léptek. 

Immár vagy háromnegyed órája lovagolhatott, amikor 

egyszerre felfülelt, és balra fordította fejét, mert meghallotta egy ló 

tompa dobogását a réti talajon. Valóban, dél felől lovas közeledett, 

egyenesen feléje. 

A fiatalember lassabb lépésre fogta lovát, mert kétségtelennek 

tűnt, hogy az a másik lovas meg akarja őt szólítani. Egy pillanatra 

kényelmetlen érzése támadt, mert eszébe jutott, hogy nincs nála 

fegyver. Ámde… az a másik jól öltözött férfi volt, szép lovon ült… 

itt bizonyára nincs mitől tartania! Egyszer csak a fiatal lovas 



megállította lovát, élesen szemügyre vette a közeledőt, aztán 

felkiáltott: 

– Lehetséges? Ralph, te vagy az? 

A másik lovas, aki éles vágtában száguldott feléje, néhány évvel 

idősebbnek látszott, mint az első. Arca értelmet, erőt és akaratot 

fejezett ki, de magán viselte a korai életörömök határozott 

nyomait, és még az a derűs kedvesség is, amely róla sugárzott, 

amikor barátjának kezet nyújtott, az sem volt képes egészen 

elfedni ez arc nyers, zárkózott, szinte sötét kifejezését. Ámde a 

jövevény nyilván nagyszerűen uralkodott vonásain, mert 

csakhamar öröm, sőt szívélyesség sugárzott le róluk. 

– Tehát mégis megtaláltalak, Richard! – így kiáltott fel. – Ugye, 

Liberty-Plantation-be készülsz? 

– Oda! – válaszolt Richard. – De hogyan is sejthettem, hogy itt 

vagy a közelben? Azt hittük, Charlestonban vagy. De most velem 

jössz? 

– Liberty-Plantation-be? Ezt igazán nem tudom még – felelte 

Ralph –, csak néhány szót akartam veled váltani, mert hisz magam 

is nagyon el vagyok foglalva. Csúnyán állnak a dolgok itt délen! 

– Bizony, úgy látszik – felelte Richard. – Éppen ezért küld 

atyám Richmondba, hogy ott mennél gyorsabban rendezzem azt, 

amit rendezni kell… De hogyan tudtad meg, hogy elutaztam? 

– Ez sokkal egyszerűbb, mint hinnéd, öcsém – felelt rá a másik. 

– Távirati kérdést intéztem Alisonhoz; ő válaszolt nekem, és 

hozzátette: Richard ma elutazott Richmondba. Nos, számításom 

egyszerűen az volt, hogy te előzően biztos betérsz egy időre 

Liberty-Plantation-be. A vasúti vonatokat jól ismerem, 

kiszámítottam tehát, hogy ma este Bingstownban fogsz aludni, és 

körülbelül ez idő tájt indulhatsz Liberty-Plantation-be. És íme, itt 

vagyok! 



– No, ez csodálatos! – kiáltott fel Richard, és őszinte ámulattal 

tekintett társára. – Igazán nem akarsz velem jönni? Olyan kevés az 

időd?… 

– Szeretnék már a délutáni vonattal visszatérni – felelte Ralph. – 

Különben Richmondban találkozni fogunk. Most csak néhány 

emberről szeretnék neked fontos dolgokat mondani. Lovagoljunk 

csak együtt még egy darabig. 

Ezzel néhány értesülést mondott el barátjának: kereskedői és 

banküzletekről, valamint néhány richmondi cég 

megbízhatóságáról. Beszélgetésükből kiderült, hogy a két 

fiatalember egyazon üzletágban dolgozott, Mr. Everett nagy 

bankházában: Richard mint a gyermektelen férfiú nevelt fia, Ralph 

mint távoli rokon. Richard nagyon figyelmesen hallgatott, és 

különös figyelmet szentelt a politikai megjegyzéseknek, amelyeket 

Ralph a közlésébe beleszőtt. A déli államok elszakadását az 

Egyesült Államoktól akkor már kimondották a kongresszuson, 

Montgomeryben, ámde még senki sem hitte, hogy ennek a 

szakadásnak milyen rettenetes következményei lesznek. 

– Ez az, amit elsősorban el akartam neked mondani – fejezte be 

Ralph. – Néhány napig még Észak-Karolinában kell maradnom. 

Eközben te rendezed Richmondban az ügyeket, én érted megyek, 

aztán együtt utazunk haza. Köszöntsd nevemben miss Elisát! 

Bizonyosan azért mégy, hogy megkapjad tőle az igent, boldog 

ember? 

Richard arcát élénk pír borította el, amelytől még szebb lett, s 

amely nyílt, becsületes vonásaira szinte lányos elfogódottságot 

varázsolt. 

– Kitaláltam! – nevetett Ralph. – Nos, minden jókívánságom 

veled van, derék fiú, ezt tudod! De hogy is jutottatok ennyire? 

Ugyan, mondd el! 

– Tévedsz! – felelte Richard halkan, és félrefordította fejét. – 

Ámbár azt, hogy miss Elisát szeretem, azt nem tudom titkolni. És 



hogy ő? Istenem, hogy beszélhetek erről, még ha van is bennem 

valami boldog sejtelem? Mi vagyok én? Mit nyújthatok én neki, a 

szép, a mindenkitől ünnepelt és, fájdalom, oly gazdag leánynak? 

Igaz ugyan… atyja jó szívvel szól hozzám, és úgy látszik, nagyon 

szeret. Talán… Ó, nem is akarok gondolni rá, milyen boldogtalan 

lehetnék, ha ez az én legszebb, legszentebb álmom nem 

teljesednék… 

Mintegy magamagához beszélt, fejét még mindig elfordítva 

társától. Ralph néhány lépéssel hátramaradt. Richard nem látta, 

milyen sápadt lett társának arca, milyen ijesztően eltorzultak 

vonásai, mint villogtak fekete szemei, nem látta, mint emelte fel 

Ralph a kezét… 

Egy lövés dördült, és Richard hangtalanul hanyatlott le lováról, 

amely egyetlen vad szökéssel előreugrott. Richard pedig ott 

feküdt a gyepen, teste meg-megrándult, aztán elnyúltak tagjai… 

– Meghalt! – mormogta Ralph, és visszafordítva lovát, öklével 

verte a nyakát úgy, hogy a paripa szélvészként száguldott tova 

délfelé, ugyanazon az úton, amelyen jött. Richard lova lassabban 

ügetett a végtelen síkságon, és végre megállott. 

Eltelt egy negyedóra, és Ralph lova eltűnt a szemhatáron, mikor 

gyapjas hajú, fekete fej bukkant föl a gödörből, amely csak 

húsz-harminc lépésnyire volt attól a helytől, ahol a szörnyű tett 

történt. A néger óvatosan körülnézett, és miután semmiféle 

élőlényt nem látott a prérin, lassan odabicegett Richardhoz, és egy 

ideig csöndes részvéttel nézte őt. 

– Szegény, szép fiatal miszter! – dörmögte maga elé. – De halott 

lenni, egészen halott… Bob már nem tudni segíteni, de Bobnak 

pénz kelleni, hogy gyorsabban menekülni. Fehér miszternek pénz 

már nem használni. 

Eközben ijedősen, és nem éppen borzongás nélkül az élettelen 

ifjú zsebeibe nyúlt, és addig kutatott, amíg erszényét és noteszét 

megtalálta. 



– Arany… jó lenni! Ez a papír jó lenni, mint arany! – suttogta 

magában, az aranydollárokat és a bankjegyeket vizsgálgatva. – Ez 

a papír semmit se érni, de Bob könyvet megtartani, lehet, jó lenni 

jövőre! 

És mindent a maga zsebébe rakott. Aztán, mint akit valami 

aggasztó gondolat fogott el, hirtelen felugrott, és ijedten 

körülnézett. 

– Ha fehér emberek jönni, Bob lenni gyilkos!… 

És amily gyorsan csak lehetett, odabicegett a lóhoz, amely 

közelebb jött, felugrott rá, és elindította észak felé. Csakhamar ő is 

eltűnt, s a nagy síkságon már csak a fiatalember teste hevert, aki 

oly üdén, oly pompás ifjúi erőben s oly sóvárgó szívvel lovagolt ki 

reggel Bingstownból. 

A hacienda 

– Marion! Marion! Hát nem hallod? Megint regényt olvasol? 

Sacre!… Hallod-e, te leány? Marion! 

– Persze hogy hallom. Mi baj van? 

– Egy órára az erdőbe megyek, utánanézek a jószágnak meg a 

lovaknak! Legkésőbb egy óra múlva itt leszek. Addig legyen 

készen a reggeli! 

– Igen, úgy lesz! – És a csak félig felemelt fej megint előrehajolt, 

s a szemek mohó sietséggel keresték meg a félbehagyott 

mondatot. 

Apa és leánya volt, akik ezt a néhány futó szót váltották. Az 

apa, jó negyvenes férfi, már szürkülő, de még mindig erős hajjal és 

szakállal, félig európai, félig mexikói öltözetben, széles karimájú 

szalmakalappal a fején, éppen vállára vetette rövid puskáját, 

füttyentett egy óriási kutyának, aztán megragadott egy vashegyű, 

hatalmas botot és eltűnt a buján sarjadzó bokrok fala mögött. A 



leány tovább olvasott. Ahogy ott ült az egyszerű fapadon, egyik 

selyemcipellős lábát felhúzva, fejét hátratámasztva egyik karjára, 

míg a másik kezével a könyvet tartotta, félig behunyt szemmel, 

lassan lélegezve és édes kéjelgés kifejezésével kissé halvány, de 

nagyon finom és érdekes rajzú arcán: az egész alak a vágyteli 

sóvárgás megtestesülése volt. Telt, piros ajkai félig nyitva voltak, 

fényes, barna haja egy-egy elszabadult fürtben legyűrűzött egész a 

szabad, lágy vonalú vállakig, és domború keblének halmáig, 

amely izgatóan bukkant ki hószín domborulatával a szoros 

selyemruha fekete éjjeléből. Köpenykéje lecsúszott a padra, és 

lelógott egész a földig… Valóban: idegen, aki így látta volna – a 

szép, dologtalan, a lomha időt teljes semmittevéssel agyoncsapó 

mexikói nő mintaképének tartotta volna. 

De csak az idegen. Mert a környékbeli már arcvonásaiból, 

hajának és bőrének színéből, sőt még szeméből is azonnal 

felismerte volna, hogy sem nem spanyol, sem nem kreol, sem nem 

mesztic, hanem francia nő. Marion csakugyan francia szülők 

leánya volt. Atyja körülbelül nyolc év előtt telepedett le itt, a 

mexikói hegyekben, és megvett egy haciendát. 

A lány egy vászontetővel védett, egyszerű verandán ült, 

amelynek egyik vége egy keskeny szakadék széléig ért. Ennek 

falai majd ezerlábnyi mélyen, függőlegesen egymás felett 

sorakozó teraszokban húzódtak le. Mily gyönyörű tájkép! Itt, több 

mint kétezer lábnyira a tenger színe felett, amelynek sötét kékjét 

gyakorlott szem itt is, ott is felfedezhette a tájék zöldje és sziklái 

között, a forró és a mérsékelt égövnek mindazok a bájai és kincsei 

egyesültek, amelyek révén keleti Mexikó valóságos paradicsom. A 

szakadékból, amelynek neve spanyolul barranca, mérhetetlen 

növénytenyészet burjánzott fel: ragyogó, nedvdús, a szemet 

zavarba ejtő, mint valami őserdő. A szikla sehol sem látszott ki 

alóla: mindenütt színes mohák és kúszónövények, virágzó bokrok, 

fügefák, bambuszok, pálmák és harasztok, amelyeket megint 



virágos futónövények és léggyökerek kötöttek össze egyetlen élő 

egésszé. Valóságos növényháló volt. A barranca mélységéből 

hegyi patak zúgása harsogott fel, összeelegyedve a cikádák, 

legyek és moszkitók zümmögésével, amelyekre a madarak és a 

fákon kúszó gyíkok kapkodva vadásztak; közben pillangók és 

csodásan ragyogó színű kolibrik szálldogáltak. Ezekről a szűk 

sziklavölgyekről európai ember csak akkor kap fogalmat, ha 

néhány, az Alpokban lévő szakadékot látott, s ezeknek falait 

teljesen függőlegesnek képzeli, a legbujább délszaki növényzettel, 

amely e hozzáférhetetlen sziklafalakat borítja. 

Körülbelül ötvenlépésnyire e barranca szélétől – s a verandától, 

amely szinte lebegett a szakadék peremén – vette kezdetét señor, 

vagy amit ő még szívesebben hallott, monsieur Lamothe 

haciendája. Néhány pompás pálma, amely babérbokrok fölé 

emelkedett, majdnem teljesen eltakarta azt a szem elől, és a 

mintegy ötven lépés széles, bokroktól megtisztított, egyenes 

sziklatalajon túl, amely a haciendát minden oldalról övezte, 

őserdőhöz hasonló bujaságban, szinte áthatolhatatlannak látszó 

erdő mutatkozott pálmákból, festékfákból, mahagóni- és 

fernambukfákból, amelyek között az egyes tisztások gyapot-, 

nádcukor-, indigó- és kakaóültetvényeikkel csak akkor váltak 

láthatókká, ha benyomultunk az erdőbe. Ameddig a szem ellátott, 

semmi más, csak mély kék ég, sokszínű zöld és vakító, kápráztató 

virágpompa! Idegen ember imádva és csodálattal hullott volna 

térdre: Lamothe Marion azonban ledér francia regényt olvasott. 

Hisz kora ifjúságától fogva ismerte ezt a paradicsomot, itt nőtt fel, 

s valami párizsi szerelmi történetnek sikamlós elbeszélése némi 

változatosságot hozott a tizennyolc éves, szerelemre, ragyogásra, 

életörömre és változatosságra vágyódó leány egyhangú életébe. 

A könyv utolsó lapjait gyorsan forgatta tovább, mint aki 

mielőbb a végére szeretne érni, aztán leejtve a könyvet, fejét 

hangos sóhajtással karjára támasztotta. Miféle könyv lehetett, amit 



olvasott? Nem ama bohó történetek közül való, amelyek 

akaratunk ellenére megnevettetnek bennünket, még ha csóváljuk 

is a fejünket; nem nagy szenvedélyek ama ábrázolásai közül való, 

amelyek lenyűgöznek, még ha túl rikítóknak is találjuk őket; 

hanem egyike ama legfurfangosabb bonctani részletekkel 

kidolgozott, túlfeszített érzékiséget ismertető képsorozatoknak, 

amelyek a tapasztalt ember lelkében csendes irtózatot, az avatott 

vagy avatatlan ifjúi lélekben azonban olthatatlan tüzet idéznek fel, 

beteges sóvárgást pillanatnyi ingerek örökkévaló megmaradására, 

mérget, mely veszélyesebb, mint az, amely Lahoche hősi szellemét 

megölte. Júnó nem támaszkodott sóvárabban Jupiter ölébe, mint 

Marion a maga karjára, ama képek hatása alatt, amelyeket ez a 

könyv idézett szomjas lelke elé. 

A hacienda előtt cölöpökön nyugvó veranda volt, egyszerű, 

mint egy európai parasztház pitvara, és e verandán néhány fonott 

szék állt egy durván faragott asztal körül. Az ajtóban, mely a 

lakóházból a verandára nyílt, e pillanatban öregasszony jelent 

meg, akinek szegényes ruhája és sötét arcbőre mindjárt elárulta, 

hogy bennszülött szolgáló; kis üstöt hozott izzó szénnel. 

Ámde abban a pillanatban, amikor a veranda küszöbére lépett, 

éles kiáltást hallatott, s egy rikácsoló „madre de Dios!” felkiáltást. 

A kiáltás Lamothe Mariont is egyszerre kiragadta ábrándozó 

kéjelgésének ernyedtségéből. Hirtelen felült, s a következő 

pillanatban már megértette a rémült kiáltás okát. 

Egy puma surrant be a házba, és megragadott egy 

kecskegödölyét. A ragadozó villogó szemei hol a szolgálóra, hol a 

fiatal francia leányra szegeződtek, és ebből a villogásból rejtett 

sóvárgás sugárzott ki valami nemesebb vér után, mint az, amely 

fogai közül a megragadott állat torkából csurgott. 

Egyszerre, közvetlen közelből, lövés dördült, amely a 

szakadékban százszoros mennydörgéssel visszhangzott. Erre már 

Marion is felkiáltott rémületében. A puma azonban, találva-e vagy 



sem, eleresztette zsákmányát, és nagy ugrásokkal robogott bele a 

bozótba. 

– Dicsértessék Istennek szent anyja! – suttogta az öreg indián 

nő. 

Marion azonban gyorsan felemelkedett, s mihelyt a pumát 

többé nem látta, teljesen kiegyenesedett. Lőporfüst sötét fellege 

lebegett a szakadék szélén egy bokor fölött, s ebből a fellegből 

most nevetve lépett ki egy fiatalember, kezében tartva puskáját. 

– Hogyan, don Luis, ön volt oly szemtelen, hogy így 

megijesztett bennünket? – kiáltott feléje Marion spanyol nyelven; 

szeme villámlott, és kis lábával oly hevesen dobbantott a földre, 

hogy senki sem kételkedhetett haragjának igaz voltában. 

Don Luis felhagyott a nevetéssel, és előbb álmélkodva, majd 

zavartan nézett a leányra. Egész megjelenése arra vallott, hogy 

valódi mexikói. A széles karimájú sombrero, a sötét prémmel 

szegett kabát, a bő, gombok tömegével cifrázott nadrág, a lazán 

nyakra csavart selyemkendő arra vallott, hogy ranchero vagy 

haciendero áll előttünk, vagyis olyan ember, aki kisebb vagy 

nagyobb birtok tulajdonosa; övében, jobban mondva derekára 

csavart selyemsáljában ott volt a mexikói kés, a machete. Deli 

férfikorban volt, bizonyosan még nem is huszonöt éves, de 

arcának sárga színe, és a kék, majdnem zöldes karika szeme alatt, 

idősebbnek mutatta őt. Szép férfi volt, nagy, égő szemekkel, 

merészen hajlott orral, érzéki, dacos szájjal; mozdulatain nemcsak 

az oly férfi ereje és ügyessége látszott meg, aki a hegyekben nőtt 

fel, hanem a kellem s a természetes jó magatartás is, amely 

majdnem mindig megtalálható a spanyoloknál, és idegenbe 

szakadt sarjadékaiknál is. 

– Ezerszer bocsánatot kérek, señora, és alázattal lábaihoz 

borulok – szólt a mexikói, még mindig tűnődve, vajon csakugyan 

bocsánatot kell-e kérnie. – Azt hiszem, kellemetlen vendégtől 

szabadítottam meg. 



– Azt hiszi, segítségre van szükségünk, hogy egy ilyen macskát 

elriasszunk? – szólt Marion gúnyosan és lenézően. – Szemtelenség 

volt minket így megijeszteni. Litta, a szenet! Mit állsz ott, mintha 

oda lennél szögezve? Ide gyorsan, vén boszorkány! 

És már fogott is egy cigarettát, megint leült a padra, a cigarettát 

odatartotta az izzó szénhez, amelyet Litta a kis fémüstben az 

asztalra állított, aztán duzzogva és don Luist egy pillantásra sem 

méltatva, füstfelhőbe burkolta magát. Don Luis néhány szót 

váltott a vén indián asszonnyal, s ebből megtudta, hogy a 

„caballero”, monsieur Lamothe nincs otthon; erre fölöttébb 

fesztelenül leült a verandán, félig az asztalra telepedve, amelyre 

már rádobta sombreroját; aztán még fesztelenebbül vett magának 

egy „paquitát”, és versenyt füstölt Marionnal. 

A leány mintha észre sem vette volna őt; ez azonban nem 

gátolta meg a mexikóit, hogy annál élesebben szemügyre ne vegye 

a leányt, miközben tekintete egyre csodálóbb, egyre gyengédebb 

és lágyabb lett, míg végre eldobta a szivart, s hirtelen odatérdelt 

eléje. 

– Drága señora, édes Marion, isteni leány, szemeim csillaga és 

lelkem vigasza! Bocsáss meg nekem, ajándékozz csak 

egyetlenegyet édes pillantásaidból, amely nélkül, jól tudod, nem 

bírok élni! Imádott angyal, ne haragudjál rám! Tízezerszer inkább 

a magam fejébe röpítettem volna a golyót, semhogy akár egy 

pillanatra is megijesszem életem napját… 

– Hagyja ezeket a gyerekségeket, és keljen fel, señor! – vágott 

közbe bosszúsan Marion. – Ha atyám meglátja ebben a helyzetben, 

ledobja önt a szakadékba. 

– Ó, a señor caballero nincs itthon, és tudom, hogy még egy 

félórát cseveghetek Mexikó rózsájával – felelte don Luis olyan 

hangon és olyan arccal, amelynek szenvedélyes, rajongó 

komolyságán át-átcsillant valami pajkos árnyalat. 



– Mindenekelőtt álljon fel! – szólt Marion, még mindig 

bosszúsan. 

Don Luis felemelkedett, s élesen szemébe nézve a fiatal 

leánynak odahajolt hozzá, és halkan így szólt: 

– Csakugyan haragszol rám? Mi van veled? 

– Olyan unalmas itt, minden unalmas! – felelte a leány kurtán, 

és félrefordította fejét. – Mindig csak ugyanaz, örökös 

egyformaság. Szeretnék Párizsban lenni… Ah! 

A mexikói szemlátomást meglepődött, komor vonás jelent meg 

arcán, amely minden jó megfigyelőnek elárulta volna, hogy az 

érzések és szenvedélyek változása ennél az embernél igen hirtelen 

és heves. 

– Párizs? – mondta hosszan elnyújtva a szót. – Hogy jut ez 

eszébe, señora? Hát nem a franciák fővárosa az? A gavachoké, 

azoké a nyomorult komédiásoké. Nincs szebb ország Mexikónál… 

Ez a világ csillaga. És mi éppenséggel paradicsomban élünk itt, ez 

áldott Sierra templadában. Nem vagyunk-e itt boldogok, Marion? 

– folytatta halkabban, izzó tekintettel, amely arra vallott, hogy 

mély egyetértés, talán valami veszedelmes titok van közöttük. 

– Hagyjon békén a maga ostoba paradicsomával! – kiáltott fel 

Marion, akinek ajkai még mindig megvető bosszúsággal 

biggyeszkedtek. – Nap nap után ugyanazok az unalmas 

ábrázatok! Atyám bizony okosabbat is tehetett volna, mint hogy 

ebben a „paradicsomban” telepedett meg. És én bizony nem 

bánnám, ha kiűznének bennünket belőle. 

Megint átvillant valami a kreol* arcán, és látnivaló volt, hogy 

hevesen akar válaszolni. Ámde lebírta magát, fogaival szétharapta 

a „paquitát”, aztán messze dobta magától. 

                                                 
* Mivel a Mexikóban használatos szavak egy részét nem lehet magyarul 

kifejezni, felsorolunk itt néhányat a leggyakrabban használtak közül. A kreolok a 

spanyol származású európaiak, akik Mexikóban születtek. Az európai születésű 



– Jól tudom, mi a bajod – mondotta oly halkan, hogy szinte 

sziszegésnek hangzott. – Rámuntál. A gazdag don jár a fejedben, 

ez a halvány, hideg fickó. De jaj neked, ha megcsalsz! Enyém vagy, 

és az enyém is maradsz! 

Nők megijednek egy puskalövéstől, de nyugodtak maradnak a 

villámló szemek előtt, melyekből száz tőr cikázik ki. Don Luis 

igazán nem látszott olyannak, akivel tréfálni lehet, és Marion 

bizonyára ismerte a mexikóiak forró vérét. És mégis megvetően 

vonogatta a vállát, mondván: 

– Az mindenesetre udvariasabb, mint te! 

– Bujkáló fráter, aki büszke a millióira és arra a 

gyerekbölcsességre, amelyet Európában szedett magába! – 

suttogta don Luis epésen. 

– Úgy? Milliói vannak? – mondotta Marion elnyújtott hangon 

és hanyagul. 

– Te ne tudnád ezt, te hazug? – felelt rá a férfi indulatosan. – 

Hisz e nélkül nem törődnél azzal a holdvilág-pofával! El akarsz 

engem árulni… Hát próbáld meg! 

– Ostoba féltékenység! – szólt a leány kissé nyugodtabban, talán 

mert meggondolta, hogy óvatosnak kell lennie. – Tudod, hogy 

                                                                                                                       
spanyoloknak gúnyneve, amely egyúttal reakcionáriust is jelent, gachupin, a 

franciáké gavacho (majom). Mesztic, aki fehér és indián szülőktől, mulatt, aki 

fehér és néger szülőktől, zambó, aki indián és néger szülőktől származott. 

Quarteroon a fehér és mulatt szülők, quinteroon a fehér és quarteroon szülők 

gyermeke. Mexikó lakosságának legnagyobb része kreolokból, meszticekből és 

indiánokból áll. Az indiánokat régente szemben a fehérekkel „oktalan népnek” 

nevezték. A Spanyolországtól való elszakadás óta (1821) már megváltozott a 

helyzet; így pl. Juarez, Mexikó egykori elnöke, indián volt. Különben is a 

megtelepedett indiánokat, a régi aztékok utódait, nem szabad összetéveszteni a 

Mexikó északi részén élő vad indiánokkal. 

Haciendero nagyobb, ranchero kisebb földbirtok tulajdonosa. A nagyobb 

földbirtok neve hacienda, a kisebb fajtáé rancho. Arriero = öszvérhajcsár. 



belőlünk nem lehet egy pár. Apa sohasem fog beleegyezni; azt 

mondja, hogy te koldus vagy és kártyás, akire egyetlen apa sem 

bízhatja gyermekét. Ha itt talál, nagy baj lesz belőle. 

– És mindezt csak ma reggel óta tudod? – kiáltott fel don Luis, 

keserűen kacagva. – Azt hiszed, nem ismerem az 

asszonytermészetét? Valamennyi egyforma, a mesztic, a kreol, az 

indián nő… mind hazug kígyó! Jóllaktál velem! Nos, jól van. Ha 

nem lehetsz az enyém, másé semmi esetre se légy! Látod ott túlnan 

az Orizabát, amint ezüst ruhája csillog a sötét pálmák között? 

Inkább összeroskad hófödte orma, semmint eltűrjem, hogy 

másnak a felesége légy! Ölj meg előbb, mérgezz meg, szúrj agyon 

engem… mert amíg én élek, nem leszel a más asszonya! 

Hízelgett-e a szenvedélynek ez a kitörése a leány hiúságának, 

vagy tán más oka volt rá, de mosolyra húzódtak ajkai, szeme 

sarkából futó pillantást vetett a férfira, amely minden futólagos 

volta mellett is tele volt a boldogság ígéretével, aztán félig 

elfordulva így szólt: 

– Térj már egyszer az eszedre, te vadember! És ne csinálj 

bolondokat! Don Alfonsóval igazán nem törődöm!… Most 

azonban eredj! Apa ki nem állhat, ezt régóta tudod! 

– De hisz még nem jön vissza! – kiáltott fel don Luis, akinek 

szeme megint boldogságtól ragyogott, és aki szemlátomást 

karjaiba akarta zárni a leányt. 

– Minden pillanatban itt lehet… Maldito, már itt is van! – riadt 

fel a leány. Hanyagul felemelkedett, hogy kínos meglepetését 

elrejtse, nagyon szertartásosan meghajtotta magát don Luis előtt s 

közben ezt súgta neki: 

– Legyen óvatos, és ne maradjon túl soká! 

Aztán a hacienda felé ment, de éppoly szertartásosan köszönt 

abba az irányba is, amelyből atyja közeledett, mert az nem 

egyedül jött, hanem egy ismerőssel, azzal a don Alfonsóval, akiről 

éppen szó esett. 



Középtermetű fiatalember volt, karcsú és gyengéd alak, arca is 

ennek megfelelően finom, sokkal világosabb színű, mint don Luis 

és señor Lamothe arca, majdnem oly halvány, mint az európaiaké, 

amellett szinte nőies és igen szabályos. Csak sötét szeme és rövid, 

hullámos haja, amelyet panamakalap fedett el, vallottak déli 

származásra. Egészen európai módra öltözködött, szürke úti vagy 

nyári ruha volt rajta, amely szövet és szabás tekintetében 

becsületére vált volna a legelőkelőbb párizsi szabónak is. Látszatra 

feltűnően kicsi kezét selyemkesztyűk borították, s a vakítón fénylő 

csizmák kiemelték a kis lábak finom rajzát. Beszélgetve haladt 

monsieur Lamothe oldalán, mögötte egy arriero díszes 

szerszámzatú öszvért vezetett kantáránál fogva. 

Amikor Mariont megpillantotta, tekintete felvillant, aztán, hogy 

a leány eltűnt a hacienda épületében, újra nyugodtan és 

közömbösen lépdelt a haciendero oldalán. 

Az utóbbinak arca elkomorult, mikor meglátta don Luist, aki 

sombreroját sűrű, fényes hajára nyomta, puskáját kezébe vette, s 

nyilvánvalóan némi zavarral várva Marion atyjának köszöntését, 

elébe ment a két közeledőnek. 

– Csókolom a kezét, señor! – így szólította meg. – Utam San 

Martinba visz, és nem tudtam megállani, hogy ne tisztelegjek ilyen 

régi jó ismerősöknél. 

– Üdvözlöm! – felelte rá a francia kurtán. Aztán még annyit 

mondott: – Ismerik egymást az urak? – És amikor mind a kettő 

tagadóan intett, bemutatta őket egymásnak. – Don Alfonso De 

Toledo, aki látogatóban van Miradorban… don Luis Guarato, 

egyik szomszédom. 

Don Alfonso igen udvariasan s a jól nevelt világfi tökéletes, 

elfogulatlan modorával meghajtotta magát; don Luis 

üdvözletében valami feszesség és szertartásosság volt, amelyből 

kiérzett az az indulat, amelyet már előzően Marionnal való 

beszélgetésében is elárult az idegennel szemben. 



– Sajnálom, hogy üdvözlésemmel egyben búcsúznom is kell – 

szólt aztán don Luis –, meggyőződtem róla, hogy ön és a señora jól 

vannak, s most már folytathatom utamat San Martin felé. 

– Nem akar résztvenni reggelinken? – kérdezte a francia 

udvariasan, de minden biztató melegség nélkül. – Azt hiszem, 

Marion és Litta gondoskodtak már egy darab húsról és egy tányér 

frijolesről (fekete bab). 

Don Luisnak nyilvánvalóan volt kedve maradni, hisz amúgy is 

ritkán történt meg vele, hogy Lamothe marasztalta volna őt, aztán 

meg az a kilátás, hogy Marion közelében lehet, megfigyelheti a 

leányt és a vetélytársat… Mindez szinte ellenállhatatlan ok volt a 

maradásra a féltékeny mexikóinak. Ráadásul Lamothe még azt is 

mondta: 

– Fontos hírek Európából, amelyeket don Alfonso hozott! 

– Akkor hát köszönettel és kedves leánya iránti hódolattal 

elfogadom a meghívást! – kiáltott fel don Luis a spanyolok 

túláradó udvariasságával, és mélyen meghajtotta magát. 

Mind a hárman a hacienda felé indultak. 

– Nem dörrent itt az imént egy lövés? – kérdezte a francia. 

Don Luis nevetve beszélte el, hogy mi történt, s hogy a señorát 

mennyire megijesztette. Közben megemlítette, hogy a szakadékon 

át mászott fel. 

– Ejha, hát van onnan út felfelé? – kérdezte Lamothe 

nyugodtan. – Ezt eddig nem is tudtam. Azt hittem, hogy csak a 

mókusok és macskák tudnak itt felmászni. 

Don Luis ajkába harapott, mint aki elszólta magát és elárult egy 

titkot, de aztán felnevetett, és azt felelte: az ő számára igen kevés 

szakadék meredek, és hogy olyan utakat ismer, amelyekről még 

az indiánok is alig tudnak. 

– Gyerünk be! – szólt erre Lamothe. – Benn hűvösebb van, s ott 

nem zaklatnak bennünket a legyek és a moszkitók. 



Még ki sem mondotta az utolsó szót, amikor nagy kutyája 

mérgesen morogni kezdett. Egyszer csak egy férfi szaladt át a 

hacienda körüli szabad téren. Arca lángolt, ruhája szét volt 

szakadozva, szemlátomást halálos félelemben menekült. Még 

mielőtt a három férfi jól szemügyre vehette volna – don Luis 

összerezzent és elsápadt, mikor a menekülőre ráismert –, a 

menekülő elérte a bozótot, amely a szakadék felső szélét 

szegélyezte, és eltűnt a sűrű ágak között. Ugyanazon a helyen tűnt 

el, ahol az előbb don Luis megjelent. Nyomában három, egymást 

némi távolságban követő lovas ugratott elő. Egyenruhájukról 

rögtön meglátszott, hogy a köztársaság tisztjei. Az első felemelt 

pisztolyát rásütötte a bokorra, amelyben a menekülő eltűnt, és 

annyira előretört, hogy Lamothe, aki visszatetszéssel nézte ezt a 

jelenetet, riadtan kiáltott rá: – Állj, állj, señor! Különben a halál fia 

vagy! 

– Maldito gachupin! – kiáltott fel a tiszt. Visszarántotta lovát, 

majd leszökkent róla, a bokorhoz futott, széttárta az ágakat és 

indulatosan mondta: – Az ördög tud itt lemenni! Megmenekült 

vagy kitörte a nyakát! 

– Viva Miramon! Muera Juarez! Éljen Miramon! Halál Juarezre! 

– hangzott gúnyosan és diadalmaskodva a mélységből, mintegy 

válaszképpen a tiszt kitörésére. 

– Maldito gojo! Átkozott kutya! Megmenekült! – mondotta a 

tiszt fogcsikorgatva. – Tud-e utat a szakadékba? – kiáltott oda 

Lamothe-nak. 

– Én nem, de ez az úr talán igen – felelte a francia don Luisra 

mutatva. 

Ez már megint egészen nyugodt volt, de a szokottnál 

halványabb: előlépett és így szólt: 

– Ezen a vidéken lakom, és ismerek egy ösvényt, amely felfelé 

vezet. Veszedelmes út, de nem rosszabb, mint más utak. Az az 

ember, akit üldöztek, bizonyára a környéken lakik vagy lakott 



valamikor. Mert különben csodálatos lenne, hogy ezt az utat 

véletlenül megtalálta. 

– Ez bizonyos! – felelt a tiszt, tetőtől talpig végigmérve a 

fiatalembert. – Neve? 

– A dologra tartozik ez? – kérdezte don Luis mosolyogva. 

– Mindenesetre, señor, és én is kész vagyok viszonzásul a 

magam nevét megmondani. 

– Nagy tisztesség nekem! – válaszolt rá amaz. – Tehát, don Luis 

Guarato vagyok. 

A tiszt felírta a nevet, aztán így szólt: 

– Nevem Ignacio Zaragoza. 

Don Luis mélyen meghajolt, de nem valami barátságos arcot 

vágott. Ellenben Lamothe azonnal levette kalapját, és odalépett a 

tiszthez, aki még fiatal, igen szemrevaló és merész arcú ember 

volt. 

– Rendkívül örülök a tisztességnek, hogy a köztársaságnak ily 

hírneves tisztjét üdvözölhetem házamban – szólt nagy becsüléssel. 

– Ha kötelessége megengedi, hogy látogatást tegyen házamban, 

végtelen fogok örülni, ha tetőm alatt és asztalomnál 

köszönthetem. 

A tiszt meghajtotta magát a nyeregben, szemlátomást 

tanakodott, megnézte az óráját is, és futólagos pillantást vetett don 

Luisra. 

– Nagyon köszönöm – mondotta végre –, de attól tartok, hogy 

kötelességem nem enged meg ilyen tartózkodást. Az az ember, 

akit üldözünk, áruló, orgyilkos, aki elnökünknek, Juareznek 

életére tört. Magam vállalkoztam rá, hogy üldözőbe veszem, mert 

olyan írások vannak nála, amelyek nekünk nagyon fontosak. Úgy 

látszik, fájdalom, kisiklik a kezünkből. Ha oly szíves lenne, hogy 

nekem és embereimnek egy pohárka rumot adatna, nagyon 

hálásak lennénk. Reggel óta nem érte étel és ital a szánkat. 



– Nagy örömmel – felelte Lamothe, odaintve egy szolgát. – 

Ámde mégis sajnálom, hogy legalább egy órára nem részesülhetek 

abban a tisztességben. Itt e barátom, Don Alfonso de Toledo, aki 

egy időre señor Ratoriusnál, Miradorban lakik – kezével bemutató 

mozdulatot tett mint mondja, fontos híreket hozott, amelyek 

Európából érkeztek. 

– Részben talán ismerem azokat – felelte Zaragoza. – Amióta 

odaát, az Egyesült Államokban háború dúl, szemet vetettek ránk, 

Mexikóra is. No, majd meglátjuk! – mondotta büszke, majdnem 

pajkos mosolygással. – Első Napoleon örököse könnyen 

megtalálhatja Mexikóban a maga Moszkváját. De majdnem 

elfelejtettem, hogy ön bizonyára don Lamothe, mondották nekem, 

hogy erre van az ön haciendája, nos, bizonyára ön is francia. 

– Franciaországban születtem – felelte a haciendero, nyugodtan 

viszonozva a tiszt éles, kérdő tekintetét. – De nem vagyok francia, 

amíg hazám egy Napoleon uralmát tűr. – És mintha megértette 

volna a kérdést, melyet a tiszt tekintete kifejezett, hozzátette: – 

Száműztek 1851-ben, megszöktem Cayenne-ből, most Mexikó 

polgára vagyok, itt a hazám. 

A tiszt helyeslően bólintott feléje. Ekkor fiatal indián nő jött, 

kezében tálcával, amelyen üveg és néhány pohár állott. Vele jött 

Marion is. A tisztek ildomosan köszöntötték a ház leányát, akinek 

tekintete vizsgálódva mérte végig a hadfiak erőteljes alakját. 

Marion maga kínálta nekik az italt. 

– A señorára és Mexikóra! – kiáltott fel Zaragoza, kiürítve 

poharát. – És most adios, señora y señores! Ha lehetséges, még ma 

Tenaskalba kell jutnom, vagy valamely más nagy helységbe az 

országút mentén, hogy táviratot küldhessek Veracruzba. Hátha ott 

elfoghatják a szökevényt. Ezer köszönet! Adios! 

Udvariasan meghajtotta magát, és kísérőivel ellovagolt. 

Lamothe és a két fiatalember utánanézett; don Luis arcán 

sajátságos, gúnyos, szinte gonosz kifejezés tűnt fel, amely akkor 



sem szűnt meg, amikor Lamothe a tisztről, mint a köztársasági 

párt egyik legtehetségesebb és legvitézebb tábornokáról beszélt, és 

don Alfonsót tájékoztatta kissé annak személyéről. Ezenközben 

Marion visszatért a haciendába, ahová azután Lamothe is 

megindult két kísérőjével. 

– Mindenesetre furcsa – mondta Lamothe menet közben –, 

hogy ma először, és kétszer is értesültem, elég különös módon 

arról, hogy a szakadék sziklafala ezen az oldalon megmászható. 

Én ezen az oldalon teljesen hozzáférhetetlennek tartottam a 

magaslatot, és sohasem gondoltam arra, hogy valami óvatossági 

intézkedést tegyek. Ma vagy holnap változtatni fogunk ezen! Az 

üldözött kétségkívül a környékről való. Nem ismert rá, don 

Guarato? 

– Nem! – felelte ez kurtán. 

– Persze, hisz ön is „fekete”!* – mondta Lamothe. – És egyik 

varjú nem vájja ki a másiknak szemét. 

A kreol csak egy gúnyos mosollyal felelt, majd a három férfi 

belépett a házba. A verandáról széles folyosó vezetett a házon át 

az épületet körülzáró nagy udvarra. A folyosóról balra volt a 

konyha, s úgy látszik, Marion szobái is ott voltak. Jobbra nyílt az 

ebédlő, amögött a sala, a fogadószoba, amelyhez aztán a háziúr 

szobái sorakoztak. Háziasszony nem volt a haciendában; Lamothe 

felesége, mindjárt Mexikóba érkezésük után, sárgalázban meghalt. 

Az ebédlőben már terítve volt az asztal, s egy indián szolgáló 

néhány tálon húsból, raguból és frijolesből álló reggelit hozott be, 

majd később néhány frissen sült tortillát (kukoricalepényt). 

                                                 
* Feketék alatt a reakciós vagy klerikális pártot értették, akik – ellentétben a 

Juarez által képviselt liberálisokkal – Mexikó köztársaságot konzervatív és papi 

uralom alá akarták kényszeríteni, s abban a gyanúban is állottak, hogy 

Mexikóban vissza akarják állítani a monarchiát. Ezért éppúgy, mint a régi 

királypárti spanyolokat, gachupinoknak nevezték őket. 



– Tehát, don Alfonso – szólt Lamothe, miután első éhségét 

csillapította –, ön azt hiszi, hogy nemsokára egyesült francia, angol 

és spanyol hajók hadát látjuk majd Veracruz előtt? Nagy tisztesség 

ez a gyenge Mexikónak. 

– Az Európából érkezett legújabb hírek semmi kétséget sem 

hagynak eziránt – felelte a fiatalember. – A három hatalom 

szerződést kötött, mely szerint kényszeríti a mexikói kormányt, 

hogy tegyen eleget európai hitelezői követeléseinek. Ez persze 

nyilván csak ürügy. Nagyon jól tudják, hogy Juarez nem képes a 

mexikói pénzügyeket máról holnapra felvirágoztatni, és ha 

valóban meg akarnák kapni a pénzüket, időt kellene engedniök a 

mexikói kormány számára. Világos, hogy Napoleon császárságot 

akar Mexikóban. Azt reméli, hogy a Déli Államok legyőzik az 

Uniót. Lehet, hogy ott is császárságot akarnak alapítani. Annyit 

tudok, hogy már több év előtt titkos tárgyalások folytak európai 

hercegekkel, hogy kipuhatolják, hajlandók-e a mexikói trónra 

lépni. Legtöbb kilátása, úgy látszik, Miksa főhercegnek, az osztrák 

császár fivérének van. Azt mondják, hogy valamennyi fejedelmi 

sarj között, akikről szó van, ő a legrátermettebb. 

– De hát mit akarnak az angolok és a spanyolok? – kérdezte 

Lamothe. 

– Először is annyi pénzt kizsarolni a szorongatott 

köztársaságból, amennyit csak lehet – felelte don Alfonso. – 

Remélik, hogy ezt elérik az ellenséges tüntetéssel. Angliát sokkal 

okosabbnak tartom, semhogy komolyan belebocsátkoznék 

fegyveres expedícióba Mexikó ellen. Spanyolország persze még 

nem mondott le egészen régi terveiről, hogy Mexikó arany- és 

ezüstbányáit visszakaparintsa; de hogy mit akar elérni az eszes 

Napóleon mellett, azt igazán nem tudom. Napoleon az egyetlen, 

akinek valóságos gyakorlati célja van. Az az álma, vagy talán – 

amint ő mondja – küldetése, hogy a latin fajnak mindenütt meg 

kell szerezni a túlsúlyt a germán felett, s mivel ez nem sikerült 



neki Európában, szemet vetett Amerikára. Napoleon azonban 

tévesen ítéli meg Mexikó erejét, és tévedését hamarosan be is fogja 

látni. Negyven-ötvenezer ember nélkül itt semmi komoly 

vállalkozásba nem foghat. 

– Ravaszul van kieszelve, hogy éppen most támadnak rá az 

országra – mondta Lamothe. – Még a győztes liberálisok is 

kimerültek az örökös háborútól. Juarezt, az egyetlent, aki a 

szegény országot nyugalomra tudná vinni, és aki valóban állandó 

kormányt tudna alapítani, el akarják kergetni, meg akarják 

semmisíteni, mielőtt még hozzáfoghatna, hogy a károkat kijavítsa. 

Ha be akartak avatkozni, évek előtt kellett volna tenniök, amikor 

senki élő ember sem sejthette, ki marad felül ebben az országban. 

Most, hogy a „feketék” mindenütt elbuktak és idegen segítség 

nélkül többé nem támadhatnak fel Juarez ellen, Mexikónak csak 

nyugalomra volna szüksége, hogy ügyeit maga rendezhesse. De 

ne legyen nyugalom, mindig van ürügy, hogy az idegenek 

beavatkozhassanak! Nos, majd meglátjuk! Ha a franciák partra 

szállnak, magam is leakasztom a karabélyomat a falról. 

Honfitársaim, igaz, de… – Isten bocsássa meg a bűnömet – de egy 

Napoleon zsoldosai nem lehetnek az én testvéreim. Mexikó a 

hazám! 

– Nem is tudtam, csak az imént hallottam, hogy önt száműzték 

Franciaországból – mondta don Alfonso. – Azt hittem eddig, hogy 

a maga szántából jött ide. 

– Nem! – felelte a francia, és arca elkomorodott. – Azok közül 

való vagyok, akiket elkeseredett harc után, súlyosan 

megsebesítve, ama borzalmas decemberi napokban elfogtak. 

Sebeim még be sem gyógyultak, mikor Cayenne-be küldtek, 

onnan sikerült megszöknöm. Ide, Mexikóba menekültem. 

Feleségemet és leányomat, Mariont is elhozattam ide, és 

megvásároltam ezt az akkor még nagyon elhanyagolt haciendát. 

Szegény feleségem, fájdalom, csakhamar meghalt! Nem szívesen 



beszélek róla! A vér a fejembe tódul! Csak azt szeretném, hogy 

jönne át ő maga, de bizonyára óvakodni fog! 

– És ön valóban azt hiszi, señor – kérdezte don Luis, aki eddig 

nem avatkozott a beszélgetésbe, csak evett és ivott, miközben 

gyakran kinézett a nyitott ajtón át a folyosóra, Marion után –, hogy 

Mexikó ellenállhat egy nagy francia hadseregnek? 

– Szomorú, hogy egy született mexikói, mint ön, kérdezi ezt 

tőlem – szólt rá Lamothe megvetően. – A legnagyobb francia 

hadsereg sem tudna semmit elérni, ha a mexikóiak 

egyetértenének. Ám amíg vannak közöttük gazemberek, akik az 

idegennek ajtót-kaput tárnak, csak azért, mert érvényesíteni 

akarják a maguk alávaló akaratát, és elérni kapzsi céljaikat, addig 

semmi vigasztalót sem lehet jósolni. Mert az árulás ellen a 

legvitézebbnek sincs védelme. Márpedig vitéz ez a nemzet… ki 

akarná ezt elvitatni? Az egyes emberek csodákat műveltek. 

Egyetlen nemzet sem szárnyalja túl a mexikóit önfeláldozásban és 

kitartásban. Igaz ugyan, hogy még nem tanult fegyelmet, de ennek 

oka a viszonyokban van. Majd ezt is megtanulják, persze, nagy 

áldozatok árán. Nemrégiben beszéltem egy nagyon öreg 

indiánnal, aki Hidalgo és Morelos alatt harcolt a spanyolok ellen. 

Az önfeláldozásnak, a legborzasztóbb szenvedések elviselésének 

valóságos csodáit mondta el nekem ez az ember! Ismeri ön 

Victoria nevét, don Alfonso, annak a Victoriának a nevét, akiről a 

tőlünk északra fekvő állam fővárosát elnevezték? 

– Ismerem, de csak a nevét, egyebet nem tudok róla – felelte a 

fiatalember. 

– Bocsásson meg – szólt közbe don Luis, aki nyugtalankodni 

kezdett, és szemlátomást unatkozott –, ma miért nem tisztel meg 

bennünket a señora a jelenlétével? 

– Valószínűen azért, mert fontosabb dolga van, mint hogy 

politikát és általában férfibeszélgetést hallgasson – felelte Lamothe 

kurtán. – Leányom csak ebédnél szokott megjelenni. Azt az önök 



henyélő szokását, hogy az egész család naponta három-négy ízben 

is egy-másfél órán át tétlenül ül az asztalnál, mi nem ismerjük. De 

Victoriáról beszéltem. Ha ez a név nincs ínyére, don Luis, akkor 

beszélhetek róla más alkalommal is! 

– Ó, bocsánatot kérek, señor – kiáltott fel a kreol, akinek nyegle 

és kissé hányaveti modora hívta ki a franciának csípős 

megjegyzését, már azért is, mert az apa szemlátomást tetten érte 

őt, hogy gondolatban Marion után kívánkozik. – Szívesen 

hallgatom. 

– Ezen az egy példán csak a mexikóiak állhatatosságát akarom 

bizonyítani – mondta Lamothe. – Személyes hősi bátorságukról 

ezren meg ezren tettek bizonyságot. Victoria Guadalupe, egy 

gazdag haciendero fia, éppen bevégezte jogi tanulmányait, amikor 

kitört a forradalom. Csatlakozott Moreloshoz, a derék paphoz, aki 

életét áldozta Mexikó szabadságáért és függetlenségéért. Victoria 

már Oaxacánál is kitüntette magát. A spanyol Regules bevette 

magát ebbe a helységbe, amelyet mocsaras környéke miatt 

nehezen lehet elfoglalni. A mexikóiak nem kételkedtek, hogy 

hamar elbánnának a spanyolokkal, ha hozzájuk tudnának férni. 

Victoria beugrott a vízbe, felemelt karddal átgázolt a mocsáron, 

egész a felvonóhídig, amely természetesen fel volt húzva, és 

átvágta annak köteleit; a spanyolok szeme láttára, akik a 

bámulattól egyetlen lövést sem adtak le. Egy órával rá Regulest 

kikergették Oaxacából. Fájdalom, nemsokára ezután Morelos, 

mint ön is tudja, ellenségeinek kezébe került, akik letépték róla 

papi talárját és agyonlőtték. – Uram, Istenem – mondta, mielőtt 

meghalt –, ha ítéleted szerint helyesen tettem, akkor fogadd 

hálámat! Ha helytelent tettem, akkor lelkemet végtelen 

irgalmadba ajánlom. – De most nem ezt akarom elmondani. 

Victoriáról beszéltem, aki derekasan harcolt a spanyolok ellen, 

amíg azok – miután Európában helyreállt a béke, s ők egyre több 

csapatot küldhettek Mexikóba –, mégis mindenütt 



felülkerekedtek. Victoria mégis helyt állott a mi tartományunkban, 

Veracruzban, és roppant károkat okozott a spanyoloknak azzal, 

hogy a tengerpart és az ország belseje között húzódó nagy 

országutat állandóan szemmel tartotta, és minden szállítmányon 

rajtaütött. Apodaca, az új alkirály hiába ajánlott neki 

bűnbocsánatot a legkedvezőbb feltételek mellett, Victoria 

kinevette, és csekély számú híveivel továbbra is az erdőkben 

húzódott meg. Lassanként azonban a halál egyre jobban 

megritkította csapatát úgy, hogy végül majdnem egészen magára 

maradt. Azok a szörnyű büntetések, melyekkel a spanyolok a 

felkelés mindenféle támogatását sújtották, a Victoria fejére kitűzött 

díj, az üldöző csapatok nagy száma elriasztották a rancherókat és 

az indiánokat attól, hogy ismét hozzá csatlakozzanak. Egyedül 

bolyongott tehát a fennsík szélén, egyetlen ember, akit ezernyi 

spanyol üldözött, akik minden falut, minden tanyát felgyújtottak, 

ahol a menekülő hős egy korty italt, egy falat kenyeret kapott. 

Végül is a szegény indiánok Victoria puszta nevének hallatára is 

megremegtek. A szerencsétlen ember hat hónapon át állandóan 

menekülni volt kénytelen az erdőben, hajszolták, mint a vadat; 

rejtekhelyéről sokszor hallotta, mint szidták a kimerült katonák őt 

és az alkirályt. Egy ízben csak úgy tudott megmenekülni, hogy a 

magasból kétségbeesett ugrással egy szakadék mélyén folyó hegyi 

patakba vetette magát, s mint gyakorlott úszó eljutott a barranca 

másik partjára. A katonák végre nem állták tovább ezt az 

embervadászatot. Az egyik tiszt, egy portyázó csapat parancsnoka 

jelentést tett a kormányzónak: egy bozótban holttestet találtak, 

amely nyilvánvalóan Victoria teteme. A jelentést részletes 

jegyzőkönyvbe foglalták, és Mexikó hivatalos lapjában 

közzétették. Az üldözést természetesen megszüntették, és Victoria 

föllélegezhetett. Arról, hogy halottnak tartják, nem tudott, s 

ezentúl is elkerült minden élő embert, attól tartva, hogy elárulják. 

Agyon volt hajszolva, halálosan fáradt. Amellett az erdőknek az 



esős évszakban való kigőzölgésétől lázba esett. A ruha 

rongyokban lógott le róla, egész testét véresre szaggatták a 

tövisek, összevissza szurkálták a moszkitók. Most már észrevette, 

hogy az üldözés megszűnt; ám azért mégsem volt szabad 

rejtekéből kijönnie. Nyáron vad gyökerek és gyümölcsök 

szolgáltak neki eleségül, de télen, főképp a magasabban fekvő 

vidékeken éhség kínozta, és boldog lehetett, ha sikerült véletlenül 

friss állati dögöt találnia, amelynek húsát kardjával 

szétdarabolhatta, és csontjaiból a velőt kiszívhatta. Nélkülözés és 

megszokás révén végre annyira jutott, hogy négy-öt napot is 

könnyen kibírt táplálék nélkül, hacsak volt vize. Így élt harmadfél 

éven át, nem látott emberi arcot, nem evett egy falat kenyeret sem. 

A végén egész ruházata egy darab rongy volt, amelyet egy indián 

kunyhójából lopott el. 

1821-ben Iturbide megdöntötte a spanyol uralmat. De hogyan 

tudhatta ezt Victoria? Mindenki halottnak tartotta őt, barátai 

gyászolták. Csak szerencsés véletlen adta őt vissza az 

emberiségnek. Régi bajtársai között volt két indián, akikben 

feltétlenül megbízott. Mikor Victoria 1818-ban elrejtőzött, ez a két 

híve könyörgött neki, jelöljön meg egy helyet, ahol szükség esetén 

mégis megtalálhatják. Victoria megnevezett nekik egy sűrű 

erdővel borított helyet, amelynek meredek, kopár sziklaorma volt. 

– Ott fenn keressetek – mondta –, ha Isten a függetlenség szent 

ügyét győzelemre viszi. És ha csak csontjaimat találjátok, tegyétek 

meg nekem az utolsó szolgálatot! – Alig hallották meg az 

indiánok, hogy Victoria ellenségeit vereség érte, fogták 

puskájukat, ellátták magukat élelemmel, és elmentek a hegyre. 

Hat héten át kutattak a sűrű erdőben, jelt adtak lövésekkel – 

mindhiába! Eleségük fogytán volt, szomorú szívvel indultak 

hazafelé. Ám mikor átkeltek egy patakon, az indiánok gyakorlott 

szeme lábnyomokat vett észre a homokban, mégpedig egy férfi 

lábnyomait, amely valamikor cipőt hordott; az indiánok ezt 



rögtön megismerték, mert a cipőt viselő láb bizonyos jellegzetes 

alakot ölt fel. Az egyik indián azonnal elindult a nyomon, a másik 

pedig ott őrködött a pataknál. Megint eltelt két nap. Az indiánnak 

már csak négy tortillája volt. Ezeket lerakta egy fatörzsre, hogy 

jelezze volt tábornokának, ha oda találna jönni, hogy barátok 

jártak itt. Aztán visszament a falujába, hogy új eleséget hozzon. A 

másik indián még nem tért meg a nyom követéséből. És Victoria 

csakugyan arra jött, és meglátta a tortillákat. Most már tudta, hogy 

keresik őt; de kik, barátok-e vagy ellenségek? Elbújt egy bokorban, 

és várt, amíg az első indián visszatért. Mindjárt ráismert, és feléje 

sietett. De az indián menekült régi vezére elől, mintha kísértet lett 

volna. Hogy is ismerhette volna fel ebben a lesoványodott, 

meztelen, bozontos fejű, nagy szakállú alakban, aki kezében 

rozsdaette kardot tartott, régi tábornokát! Csak mikor Victoria 

többször a nevén szólította, állt meg az indián, és ismert rá arra, 

akit oly rég keresett. Mikor Veracruzban híre ment, hogy Victoria 

életben van, példa nélkül való ujjongás tört ki az egész 

tartományban. Nemsokára Victoria új, népes sereggel vonult 

Iturbide segítségére, s ez utóbbinak rövid uralkodása után – mert 

Iturbide dőre módon császárnak kiáltotta ki magát – ő lett a 

köztársaság elnöke. A tőlünk északra levő tartomány fővárosát az 

ő tiszteletére nevezték el Victoriának. Látja, ez férfi, s ilyenekben 

nincs hiány Mexikóban. Zaragoza bizonnyal épp így elviselne 

szenvedéseket, és – toldotta meg szavait Lamothe mosolyogva – 

don Guarato Luis szintén! 

– Miért ne? – szólt don Luis hányavetien. – De most, señor, el 

kell mennem. Ezer köszönet! Csókolom a kezét. Adios, don 

Toledo! 

Úgy látszik, sürgős oka volt a távozásra, mert még azt sem 

várta meg, hogy Marion kisasszonynak búcsút mondhasson – 

bárha szeme mindenütt kereste őt –, hanem elsietett a haciendából 

azon az ösvényen, amelyen az imént a lovasok is feljöttek. Másféle 



utak Mexikóban nincsenek is, mert minden árut öszvéreken 

szállítanak. 

Alig tűnt el don Luis, Marion megjelent az ebédlőben, és ott 

tett-vett a szobában az asztal körül. Persze elkerülhetetlen volt, 

hogy eközben tekintete meg ne akadjon néhányszor don Alfonso 

alakján. Különös, szinte rejtélyes tekintet volt ez: olyan mély, 

csillogó, nedves, benső és mégis látszólag oly természetes tekintet, 

hogy don Alfonso több ízben lesütötte a szemét; így akarta 

elkerülni, hogy el ne árulja az atya előtt azt a zavart, amelyet 

leánya a szívében felidézett. Aztán Marion megint kiment, 

elmaradt egy negyed óráig, s amikor visszatért és végigment a 

szobán, úgy látszott, nem is gondol arra, hogy idegen fiatalember 

van ott, úgyhogy don Alfonso zavartalanul nézhette őt; könnyű, 

lebegő és mégis bájosan puha járását. A leány szemlátomást 

foglalkoztatta őt; elárulta ezt szemöldökének gyakori 

összeráncolódása s az elgondolkodó vonás szája körül. De jó 

nevelésben részesült, és fiatalsága mellett is világfi volt, semhogy 

egy pillanatra is megszűnt volna figyelni Marion atyjának szavára, 

aki most a földmívelésről és az állattenyésztésről beszélt. A 

meghívást, hogy ebédre maradjon a haciendában, elhárította, mert 

idegenek vannak Miradorban, és ő határozottan megígérte, hogy 

ebédre otthon lesz. Ám köszönettel fogadta el monsieur Lamothe 

meghívását, hogy mint szomszéd, mennél gyakrabban látogasson 

át, megcsókolta Marion kezét, aki ezt a tiszteletadást egy királyné 

grandezzájával fogadta, azután a legelőkelőbb, de egyben 

legőszintébb köszönet kifejezésével eltávozott. A francia 

házigazda még vagy száz lépésre elkísérte. 

– Kellemes és művelt fiatalember – mondta Lamothe, mikor 

visszatért az ebédlőbe. – Nem gondolod? 

– Csak olyan, mint a többi, de kissé halovány, szertartásos és 

feszes! – felelte Marion közömbösen. 



– Mindenesetre jó nevelése van, ismeretekben pedig mindezt a 

mexikói népséget, különösen a don Luis fajtájából valót, messze 

túlszárnyalja. Hogy került megint ide ez a fickó? Azt hittem, 

tisztában van azzal, hogy legszívesebben kidobnám az ajtón. De 

lerázza magáról minden bántásomat és gúnyomat, mint az uszkár 

a vizet. 

Marion nem felelt erre a megjegyzésre, csak ásított egyet. 

– Ez a don Alfonso, úgy mondják, roppant gazdag – folytatta 

Lamothe. – Atyját Amerika egyik leggazdagabb emberének 

tartják, ez pedig nagy szó. Aztán arra is emlékszem, hogy már 

Párizsban is hallottam a család hírét. Részint Amerikában élnek, 

részint Párizsban. A Boulevard des Italiens-en szép palotájuk van, 

amelyben együtt laknak egy másik, ugyancsak nagyon gazdag 

családdal. Sőt arra is emlékszem, hogy rejtélyes dolgokat beszéltek 

erről a két családról. Állítólag egész roppant vagyonukat valami 

titokzatos embernek, gróf Monte Cristónak köszönhetik. Ki tudja, 

hogy áll a dolog? Az emberek sok mindent összehordanak. De 

hogy a család nagyon gazdag, ahhoz nem fér kétség. Legtöbb 

birtoka északon van, állítólag egész országrészek az övék, részint 

Mexikó, részint az Egyesült Államok területén. Csodákat 

beszélnek erről. Ez a don Alfonso mindenesetre érdekes 

ismeretség. 

Marion, úgy látszik, nem így gondolkodott, mert cseresznyét 

dobált az ablakon át az udvaron csipogó baromfinak. Az apát 

mintha bosszantotta volna ez a közönyösség. Nem vette észre, 

milyen figyelmesen fülelt apja minden szavára a lány. Az ilyesmit 

nem szoktuk észrevenni, legkevésbé a nőknél. Lamothe 

rosszkedvűen kiment az udvarra. Marion mosolyogva nézett 

utána, aztán a tükör elé állt, megnézte magát, mint Nárcisz, mikor 

magát a forrás vizében megpillantotta, és léha spanyol dalt 

kezdett dudorászni, amelyet a mesztic nőktől tanult. 



Éjjel volt. A hold nem látszott, de az égen a csillagok seregének 

sziporkázó pompája világolt. A hacienda mély csöndben pihent, 

épp úgy, mint az egész természet. Csak lenn, a szakadék mélyén 

csobogott a folyó, és denevérek sötét árnya suhant a bozóton át. 

Itt-ott felcsillant egy-egy hüvelyknyi fénylő bogár, a cucuyo is, 

mint drágakő a párás éjszakában, s fel-felhangzott egy bagoly 

vagy egy jaguár kiáltása. 

Időközönként erősebb zörej hallatszott a bokrok között, majd 

azon a ponton, amelyet már ismerünk, sötét alak jelent meg. Egy 

ideig óvatosan állt a szakadék szélén, a bokrok között, aztán halk, 

szinte nesztelen léptekkel közeledett a haciendához. Egy kutya 

ugatni kezdett, és kiszimatolt az udvar lezárt ajtaján. Úgy látszik, 

megérezte, hogy ismerős van odakünn, mert hamar elhallgatott. 

A verandára csak kicsiny ablakok nyíltak, amelyek nemigen 

voltak magasabbak egy négyzetlábnál, és éjjel igen erős, megvasalt 

fatáblákkal voltak elzárva. Az egyik ilyen fatábla egészen halkan 

kinyílt, és mialatt a veranda bal oldalán az első alak közeledett, a 

nyitott ablakból egy másik alak osont ki, és nesztelenül 

lebocsátkozott a sötét verandára. Lamothe volt. 

Az első alak, akiben a francia rögtön felismerte a kreolt, 

kopogtatott a bal oldali ablakok egyikén, először halkan, aztán, 

mikor nem nyitották ki, erősebben, végre olyan erősen, hogy a 

kopogtatást az egész haciendában meg kellett hallani. Eközben 

vicsorgatta a fogait és káromkodott. Hirtelen kinyílt az ablaktábla, 

és a nyílásban fehér ruha jelent meg, aztán Marion hangja 

hallatszott: 

– Megőrült? Hát az egész ház felébredjen? 

– Igen, őrült vagyok! – felelte a kreol olyan hangon, amelyből 

irtózatos düh mordult ki. – Betörtem volna az ablaktáblát, ha nem 

jössz, kellett veled beszélnem. Eredj onnan az ablakból, Marion, 

bemászok! 



Lamothe csak hatlépésnyire volt az ablaktól. Önkéntelen 

mozdulatot tett, mintha valamit ki akarna venni az övéből, de 

mozdulata félbemaradt. 

– Mi jut eszébe? – hallatszott Marion hangja. – Menjen! Aludni 

akarok! Ma semmi kedvem a beszélgetéshez. Hogy mer idejönni, 

ha nem hívtam?! 

– Ma bolond vagyok. Be akarok menni. Talán az utolsó alkalom, 

hogy látjuk egymást, drága, imádott Marion! Az ég szerelmére 

kérlek, bocsáss be, engedd meg, hogy még egyetlenegyszer 

csókoljam ajkadat, megittasodjam és feledjek… mert menekülnöm 

kell. 

– Lehetetlen! – felelte Marion. – Ma nem vártalak, és az indián 

asszony a mellettem lévő szobában alszik. Miért akarsz elmenni? 

– Szégyen, gyalázat! – dühöngött don Luis. – Hogy így kelljen 

elmennem! Nem, feltöröm az ajtót, felgyújtom az egész haciendát, 

de bemegyek hozzád! 

És felugrott az ablak felé, de Marion nagy erővel és 

határozottsággal visszalökte a kezét. 

– Istenemre, fellármázom a házat! – kiáltott a leány. – 

Szemtelenséget nem tűrök. Azt teszem, amit én akarok! Mondd, 

csacsi, mi baj megint? 

– Ördög és pokol! – zúgolódott a kreol. – Ez legyen az utolsó 

éjszakám? Hát halljad, de nyisd ki a füledet és emlékezzél 

szavaimra, mert esküszöm neked Istenre és minden ördögökre, 

akik most bizonyára hallják, amit mondok, hogy szavamat meg 

fogom tartani! Mikor ma útban voltam hazafelé, elém jött egy 

indián leány, aki már lesett rám, és jelentette, hogy katonák voltak 

a tanyámon, ott találtak valakit, s azt elvitték. Ugyanaz az ember 

volt, aki ma reggel itt, a szakadékon keresztül elmenekült. Én is 

csak tőle tudom a sziklaösvény titkát. Ez az ember a barátom, s 

mint én, halálos ellensége a föderalistáknak és liberálisoknak és 

Juarez híveinek. Ez a Zaragoza, verje meg az Isten, elámított a 



beszédével. Azt mondta, át akar menni a nagy országútra; ezzel 

biztonságba ringatott, és én itt maradtam nálatok, aztán San 

Martinba mentem ahelyett, hogy hazasiettem volna, hogy 

barátomat értesítsem. A bitangok megelőztek, és annyit találtak a 

haciendámon, hogy akasztófára, vagy legalábbis Veracruz 

erődjébe, az orizabai fegyházba vagy a pueblai börtönbe 

juttathatnak. El kell tűnnöm, el kell menekülnöm, amíg majd 

eljönnek az idegenek, és elkergetik ezeket az átkozottakat a 

pokolba, ahová valók. Maldito, maldito! El kell hogy hagyjalak, 

éppen most, mikor ez a bitang don Toledo itt turbékol körülötted! 

El fogsz felejteni, te kígyó, tudom, ismerlek. De vigyázz magadra – 

ez utóbbi szavakat leírhatatlan dühvel mondta –, meghalsz, ha 

megtudom, hogy másé lettél! Az én puskám biztos fegyver, 

sohasem tévesztek célt! Meghaltok mind a ketten, esküszöm a 

boldogságos Szűzre! Tehát nem akarsz beereszteni? 

Ezek az utolsó szavak majdnem jajongóan kérők voltak, és 

sokkal halkabban hangzottak. 

– Annyi lenne, mintha egy jaguárt vagy egy megvadult bivalyt 

eresztenék be – felelte Marion kurtán és megvetően. – Tehát el kell 

menekülnöd, mert elég ostoba voltál, s olyan dolgokkal 

foglalkoztál, amelyekhez nem értesz? Úgy kell neked. Többé 

úgysem láthattál volna. Te elveszted a fejedet, én pedig bolond 

emberekkel nem szeretek érintkezni. A fenyegetéseiden nevetek! 

Semmi sem köt minket össze. Azt pedig megmondom neked, ha 

megint egyszer találkoznánk valamikor, és te ilyen módon lépnél 

fel velem szemben, és a tulajdonodnak néznél engem, akkor 

meglátnád, hogy bánnék el veled! Térden állva kellene 

megköszönnöd minden kegyet, amiben részesítettelek. Több 

vagyok annál, semhogy egy kreolnak legyek a felesége. Nos, 

szerencsés utat! 

A leány becsapta az ablaktáblát, és olyan hangosan tolta be a 

reteszt, hogy a zaj messze elhallatszott. 



Don Luis fel akart ugrani. Lamothe hallotta, amint lihegett, 

fogait vicsorgatta, hörgött, egy-egy vad káromkodást morgott. 

Aztán látta, hogy a sötét alak összerázkódott, majd eltávozott a 

háztól; látta, hogy a szakadék szélén a földre roskadt, és őrületes 

görcsös vonaglás közepette a földet harapdálta és ujjaival túrta. 

Végre felállt a kreol, összeszorított öklét még egyszer 

fenyegetően emelte fel a hacienda felé, végül pedig rekedt 

nevetéssel eltűnt a bokrok között. 

Először történt, hogy Lamothe, akit a titkos sziklaösvény 

felfedezése és számos apró jel figyelmessé tett a leánya és don Luis 

között lehetséges valamilyen bizalmas viszonyra, egész éjjel 

őrködött és várta a kreolt. Bármi volt is a szándéka eredetileg, 

most szinte részvétet érzett az elutasított ember iránt, akivel 

leánya olyan kegyetlenül bánt el! Afelől, hogy milyen viszony volt 

a kettő között, most már nem volt kétsége! Az apa talán 

boldogtalanabb volt, mint maga a visszautasított szerelmes, és 

lesújtott hangulatban tért vissza hálószobájába az ablakon 

keresztül. 

Liberty-Plantation 

Szép szobában, amely Amerika minden gazdagságát és 

kényelmét a legfinomabb európai ízléssel és a kiművelt női szem 

legválogatottabb ízlésével egyesítette, fiatal leány ült. Arca nem 

látszott, mert a gyönyörű, faragott asztal lapjára hajolt, és ragyogó 

fürtjei, amelyek természetes hullámokban omlottak alá, elrejtették 

azt. A leány egyik karja ernyedten lógott, a másik az asztalon 

nyúlt végig és időnként meg-megrándult, mintha heves fájdalom 

kínozná. A szobában más senki sem volt. A leány lábainál nagy 

újságlap hevert. 



Halkan kopogtak az ajtón, a fiatal leány nem hallotta. Még 

egyszer kopogtak: semmi válasz. 

– Senki sincs odabenn? – kérdezte egy férfihang német nyelven. 

Megint semmi válasz. Most kinyílt az ajtó. Nyílásában 

tekintélyes külsejű férfi jelent meg, aki még nem lehetett egészen 

ötvenéves. Ruhája jómódú amerikai ültetvényesre vallott, arcának 

kifejezése szilárd, megnyerő volt. Mikor meglátta a fiatal leányt, 

amint végignyúlt az asztalon, felfigyelt, majd a megütközés és 

aggódás kifejezése jelent meg arcán. 

– Elisa! – mondta halkan, s a szőnyegen, amely felfogta 

lépésének zaját, közelebb ment. A leány nem felelt. Talán alszik? 

Ebben a szokatlan időben, öt órakor, közvetlenül az ebédidő előtt? 

A férfi lassan felemelte az újságlapot, s azonnal szemébe ötlött ez a 

név: Everett Richard. Arcvonásai elkomorodtak, homloka 

összeráncolódott és gyorsan átfutotta a sorokat. A következőket 

olvasta: 

„Nem kétséges már, hogy mister Everett Henry úrnak, 

közbecsülésben álló polgártársunknak mindenütt ismert és 

kedvelt fogadott fia, mister Everett Richard, akinek különös 

eltűnését már ez év februárjában jelentettük, többé nem él, és egy 

eddig fel nem derített gonosztettnek esett áldozatul. Akkor 

közöltük, hogy Richard úr atyja megbízásából Richmondba indult 

egynémely fontos pénzügyek gyors elintézésére, mert már 

küszöbön állott a déli államok fenyegető elszakadása. Richard úr 

vasúton ment Bingstownig, ott lóra szállt, amelyet egy nappal 

előbb egy lovászával előre küldött, mert Bingstownban csak ritkán 

lehet lovat vagy kocsit kapni. Az volt a szándéka, hogy 

meglátogatja Liberty-Plantationben Büchting urat, akinek családja 

bizalmas és benső barátságban van Everett úrral. Reggel hét 

órakor lovagolt ki Bingstownból, bele a nagy mezőségbe, amely 

Bingstown és Liberty-Plantation között elterül. Mikor mister 



Everett egy héten át nem kapott hírt fogadott fiáról, aggódni 

kezdett, és táviratozott Richmondba. 

Arra a hírre, hogy Richard úr nem érkezett meg oda, azonnal 

maga is délre utazott, és táviratozott rokonának, mister Pettow 

Ralphnak, aki üzleti ügyekben az Everett-cég képviseletében 

Észak-Karolinában tartózkodott. Ketten egyesült erővel folytatták 

a kutatást az eltűnt után, és mister Büchting a leghathatósabban 

támogatta őket. Richard úr lovának nyomát könnyen lehetett 

követni. Némi távolságban Bingstowntól egy másik, délről jövő 

lónyom csatlakozott hozzá, és együtt haladt Richard lovának lába 

nyomával. Aztán volt egy hely, ahol a friss fű vérrel volt borítva. 

Onnan az egyik lónyom megint dél felé haladt, míg Richard úr 

lova, valószínűleg azután, hogy lovasa lezuhant, még egy kört írt 

le, majd nyilvánvalóan egy újabb lovassal a hátán, észak felé 

haladt. Itt az új lovas elhagyta a lovat, amit gazdátlanul 

megtaláltak. Hogy Richard ellen gyilkos merényletet követtek el, 

az nem kétséges. Rejtélyes a délről húzódó és oda visszatérő 

nyom, amelyet, sajnos, nem lehetett addig követni, amíg 

megállapíthatták volna, hogy miféle helységbe vezetett. Annak az 

embernek a lábnyomáról, aki Richard úr lovára szállott fel, egy 

öreg vadász és néhány indián egybehangzóan azt állapították 

meg, hogy egy bicegő négernek a lábától ered. Minden további 

kutatás, amelyet különben is nagyon megnehezített az időközben 

kitört háború, hasztalan volt; nem bírták megállapítani, hová 

került Richard úr holt vagy élő teste. Egyéb nyomokról ítélve, 

valószínűen egy csoport ember haladt el két kocsival azon a 

helyen, ahol a gonosztett történt. De a csakhamar kitört zavarok 

közepett nem lehetett megállapítani, kik voltak ezek az emberek. 

Minden felhívás eredménytelen maradt, és miután fel kell 

tételezni, hogy Richard úr maga bizonyára életjelt adott volna 

édesatyjának az elmúlt hét hónap alatt, ha még valóban élne, most 

már kétségtelen, hogy e szerencsétlen fiatalember áldozatul esett a 



gaztettnek. Adja isten, hogy e tudósításunk révén mindazok, akik 

bármi jelentéktelen nyomot is tudnak erről a szomorú eseményről, 

közöljék mondanivalójukat mister Everett Henry úrral New 

Yorkban, aki ezért minden tekintetben hálás lesz nekik.” 

– Szegény gyermek! – suttogta a férfi, miután az újságot 

elolvasta. – Hát hiába titkoltuk el előled, mégis eljutott hozzád a 

szerencsétlenség híre. És ugyan ki tette neked ezt a gonosz 

szolgálatot? 

Megnézte azt a papírszalagot, amellyel az újság át volt 

ragasztva. A postabélyegen Dumfries bélyegzője látszott. Ez 

észak-virginiai helység volt, körülbelül annak a katonai 

kerületnek a határán, amelyet a déli államok (lázadók vagy 

konföderáltak) csapatai tartottak megszállva. Kinek volt érdeke, 

hogy elküldje a leánynak ezt az újságot, amely csak véletlen 

következtében juthatott a kezébe, hiszen az északi államokkal és 

New Yorkkal minden összeköttetés meg volt szakítva, és csak 

messze kerülőutakon volt lehetséges? 

Mialatt ez az úriember ott állt szomorú töprengések közepett, a 

fiatal leány megvonaglott. A férfi kezével szelíden megsimogatta 

fejét, és így szólt hozzá: 

– Elisa, gyermekem, ne adj feltétlenül hitelt ennek a híradásnak, 

vagy legalábbis ne add fel a reményt, mely még ez után a tudósítás 

után is megmarad. Richard valószínűen nem halt meg. Hallod-e, 

gyermekem? 

A fiatal leány megmozdult. A férfi odahúzott egy széket, leült 

melléje, és karjával átölelte. Elisa kissé felemelte a fejét, de csak 

azért, hogy arcával vállára boruljon ennek az embernek, aki csak 

az atyja lehetett. 

– Ne tégy le minden reményről, édes gyermekem! – folytatta az 

apa. – Mindnyájan tudtuk, hogy szereted őt, és Istenemre, senkit 

sem fogadtam volna szívesebben vőül, mint ezt a derék fiút! Ha 

nem lenne ez az áldatlan háború, már rég megállapítottuk volna, 



él-e vagy hal. De ki tud nyomot követni ilyen zavarok között? És 

ki törődik ilyen véres háborúban egy ember életével? Mégis, nem 

mondtam le minden reményről. Nem azért beszélek így, hogy 

vigasztaljalak – nem! De az a gyanú, hogy még élet volt benne, 

amikor emberek, akikről nem tudjuk, hogy kicsodák, megtalálták. 

Mert senki sem tarthatta volna érdemesnek, hogy elcipeljen 

magával egy holttestet. Az is könnyen meglehet, hogy az a 

híradás, amelyet Richard atyjához akart juttatni, a háború okozta 

zavarok és bizonytalan közlekedés folytán megkésett vagy 

egészen elveszett Everett úr még nem adott fel minden reményt, 

éppoly kevéssé, mint én sem. Persze rejtély marad az, ki 

támadhatott rá előre megfontolt szándékkal az elhagyatott mezőn 

erre a becsületes, jó fiúra, akit mindenki szeretett. Mert hogy a 

támadás elő volt készítve – abból nem engedek! Bizonyos, hogy 

valaki tudott Richardnak arról a tervéről, hogy ezen a napon 

átlovagol a mezőségen. A délről jövő és oda visszatérő nyom ezt 

félreérthetetlenül elárulja. No de eljön majd a nap, amikor ez is ki 

fog derülni. Mert érzem, Richard vissza fog térni, vagy legalábbis 

biztos hírt kapunk majd haláláról. Légy tehát az én erős leányom, 

erős, amilyen mindig voltál! Alázattal meg kell nyugodnunk Isten 

akaratában, már azért is, mert megtörtént dolgokon úgysem 

tudunk változtatni. Viszont hibát követnénk el, ha letennénk 

minden reményről, amikor meggyőződésünk és megfontolásunk 

szerint még van valami alapunk a reményre. 

Elhallgatott. A leány meg sem moccant. Az apa azonban érezte, 

hogy halkan zokog. 

– Nem sejted, Elisa, ki küldhette neked ezt az újságot 

Dumfriesből? – kérdezte az apa. – Arra vall, hogy az illetőnek 

egészen különös érdeke van, mert éppen ezt a hírt küldötte meg 

neked, amelyet eddig eltitkoltunk előled. Mi nem adtuk fel a 

reményt, hogy Richardot viszontlátjuk. A fejedet rázod? Nem 



tudod? Nem ismerted meg az írást, a címszalagot? Nagyon 

különös! 

Megint gondolataiba merült, miközben még mindig átölelve 

tartotta leányát. Most már hangosabban zokogott Elisa, s az apa 

nem zavarta. Ez volt az első csapás, amely eladdig zavartalan 

boldogságban élő gyermekét érte, de nagy és súlyos csapás, mert 

hisz tudta, hogy leánya a fiatalembert szűzies, titkos vonzalommal 

régóta a szívében hordta. 

– Ma nem jössz asztalhoz leányom, nem, nem, ne gyere! – 

mondta azután halkan. – Ideküldöm hozzád Jeanette-et, vagy 

egyedül is maradhatsz. Édesanyád biztosan idejön. Igen, maradj 

csak egyedül, sírd ki magadat kedved szerint! Most már magam 

sem bánom, hogy végre megtudtad a dolgot. Úgy is nyomta a 

szívemet, hogy tudom a szomorú titkot, és mégsem beszélhetek, 

tehetetlenül kell néznem, hogy napról napra szomorúbb vagy, 

mert nem kapsz hírt Richardról. Még egyszer kérlek, remélj, és ne 

essél kétségbe! 

Az apa felállt, és a leány is felemelte a fejét. Szép arca volt, 

nemes, kifejezésteljes vonásokkal, amelyek kissé hasonlítottak 

apja arcvonásaihoz, csak lágyabbak és nőiesen bájosak voltak. A 

leány szemeiből csillogó könnyek peregtek le, végig a halvány 

arcon, és nagy, sötét szemeinek tekintetében kimondhatatlan 

fájdalom volt, amikor kezét atyja felé tárva így kiáltott fel: 

– Ó, atyám, nem tudjátok, mennyire szerettem őt!… Rajtatok 

kívül őt a legjobban ezen a világon! És ő is szeretett engem… hisz 

oly jó volt. A legjobb az emberek között! 

– Reméljük, hogy Isten megtartja őt számodra – mondta az apa 

komolyan, vigasztalóan és ünnepélyesen, mikor látta, hogy leánya 

ismét lehorgasztja a fejét. – Nézd, Elisa, ha ő is elment volna a 

háborúba – bizonyos, hogy nem maradt volna vissza –, és golyó 

érte volna őt, akkor is bele kellett volna nyugodnunk a 

Mindenható akaratába! 



A leány csak sóhajjal felelt. 

Az apa homlokon csókolta őt, halkan azt mondta – Isten veled 

–, és kiment a szobából. 

Nagy, nyilván hölgyek számára való szobák hosszú során ment 

végig. Mindenütt ugyanaz a nemes, de gazdag egyszerűség, 

ízléses női munkára valló díszítéssel. Aztán eljutott egy nagyobb 

helyiségbe, amely szemlátomást ebédlő volt, mert a szoba közepén 

asztal állt, s az asztalon már terítettek is. Ez a terem is fölöttébb 

gazdagon volt bútorozva. A sarkokban márványszobrok álltak, 

virágokkal díszített és bronzalakokkal művészien kialakított két 

kis szökőkút csobogott, az egyiken Kalide ismert kisfiúalakja a 

hattyúval. A kutacskák felfrissítették a szoba levegőjét, mert bárha 

szeptember volt már, a hőség Virginiában még mindig nyomasztó 

volt. Az apa áthaladt ezen a szobán is, és az ellenkező oldalon 

benyitott egy ajtón, amely egy előszobába nyílt. Azon túl voltak a 

ház urának szobái. 

Az egyik szobában hölgy ült, körülbelül negyvenéves. 

Egyszerű, könnyű nyári ruha volt rajta, de az az értékes kámea, 

amelyet ruhájába tűzve viselt, jelezte, hogy ennek a gazdag 

háznak ő az úrnője. Még mindig szép volt. Az évek még nem 

vettek el semmit arcának bájából, pompás, aranyszőke hajának 

fényéből, szelíd, kék szemének melegségéből. Férje íróasztalánál 

újságot olvasott, vagy csak olvasni látszott, mert arcának 

kifejezése sokkal komolyabb és szomorúbb volt, semhogy valóban 

olvashatott volna, ámbár ebben az időben az amerikai újságok 

csupa komor és szomorú dolgot hoztak hírül. Az apa szelíden 

átkarolta az asszony nyakát, és halkan így szólt: 

– Már tudja! 

És mikor az asszony összerezzent, így folytatta: 

– Néma fájdalomban találtam. Valaki – megfejthetetlen, hogy ki 

lehet! – elküldte neki Dumfriesből a New York Heraldot, 

amelyben a tények nagyban-egészben helyesen vannak elmondva. 



Adja isten, hogy leányunk elviselje a csapást! Én nem vettem el 

minden reményét. Hisz ilyen nagy fájdalomnál egyetlen 

vigasztalónk az idő! Megmondtam neki, hogy maradjon a 

szobájában. Egyelőre ez a legjobb. Ezért tehát nem beszélhettem 

vele, mint ahogy akartam, Everett úr ajánlatáról. Pedig most talán 

jó lenne, ha elfogadná derék barátom meghívását, és elutaznék 

New Yorkba, hisz most szabad az út Nyugat-Virginián át 

Pennsylvániába, és te nyugodtan elkísérhetnéd őt, kedves Amélia. 

– De ugye nem nélküled, Wolfram? – szólt az asszony. 

Az apa néhány pillanatig némán nézett maga elé, aztán 

csendesen megrázta a fejét. 

– Nem, én már eltökéltem, hogy itt maradok, hacsak igen 

komoly okok nem kényszerítenek elhatározásom megmásítására – 

mondta végül. – Ki akarok tartani őrhelyemen a tajtékzó 

hullámtorlat közepett, mint egy világító torony – ha szabad 

magamat ehhez hasonlítanom –, mint jelképe az Észak 

állhatatosságának, amellyel igaz ügyéért harcol. Ám lássák Dél 

bárói, hogy én még az ő körükben is nyíltan vallom az Észak 

elveit, és birtokomat még a háborúban sem hagyom cserben. 

– De Wolfram – szólt az asszony szomorúan –, nem vagy 

túlságosan vakmerő? Még mindig nem szoktál le az ifjúkori, régi 

dacról? Ez a háború napról napra vadabb jelleget ölt, egyre jobban 

tűnik el a remény, hogy hamarosan beáll a kibékülés, amelyben 

néhány hónap előtt még mindnyájan hittünk. 

– Ez igaz – felelte a férfi elgondolkodva –, és nagyon kívánnám, 

hogy te Elisával északra menj. Nekem magamnak azonban itt kell 

maradnom. 

– Akkor alig hiszem, hogy magadra hagylak – mondta a ház 

asszonya. – Most azonban átmegyek Elisához, és megpróbálom, 

hátha könnyíteni tudok a szívén. Ments ki a vendégek előtt, ha 

kissé később jönnék asztalhoz. 



Felállt, és láthatóvá vált magas, kellemes és szinte fiatalos 

alakja; komoly, majdnem nyomott hangulatban megszorította a 

férje kezét, és kiment a szobából. 

Valóban különös és aggodalmat keltő volt a helyzet, melyben 

Liberty-Plantation tulajdonosa volt. 

Mintegy tíz éve Büchting Wolfram az Egyesült Államok messze 

délnyugat vidékéről, Kalifornia és Mexikó határáról New Yorkba 

jött, ahol csakhamar benső barátságot kötött Everett bankárral. 

Nemsokára mind a ketten beutazták Virginiát, és mister Büchting 

a tartomány közepén, az Alleghanies- vagy Kék Hegyek keleti 

lejtőjén területet vásárolt. Mister Büchtingről az a hír járta, hogy 

majdnem hihetetlen vagyona van, amely, mint ahogy suttogták, 

kissé rejtélyes eredetű. Don Alfonso már előzően említett atyjának 

volt a sógora; a fiatalember anyja mister Büchting nővére volt. 

Mindkét család, mint ahogy már Lamothe úr is jelezte leányának, 

valami adományozásnak vagy öröklésnek köszönhette 

gazdagságát. Hogy valójában miként állt a dolog, azt legkevésbé 

mister Büchtingtől lehetett megtudni, mert csendes, majdnem 

zárkózott ember volt, aki nemigen hajlott bizalmas közlésekre, 

bárha mindenki, aki vele közelebbi, még ha csak üzleti 

érintkezésbe is került, dicsérte becsületességét és egyenességét. 

Büchting úr tehát megvásárolta a kicsiny, jelentéktelennek látszó 

ültetvényt a Kék Hegyek lejtőjén, ahol egy rossz lakóház és 

csekély számú néger kunyhó állott. Ámde csakhamar olyan birtok 

bontakozott itt ki, amelyhez a Dél leggazdagabb ültetvényesei is 

elzarándokoltak, hogy megcsodálják. Liberty-Plantation főépülete 

mesterműve volt az egyszerűségnek és szépségnek, aminek talán 

az volt a magyarázata, hogy Büchting úr fiatal korában, a hírek 

szerint, építész volt. Kétemeletes épület volt ez, hosszúkás alakú 

és minden arányában nemes szabású. A ház előtti nagy gyepes 

térről széles lépcsőzet vezetett fel az oszlopok tartotta 

előcsarnokhoz, amelyből nagy üvegajtókon át az ebédlőterembe 



lehetett jutni, amelyet már ismerünk, s amely a földszintet két 

részre osztotta: baloldalt voltak a házigazda szobái, jobboldalt 

pedig a hölgyek lakosztálya. Az emeleten volt a biliárdszoba, a 

könyvtár, a zeneszoba, valamint a vendégszobák, olyan 

kényelmesen berendezve és olyan számmal, hogy aki 

meglátogatta Liberty-Plantationt, egészen otthon érezte magát. 

A lakóházat pompás, szinte erdőhöz hasonlatos park övezte, 

amelyben hatalmas öreg hickory-tölgyek, tulipános pompafák, 

szikomorfák és bükkök váltakoztak a rezgőnyárfákkal és 

juharfákkal. Közvetlenül a ház előtt az erdő teljesen parkjellegű 

volt, ellenben a ház mögött a fásítás inkább erdőszerű volt. Ebben 

a ligetben a főépülethez csatlakozó mellék- és gazdasági épületen 

kívül egy csoport barátságos, kiskerttől övezett, a svájci házakhoz 

hasonlóan épített házacska is volt. Itt laktak mister Büchting 

munkásai, fehérek és feketék egyaránt. A munkásházak mögött 

emelkedtek a nagy raktárak, fészerek és istállók, és valamivel 

odább terültek el a földek, amelyben dohányt és gabonát 

termeltek. 

Mister Büchtingnek pompás műkincsekkel díszített lakása, új 

mezőgazdasági gépei, de az egész ültetvény is, mint már 

említettük, búcsújáróhelye volt a Dél leggazdagabb és 

legtekintélyesebb ültetvényeseinek, és mister Büchting a legjobb 

akarattal sem tudott szabadulni a látogatásoktól, a baráti 

felajánlkozásoktól. Mihelyt azonban megismerték igazi szándékait 

és elveit, amelyeket egyáltalában nem titkolt el, a becsülés és 

barátkozás vad gyűlöletre változott Kiderült ugyanis, hogy 

Büchting úr határozott ellensége a rabszolgaságnak, és birtokán, 

Liberty-Plantationben, fehér munkásain kívül csak szabad 

négereket foglalkoztatott. Sőt, az a hír is járta, hogy szándékosan 

telepedett meg itt Virginiában, s az volt a célja, hogy megmutassa, 

miszerint szabad négerek éppen olyan jól dolgoznak, mint a 

rabszolgák, s egyáltalán nincsenek ártalmára a társadalmi 



rendnek. Virginiában ennél szörnyűbb dolgot nem követhetett 

volna el. Éppen ott, határán az északi államoknak, amelyekben a 

rabszolgaság nem szokásos, az ültetvényesek sokkal 

érzékenyebbek, ha azt az elvüket, amely szerint a néger rabszolga 

alatta áll a fehér embernek, és tulajdonképpen csak dolgozó állat, 

csúffá akarják tenni. Ezenkívül attól féltek, hogy a szabad négerek 

példája veszélyes befolyást gyakorol majd a fekete rabszolgákra, 

és egy-egy feketének minden ellenszegülését vagy szökését a rossz 

példa számlájára írták, amellyel mister Büchting a helyzetet 

megrontotta. Úgy elkerülték őt, mint a dögvészt, kiközösítették, s 

amikor mindez nem használt, ajánlatot tettek neki, hogy 

ültetvényét kétszeres áron megvásárolják. De hiába erőlködtek. A 

rabszolgatartók belátták, hogy mister Büchting sokkal gazdagabb 

ember, semhogy ültetvényéből nagy anyagi hasznot akarna 

szerezni, és hogy a szabad négereket éppen csak példaadás okából 

foglalkoztatja. Elpusztították a vetését, rálőttek. Ez sem használt. 

Mister Büchting a szép évszak legnagyobb részét ültetvényén 

töltötte el, az év hátralévő részét pedig New Yorkban, jó barátok és 

ismerősök körében, akik között első helyen állt mister Everett, és 

hagyta, hogy a rabszolgatartók fogaikat csikorgassák és 

dühöngjenek. Úgy tett, mintha azok nem is lennének a világon. 

Tudvalévő, hogy főképpen a rabszolgakérdés volt az, amely 

miatt a Dél szakított az Északkal. A rabszolgatartók ellene 

szegültek minden könnyítésnek, amelyet a feketék számára 

terveztek, minden lépésnek, amely a rabszolgaság fokozatos 

eltörlésére vezetett volna. Előre látták, hogy az északi államok, 

vagy helyesebben szólva azok az államok, amelyekben nem volt 

rabszolgaság, lassanként túlsúlyra jutnak a törvényhozó 

kongresszusban, hogy aztán törvényeket javasoljanak a 

rabszolgaság eltörlésére. Eltökélve arra, hogy a rabszolgaságot 

soha megszüntetni nem engedik, a déli államok már harminc év 

óta felkészültek arra az eshetőségre, amely most valóban 



bekövetkezett: a legfontosabb polgári és katonai állásokat a 

maguk pártjának férfiaival töltötték be, és az Egyesült Államok 

vagyonából mindent, amit lehetett, magukhoz vontak. A 

történelem egyetlen árulását sem készítették elő hosszabban, 

titokzatosabban és gonoszabbul, mint a déli államoknak ezt az 

elszakadását. 

Az Észak eleinte lehetetlennek hitte, hogy ez az elszakadás 

komoly. Remélték, hogy találnak majd közös pontokat a 

kiegyenlítésre; hisz Északon is elég befolyásos férfiú volt, akik 

nem is nagyon ellenezték a rabszolgaság fenntartását a dohányt, 

gyapotot és cukornádat termelő déli ültetvényeken. De csakhamar 

kiderült, hogy a Dél bárói szakadást akartak, hogy külön 

birodalmat akartak teremteni a feketék korlátlan 

rabszolgaságával. 1861 tavaszán az északi államok 

testvérháborúban állottak a déli államokkal. Richmond, Virginia 

fővárosa lett a lázadás fő fészke, és Virginia meg Maryland 

határán kellett kifejlődnie a főhadszíntérnek. Eleinte úgy látszott, 

hogy csakugyan a Dél fog diadalmaskodni. Hisz felkészült a 

háborúra, szervezte ember- és pénzerejét, míg az Észak teljesen 

készületlen volt, és előbb be kellett hívnia a milíciát, hogy 

viselhessen egy olyan háborút, amely saját polgárainak 

többségénél sem volt népszerű. 

Az első jelentősebb ütközet 1861. július 21-én folyt le Bull’s Run 

mellett, és az északi csapatok számára szerencsétlenül végződött. 

Ez a vereség Északon lángra lobbantotta a lelkesedést, amely 

eladdig hiányzott. Ha az Észak győzött volna, akkor a legyőzött 

Déllel szemben, valószínűleg, beérte volna valami sovány 

egyezséggel. De a vereség mindazoknál, akik eddig kedvetlenül 

mentek a háborúba, felébresztette a becsületérzést és a megtorlási 

vágyat. Az emberek azt mondogatták egymásnak: mégsem szabad 

megengedni, hogy egy csoport rabszolgatartó olyan könnyedén 

szétrobbanthassa az Egyesült Államokat, s hogy Délnek meg kell 



ismernie az Észak erejét. A rosszul szervezett hadsereget új 

alapokon átszervezték, és szigorúbb fegyelmet honosítottak meg. 

Jelentkezett az, ami eddig hiányzott, a lelkesedés az állam 

veszélyeztetett egységéért. Az emberek megfogadták maguknak 

és a kormánynak, hogy addig harcolnak, amíg az Unió csillagos 

lobogója győzedelmeskedik az áruló konföderáltakon. Ezren és 

ezren tódultak a zászlók alá, milliókat és milliókat bocsátottak a 

kormány rendelkezésére; mister Büchting egymagában egymilliót 

adott. 

Így álltak a dolgok 1861 őszén. A két hadsereg Virginia északi 

részén, Washington irányában, várakozó magatartással állt 

szemben egymással. Egyik sem érezte magát elég erősnek, hogy 

támadásba menjen át. A déli államok csapatai csak védekezésre 

akartak szorítkozni, mert ez látszott rájuk nézve a 

legelőnyösebbnek. Nyugat-Virginiából M’Clellan tábornok 

kitakarította a lázadó csapatokat, és az a vidék, amelyen 

Liberty-Plantation feküdt, az a vidék volt a határ – Virginiának 

ebben a részében – a déli és az északi államok csapatai között. 

Bizony igaza volt Büchting úr feleségének, amikor azt mondta, 

hogy ilyen körülmények között dacosság kitartani az így 

fenyegetett ültetvényen. De Büchting úr jellemében volt némi 

nyakasság. Ő elhatározta, hogy a háború ellenére is ott marad, és 

elviseli a harcokkal járó esetleges csapásokat, annak ellenére, hogy 

ezek a harcok napról napra nagyobb elkeseredéssel folytak, s hogy 

őt az Észak mellett való határozott állásfoglalása folytán még a 

rendesnél is nagyobb veszedelmek fenyegették. Büchting látni 

akarta, meddig mernek elmenni a lázadók, és hogy merik-e majd 

őt zaklatni a saját házában. Mister Everett természetesen az 

ellenkezőjét sürgette. Éppen ma is érkezett tőle levél, amelyben 

arra kérte Büchting urat, ragadja meg a kedvező alkalmat, és az 

északnyugati Virginián és Pennsylvánián át e pillanatban szabad 



útvonalon jöjjön északra, vagy legalább feleségét és leányát küldje 

oda. 

Egyelőre, természetesen, nem volt még veszély. A lázadók 

Bingstown mögött állottak, mégpedig kis osztagokkal; az északi 

csapatoknak egy különítménye Liberty-Plantation közelében, a 

Kék Hegyeknek egy katonai szempontból fontos pontját tartotta 

megszállva. De minden nap változást hozhatott a dolgoknak 

ilyetén kedvező állásában, s a szép ültetvény könnyen gyilkos 

harcok színhelyévé válhatott. Ezt fontolta meg Büchting úr is, 

amikor felesége magára hagyta őt, és arra az elhatározásra jutott, 

hogy a legközelebbi napok valamelyikén elhagyja az ültetvényt, 

már leánya kedvéért is, akinek számára északon, New Yorkban 

több változatosságot és szórakozást remélhetett, mint az 

ültetvényen, különösen most, amikor a szomorú hír őt annyira 

lesújtotta. 

Pont öt órakor Büchting úr belépett az ebédlőterembe. A 

vendégek, akikről Büchtingné asszony említést tett, a közelben 

lévő északi különítmény tisztjei voltak. Tizenkét főnyi 

lovascsapatukkal felderítő úton jártak, s amikor megpihentek 

Liberty-Plantationben, szívesen elfogadták Büchting úr 

meghívását az ebédre. Ezek az urak is csodálkoztak azon, hogy az 

ültetvényes, családjával együtt, még mindig ilyen veszélyeztetett 

ponton marad, és nyomatékosan azt tanácsolták neki, hogy 

birtokát mennél előbb hagyja el. 

A tisztek, egészen fiatal emberek, nemigen voltak elragadtatva 

attól, hogy a ház hölgyeit, és főképpen a szép kisasszonyt nem 

találják az asztalnál, de csakhamar megvigasztalódtak a kitűnő 

ételek és a még kitűnőbb borok révén. Büchting úr igyekezett tőle 

telhetően mulattatni vendégeit, és nagy figyelemmel hallgatta az ő 

beszélgetésüket is, mert ámbár az egyik kereskedő, a másik órás, a 

harmadik pedig farmer volt, mégis politikailag igen tájékozott 

embereknek és az Unió lelkes híveinek mutatkoztak. A 



beszélgetés természetesen majdnem kizárólag a háborúról és a 

dolgok jelenlegi állásáról folyt. A tisztek nyugodtak voltak a jövőt 

illetően; akkor még senki sem sejtette, hogy ez az áldatlan háború 

négy évnél tovább fog tartani, s olyan súlyos áldozatokat fog 

követelni. 

Az ebéd vége felé megjelent a ház asszonya, és az érdeklődő 

urakkal közölte, hogy leánya valamivel jobban érzi ugyan magát, 

de azért még szobájában kell maradnia. Hét óra lett, alkonyodni 

kezdett. A tiszteknek el kellett indulniok, s egyikük megkérte a 

felszolgáló inast, értesítse a katonákat, hogy elindulnak, és vezesse 

elő a tisztek lovait. 

A kis társaság a virággal pompázó előcsarnokba lépett, ahol a 

férfiak szivarra gyújtottak és kávét ittak. Innen nézve a park 

gyönyörű látványt nyújtott. A melegzöld gyepes terek és a kisebb 

fák már kékesszürke, alkonyi homályba borultak, míg a magasabb 

fák koronái még mindig az est bíborfényében izzottak. A park 

egészen üres volt. Csak néhány szelíd őz játszadozott a gyepen, és 

pillantott néha a ház felé, mintha várná fiatal úrnőjét. Egyszer csak 

összerezzentek a karcsú állatok, és hatalmas ugrásokkal szökelltek 

a ház felé. 

– Hisz ez lódobogás! – mondta az egyik tiszt, a farmer, és fülelni 

kezdett. Alig hangzott el szava, már világosan hallatszott a lovak 

tompa dobogása. 

– Talán valami rajtaütés! – kiáltott fel a tiszt. – Előre, az 

embereinkhez, a lovainkhoz! 

A tisztek az ebédlőn keresztül elrohantak a ház háta mögé. 

Mindjárt ezután Büchting úr néhány lovast látott a park egyik 

mellékútjáról a nagy fasorba bevágtatni, amely a ház 

főhomlokzatához vezetett. Az első lovasokat nagy csapat követte. 

– Amélia, menj Elisához! – szólt Büchting úr nyugtalanul, de 

eltökélten. – Úgy látszik, ellenséges látogatást kapunk. Maradj, 

szívem, Elisánál. 



– De te is megígéred nekem, hogy szintén nyugodtan maradsz, 

és nem hívod ki a veszedelmet! – szólt Büchtingné asszony, 

kérlelőn nézve az ura szemébe. 

– Hogyne, megígérem! – felelte az ültetvényes, mire a ház 

asszonya eltávozott. 

Alig ért véget ez a rövid párbeszéd, és Büchting úr még 

várakozóan állt az előcsarnokban, mikor a lovascsapat, amely 

széles vonalban felfejlődött, és a fasoron, a gyepszigeteken és a 

virágágyakon átgázolva közeledett, már ott is állt a ház előtt. 

Büchting úr azonnal tudta, kikkel van dolga. Egyik újonnan 

alakított lovas szabadcsapata volt ez a déli hadseregnek, egyike 

ama portyázó különítményeknek, amelyek gyorsaságuk, 

elszántságuk és kegyetlenségük révén az északi csapatoknak, de 

még inkább kis községek és egyes ültetvények lakosainak réme 

voltak. Valamennyien kitűnő lovakon ültek, s valamelyes közös 

ruházatot hordtak, amely széles karimájú, tollas kalapból, bő 

kabátból, amelyet öv fogott össze, bő nadrágból és rövid, lehajtott 

szegélyű csizmából állott. Fegyverük karabély, kard és annyi 

revolver volt, amennyi csak övükben és nyeregkápájukon elfért. A 

napsütötte arcú, erőteljes, elszánt, sőt gyakran vad ábrázatok – 

hatalmas bajuszukkal – fenyegető, harcias benyomást tettek. E 

szabadcsapatoknak magva a déli ültetvényesek voltak, akik 

jelenleg még nem voltak kötelesek rendszeres hadiszolgálatra; 

ezekhez azonban mindenféle kalandornép csatlakozott, amely a 

szabadcsapatok kötetlen életét, lazább fegyelmét jobban szerette, 

mint a lázadók rendes hadseregének szigorú, fárasztó szolgálatát. 

Mit akartak ezek az emberek? Hasonló csapatok már tavasszal 

és nyáron is meglátogatták Büchting urat, ezek azonban mindig 

beérték azzal, hogy jól ellátták magukat és lovaikat. Ezúttal 

azonban jövetelük támadáshoz hasonlított. Ebben a véleményében 

megerősödött Büchting úr ama lövések hallatára, amelyek a ház 

mögül, a munkások lakása felől hangzottak; a ház valószínűen 



körül volt véve, s az északi lovas járőr vagy megadta magát, vagy 

elpusztult. 

– Ön a ház ura? – kiáltott fel az egyik lovas, aki a lépcsőig 

lovagolt előre, és nyilván a csoport parancsnoka volt. 

– Nevem Büchting – felelte az ültetvényes. 

– Nos, maradjon a házában, és gondoskodjék róla, hogy a 

hölgyek, amennyiben vannak itt ilyenek, ki ne mozduljanak! – 

mondta a parancsnok. 

– Mit jelent ez? – kiáltott fel Büchting úr. 

– Ez azt jelenti, hogy utasítást kaptam a főparancsnokságtól, 

hogy vegyem át az ön összes feketéit, mert szabad niggerek 

jelenléte rossz vért szül ebben az államban, és nincs kedvére a 

kormánynak – felelte a szabadcsapat vezére. 

– Soha! – kiáltott fel Büchting úr izgatottan. – Ez erőszak, 

amelyet nem tűrök. Én nem vagyok az önök kormányának 

rabszolgája, és a munkásaim sem azok. 

– Úgy látszik, elfelejti, hogy Virginiában van – felelte gúnyosan 

a vezető. – Ha nem hajlandó magát alárendelni, ment volna el az 

országból. Egyébiránt ne gondoljon ellenállásra háromszáz 

emberemmel szemben! Parancsom van, hogy ha ön a kormány 

rendeletével szemben a legkisebb ellenállást tanúsítja, azonnal 

vigyem önt és családját fogolyként Richmondba. Igazodjék ehhez, 

és ne törődjék semmivel, ami a házán kívül történik. 

Büchting úr összeszorította ajkát, és komoly indulattal állt ott. 

Tehát el akarják rabolni az ő négereit! Megakadályozni ezt nem 

tudta. Ezzel tisztában volt. Tehetetlen dac a túlerővel szemben 

csak nevetségessé tette volna őt. De mit akarnak a négerektől? 

Milyen sorsot szánnak nekik? Talán azt, hogy elosztják a déli 

hadsereg néhány ezrede között, és kényszerítik őket, hogy északi 

szabadítóik ellen harcoljanak, mint az már állítólag több esetben 

meg is történt Vagy talán Richmond és más városok erődítési 

munkálatainál akarják őket kényszermunkára alkalmazni! Arra, 



hogy szabad munkásait elrabolják tőle, valóban nem gondolt. 

Makacs elhatározása, hogy ültetvényén marad, íme, most romlást 

hozott ezekre az ártatlan emberekre! Ebben a nehéz pillanatban ez 

fájt neki a legjobban, ez érintette őt a legérzékenyebben, ez 

bénította meg nyelvét, és ez töltötte el őt keserű önváddal. 

Hátat fordított a lázadó csapat vezérének, és az ebédlőn át 

odament azokhoz az ajtókhoz, amelyek a ház mögötti udvarra 

nyíltak. Egyetlen pillantással áttekintette, mi történt és történik ott. 

Az Unió lovasainak kis csapatából néhányan holtan vagy 

sebesülten a földön feküdtek; a többit bekerítették, lefegyverezték 

és megkötözték. Ám a legszomorúbb látvány rajtuk túl 

mutatkozott meg Büchtingnek. Az alkonyatban, amely csakhamar 

éjszakává sötétedett, látta, amint a lovasok a négereket és 

asszonyaikat erőszakkal kergették ki házaikból, puskatussal és 

kardlappal ütötték-verték őket, kezeiket hátul összekötözték, s 

őket, mint a barmokat, összeterelgették. A lovasok felgyújtottak 

egy rakás száraz fát, amely a melléképületek mögött volt 

felhalmozva, és a vörösen fellobbanó lángok véres fénnyel 

árasztották el a komor jelenetet. A néger férfiak azzal a tompa 

fájdalommal tűrték a bánásmódot, amely Afrika e sokat kínzott 

gyermekeit minden erőszakkal szemben annyira jellemzi; a nők 

azonban hangosan jajveszékeltek, szívszaggató sikongatásuk 

betöltötte a levegőt. Sok színes is volt közöttük. Feketék, fehérek és 

színesek keveréke, akiket Büchting úr szándékosan vett oda 

ültetvényére, hogy tanulmányozza az egyes átmeneti fokozatokat 

a feketéből a fehér fajba, s megismerje különböző szellemi és testi 

képességüket, megvizsgálja azokat, s egyben megismertesse és 

egymáshoz szoktassa a színes fajokat. Most mindezeket egyetlen 

nagy tömegbe hajtották össze. Egy nagy, szép, erőteljes négert, 

úgy látszik, menekülés közben fogtak el. Egy kardcsapás felvágta 

jobb vállát, és vér csorgott le fehér ingén. Büchting, aki képtelen 



volt tovább tűrtőztetni magát, kirohant a hátsó lépcsőre, és 

hatalmas hangon kiáltotta: 

– Ne féljetek, gyermekeim! Galád orvtámadás ez, amelynek 

tettesei nem fogják elkerülni a büntetést. Nem sok időre vesztitek 

el a szabadságot. Szavamat adom nektek, hogy semmi áldozattól 

sem riadok vissza, hogy mindent rászánok, pénzt, időt és életet, 

hogy segítsek rajtatok. Ez a gyalázatos rajtaütés… 

– Pokolba azzal az átkozott fecsegővel! – kiabált több hang 

alulról, s egy pisztolygolyó szorosan Büchting úr feje mellett 

fütyült el, becsapódott az üvegajtóba úgy, hogy az üveg 

csörömpölve hullott a földre. A következő pillanatban néhány 

szabadportyász már ott állott az ültetvényes előtt, és fejének 

szegezte revolverét. 

– Ember, mi a fene lelt téged! – kiáltott az egyik. – Hát nem 

tudod, hogy golyót röpíthetnénk a fejedbe, s egy kakas sem 

kukorékolna utánad? Ha velünk akarsz jönni Richmondba, te meg 

a hölgyeid, mi nem bánjuk! 

– Majd eljön a megtorlás napja! – mormolta Büchting úr maga 

elé, és igyekezett forrongó vérét lecsillapítani. 

– Gyorsan, gyorsan! – hallatszott közben alulról a parancsnok 

hangja. – Előre a fekete bandával és a foglyokkal. Nincs időnk! 

Negyvenhat színes… három tiszt és kilenc közlegény… úgy van! 

Előre! Indulj! 

És a lovasok már indultak is. 

– Hát egy csepp brandyt sem kapunk, kapitány? – kiáltott egy 

hang a csapatból. 

– Nem, fiúk, most nem, és megvan az oka! – felelte a kapitány. – 

Máskor! Ha megint eljövünk, kérünk majd jó ellátást. Tehát 

gyerünk! 

Ekkor azonban, úgy látszik, eszébe jutott valami. Jelt adott 

néhány kísérőjének, és velük együtt feljött az ebédlőbe, amelyet 

időközben néhány fehér szolga kivilágított. Itt álltak most a 



felügyelők is, a gazdatisztek, a kertészek és más hivatalnokok és 

szolgák, mind sápadtan, izgatottan, részben indulatos haraggal, 

részben megriadva. 

– Uram, van a házában még egy személy, akit magammal kell 

vinnem – fordult a kapitány nyersen Büchtinghez – egy 

quarteroon, az ön leányának társalkodónője, hogy is hívják csak… 

Corizon Jeanette, azt hiszem. Azonnal hívassa ide azt a leányt! 

Határozott parancsom van, hogy vigyek magammal minden 

színest, akit itt találok! 

Büchting halotthalvány lett; de homlokán két erős, egy szögben 

összefutó sáv jelentkezett, a harag ütőerei. 

– Soha! – kiáltotta. – Corizon Jeanette szabad szülők gyermeke, 

és leányommal egy napon született. Úgy van itt a házban, mintha 

saját gyermekünk lenne. Ha Jeanette-nek el kell mennie, akkor mi 

mindnyájan önnel megyünk! 

– Annál jobb! – szólt a kapitány nevetve. – Akkor legalább 

kellemes kíséretünk lesz. Komolyan ezt akarja, uram? Én nem 

értem a tréfát. Sniders hadnagy, kerestesse meg azt a quarteroont! 

– fordult egyik alárendeltjéhez. – És aki a legkisebb ellenállással 

próbálkozik meg, annak összekötözzük a kezét, és azt is 

magunkkal visszük. Már mondtam, nem vesztegethetünk itt több 

időt, tehát gyorsan, Sniders hadnagy! 

– Akkor először engem üssetek le! – kiáltott fel most Büchting, s 

elállta az ajtót, amely a hölgyek lakosztályába vezetett. – Amíg egy 

szikra szabad akarat van bennem, nem engedem meg, hogy egy 

ilyen jó, nemes teremtés a kezetekbe kerüljön. Az erőszak ellen 

persze semmit sem tehetek, de eljön majd a büntetés napja! 

– Nos, ha éppen olyan nagyon akarja…! – szólt a kapitány, és 

egy intésére három embere rohant Büchtingre, hátracsavarták 

karját, s összekötözték. Az egész személyzet rájuk vetette magát, 

hogy kiszabadítsák gazdájukat, de revolverek, pisztolyok és 



karabélyok szegeződtek ellenük, mire a fegyvertelenek 

visszatántorodtak. 

Közben a hadnagy, néhány emberével, a hölgyek szobájába 

sietett. Nem sok időbe telt, már vissza is tért Büchtingné asszony, 

Elisa és egy szép, fiatal leány kíséretében, akin nyoma sem volt a 

kevert vérnek, sőt színe olyan rózsásan fehér és üde volt, mint a 

barackvirágé. Mind a három hölgy tekintete nagyon komor volt, 

de egyik sem félt, hanem nyugodt méltósággal jött. Csak amikor 

látták, hogy Büchting meg van kötözve, s mikor annak meredt 

tekintetét, sötét, kétségbeesett arcát meglátták, akkor látszottak 

rémülteknek és aggódóknak. 

– Ez a quarteroon, ez Corizon Jeanette? – kérdezte a kapitány. 

– Nevem Corizon Jeanette – szólalt meg a fiatal leány szelíd, 

csengő hangon, és előrelépett. – Kívánnak tőlem valamit? 

– Igen, szép gyermekem, azt kívánjuk, hogy kísérjen el 

bennünket! – szólt a kapitány nevetve. – Kössétek hátra a kezét! 

Aztán gyerünk! A fiatal leány hátratorpant, mintha villám csapott 

volna le előtte. Halálos rémület lepte el az arcát. Az első katonát, 

aki hozzálépett, a kétségbeesés erejével lökte el, aztán Büchtinghez 

sietett. 

– Védjen meg, drága uram és atyám! – kiáltotta szenvedélyes 

könyörgéssel. – Inkább meghalok, de nem megyek ezekkel az 

emberekkel. 

– Mi az? Mit akarnak ettől a hölgytől? – szólalt meg most Elisa 

előrelépve, és szép, tüzes szeme haragtól lángolt. – Hogy 

merészelhetik… 

– Ó, ó, szép kisasszony – vágott közbe nevetve a kapitány –, a 

dac ugyan kitűnően áll önnek, de mégis jobb, ha nem áll az 

utamba, mert különben kénytelen leszek rövid úton végezni 

magukkal, és az egész családot magammal vinni, nemcsak 

Jeanette-et! 



– És ön azt hiszi, hogy engednénk Jeanette-et önnel menni? – 

kiáltotta Elisa. 

– Már hogyne! És ha ezt nem akarja, jöjjön velünk! – felelte a 

kapitány. – De most már előre! El ezzel a quarteroonnal! És aki 

vele akar jönni, hadd jöjjön! 

Jeanette Büchting úr nyakába csimpaszkodott, Elisa is atyjához 

rohant, hogy mintegy megvédje Jeanette-et. Úgy látszott, iszonyú 

jelenet fejlődik ki, mert a szabadcsapat katonái, kapitányuk 

intésére, már ott termettek a leány mellett… mikor egyszerre 

egészen közelről puskaropogás hallatszott. 

– Hollá! Csak nem a jenkik vannak itt! – kiáltott a kapitány. – 

Nos, a javát elvégeztük, hagyjátok a lányt a fenébe! Lóra, és el 

innen! 

Az emberek szétugrottak, és alig fél perc múlva már egy sem 

volt közülök a szobában. Az egyik felügyelő mindjárt elvágta a 

köteleket, amelyekkel Büchting kezét megbéklyózták. Jeanette 

még mindig Büchting nyakába csimpaszkodott, és csendesen sírt. 

Elisa most szelíden lefejtette Jeanette kezét atyja nyakáról, 

megölelte a zokogó leányt, és odavezette egy homályos sarokba, 

egy kis pamlaghoz, ahol leült vele. 

Eközben künn egészen besötétedett. Büchting úr a 

hivatalnokokkal és szolgákkal az ajtóhoz rohant. A lövöldözés 

tovább tartott, kiabálás és parancsszavak hangzottak. Amennyire 

meg lehetett ítélni, úgy látszott, hogy egy csapat északi katona, 

lovasság és gyalogság üldözi a déli szabadportyázókat, vagy 

harcban áll velük. Nemsokára ezután egy egészen fiatal ember 

jelent meg a park felőli lépcsőn, a New York-i milícia 

egyenruhájában. Jobb kezében kardját, baljában revolverét 

tartotta, és felettébb harciasnak látszott, vagy legalábbis ilyennek 

akart feltűnni. 

– Ne aggódjék, Mr. Büchting! – kiáltotta messziről. – A 

gazfickók már szétszaladtak! Alaposan megadtuk nekik. 



Üdvözletet hozok Pettow kapitánytól önnek és a hölgyeknek, ő 

maga is tisztelegni fog itt, mihelyt megtisztította a környéket! 

– Ó, hát Pettow kapitány vezeti ezt a csapatot? – kérdezte 

Büchting, szemlátomást kellemes meglepetéssel. – Mindenesetre 

számítok rá, hogy meglátogat. Világosságot, bort, húst… mindent, 

ami van, a csapatoknak! – szólt oda a szolgáknak, akik mindjárt 

elsiettek. – De uram – fordult hirtelen a fiatal hadnagyhoz –, 

Pettow kapitány talán nem tudja, hogy a rablók fekete és színes 

munkásaimat és azonkívül néhány bajtársát fogolyként cipelik 

magukkal…! 

– Mindjárt jelenteni fogom neki, ha megtalálom őt! – felelte a 

fiatal harcos, szabályosan tisztelegve. Aztán lesietett a lépcsőn, 

bele az éjszakába, amely most a nagy tüzek révén, amelyet a 

szolgák Büchting parancsára a park tűzkosaraiban gyújtottak, 

lassanként világosabb lett. 

Egy idő múlva megszűnt a lövöldözés, aztán vezényszavak 

hallatszottak, egy csapat lovas jött a park felől az udvarba, 

nyomában gyalogság vonult. Körülbelül ötven lovas és száz 

gyalogos lehetett. Büchting úr, aki még egyszer kiadta a parancsot, 

hogy a csapatoknak mindent megadjanak, ami a konyhában és a 

pincében csak található, az ebédlőben várta Pettow Ralph 

látogatását, amelyet családjának is bejelentett. 

Ez a bejelentés azonban különös módon nem keltett olyan 

örömet a hölgyeknél, mint ahogy Büchting úr várta. Elisa 

kisasszony meg éppenséggel fel akart állni, hogy kimenjen az 

ebédlőből, s csak az tartotta vissza, hogy atyja a következő 

szemrehányó szavakkal illette: 

– Hát nem akarod üdvözölni mister Ralph-ot, és megköszönni 

neki, hogy megmentette Jeanette-et? 

Most belépett maga a kapitány. Az északiak egyszerű, de fess 

lovastiszti egyenruhájában volt. Máskor kissé halvány orcái 

kipirultak, fekete szemei ragyogtak, s hullámos, fekete haja festői 



rendetlenségben lobogott homloka körül. Úgy látszott, hogy még 

mindig fel van hevülve a küzdelemtől; magafeledten tartotta 

kezében kivont kardját. Nem lehetett mást mondani, csak azt, 

hogy szép, férfias jelenség, bár fellépése, e pillanatban, kissé 

színpadiasnak tűnhetett. 

– Hah – kiáltott fel, s a kivont kardra tekintve elnevette magát –, 

egészen elfelejtettem! – és visszataszította a kardot hüvelyébe. – Jó 

estét, mélyen tisztelt hölgyeim! Jó estét, Mr. Büchting! Nem hittem 

volna, hogy ilyen alkalommal látjuk egymást viszont, de úgy 

látszik, még kellő időben jöttem! 

Büchting odalépett hozzá, megragadta két kezét, és így szólt: 

– Valóban, szívből köszönetet mondok önnek! De bocsásson 

meg, kapitány, ha mindjárt kérek is valamit! A rablók minden 

fekete munkásomat magukkal vitték. Nem lehetne-e utánuk 

menni, és az embereket tőlük visszavenni? Végtelenül hálás 

lennék. Megígérem, hogy minden katonájának ezer dollárt adok, 

ha megszabadítják a feketéket… 

– Goddam!… Bocsánat – fordult mosolyogva a hölgyekhez –, 

katonáéknál megszokja az ember ezt az átkozott káromkodást! 

Mr. Büchting, ez az eljárás méltó az ön ismert nagylelkűségéhez. 

De aligha tudok eleget tenni kívánságának. Éppen most hallom, 

hogy Staunton kapitánynak legalább háromszáz embere van, és 

mondhatom, szerencsénk volt, hogy erősebb ellenállás nélkül 

meghátrált előlünk. Nekem csak százötven ember áll a 

rendelkezésemre. Üldözés a sötét éjszakában, ilyen körülmények 

között, vakmerőség és nagy kockázat lenne. Örüljünk, hogy a ház 

tisztes lakóinak szabadságát – és talán életét? – sikerült 

megmentenünk. Hogy vannak, hölgyeim? Mrs. Büchting, milyen 

ijedelmet kellett kiállnia! Valójában boldognak érzem magamat, 

hogy éppen jókor értem ide. Mert ezek a szabadportyászók 

gonosz legények. 



Büchting úr félreállott. Arcán meglátszott a gyász és az aggódás 

fekete munkásainak sorsa miatt. A maga megmentésére sokkal 

kevésbé gondolt. 

Eközben Ralph közelebb lépett a hölgyekhez, és Büchtingné 

asszony odanyújtotta neki a kezét, amelyet a fiatal kapitány 

udvariasan megcsókolt. A ház asszonya meleg szavakkal köszönte 

meg neki a segítséget, mellyel az utolsó pillanatban megmentette 

őket, a kapitány pedig a legnagyobb mértékben meglepettnek és 

felháborodottnak látszott, amikor megtudta, hogy Corizon 

kisasszonyt be akarták sorozni a foglyok közé. Annyira gyalázta a 

Dél barbárságát, hogy szavai szinte túl hevesnek hallatszottak a 

női társaságban. 

Mialatt Büchting úr a felügyelők után nézett és gondoskodott 

róla, hogy Ralph embereit jól ellássák, a kapitány helyet foglalt az 

ebédlőterem közepén álló nagy asztalnál, hogy a ház asszonyának 

kívánságára szintén fogyasszon valamit az ott felhalmozott 

ételekből. Büchtingné ott maradt vele; Elisa kisasszonyt azonban 

nem lehetett erre rábírni, ámbár Pettow kapitány a 

legudvariasabban kérte őt, hogy maradjon. Egyáltalában, úgy 

látszott, hogy a kapitány megjelenése nem kelti a fiatal 

hölgyekben azt a kellemes benyomást, amelyre Ralph ilyen 

körülmények között számított. Elisa fejfájásról panaszkodott, 

amely az izgalom és ijedség folytán támadt, és Corizon Jeanette-tel 

együtt visszavonult. Ralph nagyon sajnálta ezt, és egy pillanatra 

őszinte és mély bosszúság árnyéka jelent meg az arcán; de 

csakhamar tovább beszélgetett Büchtingné asszonnyal, mintha 

semmi sem történt volna. A ház ura is odajött, és némán, nyomott 

hangulatban ült le az asztalhoz, amelynek másik végén időközben 

helyet foglalt Ralph néhány tisztje is, hogy egyék és igyék. 

– Véletlen volt, Pettow kapitány, hogy idejött? – kérdezte 

Büchting, nagy akaraterővel kibontakozva abból a szomorúságból, 

amely őt még mindig áthatotta. 



– Nem – felelte a kapitány. – De miért nem szólít úgy, mint 

régen, Mr. Büchting? Az ön számára igazán nem vagyok kapitány! 

– Ahogy tetszik – mondta Büchting. – Tehát nem véletlen hozta 

ide, Ralph? 

– Nem. Néhány nap előtt érkeztem Hotstone vidékére, és 

természetesen elhatároztam, hogy mihelyt lehet, meglátogatom. 

De a szolgálat miatt eddig nem jöhettem. Máma felderítésre kellett 

mennem. Útközben egy farmer azt jelentette, hogy egy csapat déli 

portyászt látott Liberty-Plantation felé lovagolni. Képzelheti, hogy 

alaposan kiléptem a gyalogosaimmal. Ötven lovasommal 

magunkban nem vágtathattunk előre, mert az a farmer több száz 

ellenséges lovasról beszélt. 

– Ó, bárcsak félórával előbb érkezett volna! – mondta Büchting 

úr nagyot sóhajtva. – Szegény munkásaim! 

– Nagy vagyona mellett könnyen pótolhatja őket! – vetette oda 

Ralph. 

– Nem arról van szó, hisz tudhatja! – felelte Büchting, kifejező 

és komoly pillantást vetve a kapitányra, aki erre hirtelen azt 

felelte: 

– Persze, persze! – és így folytatta: – Ezek a déliek rettenetesen 

fognak bánni a szegény ördögökkel. Nem hiszem, hogy csak egy is 

élve szabadul a kezükből. De, sajnos, ez a háború, és nekünk arra 

kell gondolnunk, hogy megtoroljuk ezt a cselekedetüket is. 

Büchting úr nem felelt, csak csendesen meredt maga elé az 

asztalra. 

– És még mindig itt akarsz maradni, Wolfram, a mai nap 

szörnyű eseményei után is? – kérdezte Büchtingné asszony, 

kezével szeretetteljesen megérintve a férje karját. – Ne hívd ki 

tovább a sorsot… 

– Valóban – szólt közbe a kapitány, mikor a ház asszonya egy 

pillanatra elakadt –, mindenki csodálkozik, hogy ön, Mr. 

Büchting, itt tartózkodik ezen a vidéken, mely a legközelebbi 



időben bizonyosan nagyon komoly harcok színhelye lesz. Ami 

engem illet, én persze már önzésből is kívánnám, hogy egy ilyen 

kedves és a szívemhez ily közel álló család állandóan a 

szomszédom legyen. De saját érdekében meg kell mondanom, Mr. 

Büchting, hogy Liberty-Plantation minden pillanatban rettenetes 

ütközet középpontja lehet, és tudom, hogy ön a hölgyeket nem 

akarná ilyen látványban részesíteni. 

– Igen, igen, elmegyek! – kiáltott fel gyorsan Büchting. – 

Kimaradásomnak már úgysincs célja. Induljunk, még ma éjjel! 

– Ez nagyszerű gondolat! – kiáltott fel a kapitány. – Akkor 

módomban áll önöket katonáimmal a legközelebbi vasúti 

állomásig kísérhetni. 

– Köszönöm, sir! – felelt rá Büchting gyenge főhajtással. – És 

mihelyt biztonságban tudom a hölgyeket a vonaton, visszatérek, 

elmegyek a lázadók táborába, és visszakövetelem fekete 

munkásaimat. 

– Azt hiszi, hogy elér ezzel valamit? – kérdezte Ralph, és 

hangjában sajátságos, szinte gúnyos árnyalat jelent meg. – Akkor 

ön nem ismeri a lázadókat. Csak nemrégiben koncoltak fel 

tizenkét szabad feketét, akiket, tudja isten, hol fogdostak össze. 

Különben is, önnek nem szabad magát az ellenség hatalmába 

adnia. Az olyan dúsgazdag ember, mint ön, veszélyes fegyver az 

ellenség kezében, fontos túsz… 

– Igen, elmegyünk! – vágott közbe Büchting, és mindjárt 

odaszólított egy szolgát, akivel előhívatta az ültetvény főintézőjét. 

Aztán felállt, és eltávozott az ebédlőből. 

– Nagyszerű, igazán nagyszerű ember! – szólt Ralph 

utánanézve, miközben egy pohár sherryt hajtott fel. – Vaskemény, 

dacos jellem! Még szerencse, hogy a lázadók eddig is el nem 

fogták: az ostobák, úgy látszik, fogalmuk sincs róla, milyen nagy 

fogás volna a személye. De, ha nem tévedek, ez Büchting 



kisasszony lesz!… Miss Elisa, úgy látszik, még szomorúbb, mint 

azelőtt! 

– Nem téved – felelt Büchtingné asszony. – És azt is jól látja, 

hogy sokkal szomorúbb, mint volt. Elisa eddig nem tudott Richard 

sorsáról; mi szándékosan eltitkoltuk előtte, mert ismerjük Richard 

iránt való érzelmeit. Ma azonban valami kíméletlen kéz, nem 

tudjuk, kié, egy New York-i újságot küldött neki, amelyben fiatal 

barátunk szomorú sorsa le van írva, azzal a megállapítással, hogy 

minden kedvező fordulat reménye kizárt dolog. Ez a váratlan hír 

mélyen megrendítette lelkét. 

Richard nevének hallatára Ralph arca elhalványodott, s 

pillanatnyi rémület suhant át rajta, ő azonban elnyomta azt; arcára 

a gyász kifejezését erőltette. Maga elé meredt az asztalra, mintha 

mélyen meg volna rendülve. 

– Ki lehetett olyan szívtelen, hogy közölte ezt a hírt miss 

Elisával! – mondta azután halkan, mintegy önmagának. – 

Szegény, szegény Richard! Ha csak a nevét hallom, alig bírok 

magammal. Még mindig szemem előtt van az a pompás fiú! És 

most ő nyomorultul legyilkolva, mert bizonyos, hogy 

meggyilkolták… És nem ismerjük a sírját, nem büntethetjük meg a 

gyilkost… ez szörnyű… ez irtózatos! Alig bírom elviselni! Még 

most is minden gondolatommal azon vagyok, hogy a véres 

gaztettet kiderítsem, és nem is adom fel a reményt, sohasem adom 

fel, hogy szellemének egyszer mégis elégtételt szolgáltatunk! 

Mindezt tompa hangon mondta, s közben mintegy esküre 

emelte a kezét. 

– De nem akarok tovább erről beszélni! – folytatta azután. – 

Túlságosan felizgat, valósággal beteggé tesz. Képzelem, milyen 

mélyen gyászolja őt miss Elisa. Kevesen vannak Richardhoz 

hasonlók, s azt hiszem, miss Elisa nagyon szerette őt. De félre 

ezekkel a komor gondolatokkal! Kövessünk el mindent, hogy Mr. 

Büchting előbb megfogant elhatározását még ma végrehajtsa. 



Nem szabad tovább itt maradnia; ez a mai támadás bizonyára csak 

előjátéka volt az elkövetkezendőknek. Szóval, önök csak New 

Yorkban vannak biztonságban. Nem vagyok addig nyugodt, amíg 

nem tudom, hogy mindnyájan ott vannak. És most bocsásson meg, 

asszonyom, hogy elmegyek, az embereim után kell néznem. Nem 

maradhatunk sokáig. 

A ház asszonya megköszönte neki érdeklődését, azután átment 

leányához. 

Két órával később három kocsi állt a hátsó lépcső alján, egy a 

Büchting család és Corizon kisasszony, a második néhány kedves 

szolga és szolgáló részére, a harmadikra az útipoggyászt rakták 

fel. Mást nem kellett magukkal vinniök, mert Büchting úrnak New 

Yorkban teljesen berendezett háza volt. A Liberty-Plantationben 

levő műkincsekre nézve azt határozták, hogy azokat 

becsomagolják, s a pincék tűzbiztos boltívei alatt helyezik el. Az 

ültetvényen csak egy felügyelő és néhány szolga maradt, akik 

feltétlenül szükségesek az épületek karbantartására. A lovakról és 

marhákról Büchting úgy rendelkezett, hogy azokat északra, egyik 

barátjához, egy nagy ültetvényeshez kell hajtani. 

Pettow Ralph egy darabig elkísérte a kocsikat, majd húsz 

lovasból álló fedezetet adott Büchtingéknek a legközelebbi 

vasútállomásig. 

– A viszontlátásra New Yorkban! – ezzel a kiáltással búcsúzott 

el. 

A gyalogszázad, egy másik úton, már éjjel Hotstone-ba vonult. 

A kapitány most szintén odaindult megmaradt lovasaival. 

– Goddam! – kiáltott fel egyszerre, mikor körülbelül az út felén 

voltak. – Elfelejtettem Mr. Büchtinggel valami nagyon fontosat 

közölni. Vissza kell mennem, hátha még utolérem. Smith 

őrmester, vezesse az embereket Hotstone-ba, hisz épp oly jól 

ismeri az utat, mint én. Holnap látjuk egymást! 



Megfordította a lovát, s csakhamar meglehetős távolság és 

éjszakai sötétség választotta őt el csapatától. Ekkor lassabban 

lovagolt, de nem abba az irányba, amerre Büchtingék mentek, 

hanem oldalt, körülbelül Liberty-Plantation felé. 

Egy kis kunyhó előtt, amely a szabad mezőn, egy hegy aljában 

állott, s amely nyilván csak arra szolgált, hogy aratás idején 

valamely csősznek adjon menedéket, leszállt lováról, s kantáránál 

fogva odakötötte azt egy fiatal nyírfához. Aztán elővette 

revolverét, odament a kunyhóhoz, és kopogott annak roskatag 

ajtaján. Belülről nem hangzott válasz. Ralph-nak mégis olybá 

tetszett, mintha zajt hallana, ezért még egyszer kopogott, s 

megkérdezte, ki van ott benn. Miután most sem kapott választ, 

nesz sem hallatszott többé, azt gyanította, hogy vagy tévedett az 

előbb, vagy egy patkány vagy másféle apró állat, mely a 

kunyhóban tartózkodott, riadt fel és menekült el. Belökte hát az 

ajtót, és óvatosan belépett. 

A kunyhó belsejében egészen sötét volt, s miután Ralph ismételt 

hangos kérdésére, van-e ott valaki, megint nem kapott választ, 

elővett zsebéből egy kicsiny, kerek tolvajlámpát, s meggyújtotta 

egy gyufával. A lámpa fényénél aztán kiderült, hogy a kunyhó 

egészen üres; a durva deszkafalak között csak néhány fatuskó állt 

a ledöngölt talajon, amelyeket zsámolyul lehetett használni. Ralph 

azonban szemlátomást mégis nyugtalan volt. Bevilágított minden 

sarokba. 

– Valami meleg szag van itt, mintha csak valami nigger lenne a 

kunyhóban! – suttogta maga elé. Mivel azonban alapos vizsgálat 

után sem talált semmi gyanúsat, leült az egyik fatönkre, elzárta 

tolvajlámpáját, és sötétben várta a történendőket. 

Alig ült néhány percig, mikor lódobogást hallott, amely egyre 

közeledett. A lovas egyenesen a kunyhó felé jött. Ralph hallotta, 

amint a ló megállt a közelben, s mindjárt utána nehéz léptek 

közeledtek a kunyhó felé. Valaki kopogtatott. 



– Saint Jefferson! – szólt ki Ralph nevetve. 

– Holy Davis! – szólalt meg ugyancsak nevetés kíséretében egy 

erős hang odakünn. 

Ralph felnyitotta tolvajlámpáját, s a fényt egyenesen a belépőre 

irányította. 

A jövevény hatalmas, megtermett alak volt, a déli 

szabadcsapatok viseletében, nyilván azok közül való, akik néhány 

órával előbb Liberty-Plantationben olyan nagy nyugtalanságot, és 

Büchting úrnak szomorúságot okoztak. Sőt nem volt az más, mint 

maga a parancsnok; Staunton kapitány, egy fiatalos és csinos, de a 

szenvedélyektől és kicsapongásoktól kiélt, barázdált arcú férfi. 

– Hát már itt vagy, Ralph? – kiáltott fel, kezét nyújtva az 

északiak ezen kapitányának. – Nem hittem volna. Olyan 

száguldva lovagoltam, amennyire csak fáradt tagjaim bírták, és 

azt hittem, előtted érek ide. No, így még jobb! Tyű, ez volt csak az 

unalmas nap! Az embereim majd megöltek, amiért ott kellett 

hagyniok Liberty-Plantation pincéit, s bennük a jó borokat. No de 

most a legvadabbja a nigger lányokkal kárpótolja magát; van ezek 

között néhány egészen csinos gyerek. Hanem ördög vigye a 

barátodat, azt a hosszú, fekete fickót, nagyon nekünk 

rugaszkodott, amikor kiürítettük a fészkét… 

Közben a jövevény leült az egyik alacsony tuskóra, és 

egyre-másra nyújtogatta tagjait, mint a lovasok szokták, hosszú 

lovaglás után. Aztán elővett egy tábori kulacsot, jót húzott belőle, 

és átadta Ralph-nak. 

– Köszönöm! – szólt ez. – Jól megvacsoráztam Büchting 

barátomnál, ittam is eleget, most nem kívánom! Különben 

magamnak is van! No de, Staunton, láttad volna az öreg 

ábrázatát!… Azt hiszem, ha nem szégyellné, sírva fakadna kedves 

fekete báránykái miatt. Persze nem a pénzértéküket sajnálja, 

hanem azt, hogy e kedves gyermekeit galádul elhajtották! 



– Hát csakugyan olyan komolyan veszi ezt az ő emberbaráti 

rögeszméjét? – kérdezte Staunton. – Vagy csak afféle 

szemfényvesztés, abolitionista* szélhámosság, amellyel 

népszerűvé akar lenni ott nálatok, Északon, a fecsegőknél, 

vénasszonyoknál és egyéb emberiességi apostoloknál? 

– Nem, akkor rosszul ismered őt – felelte Ralph. – Egész ember 

ő, tiszta jellem, és vajmi keveset törődik azzal, mit mond róla a 

csőcselék. De olyan emberiességi rögeszméi vannak, olyan ostoba 

a felfogása, hogy rosszabb, mint a kongresszus vagy a szenátus 

legszájasabb szónoka, ő gyakorlatilag akar hatni, ezért vette 

magához a szabad négereket; ő meg akarja mutatni, hogy szabad 

feketékkel ugyanazt érjük el, mint rabszolgákkal. 

– Vigye el az ördög! – kiáltott fel Staunton. 

– Ámen! – felelte Ralph. – Egyelőre megkapta a magáét, és 

kérdés, viszontlátja-e még valaha Liberty-Plantationt. Persze, 

nagyon hálás vagyok neked, Staunton, és ennek jeléül egy igazi 

havannát adok neked, amilyent Davis Jefferson érdemelne meg. 

– Helyes, úgy sem vagyunk bővében az igazi jó dohánynak! – 

szólt Staunton. – A szigetekkel való összeköttetésünket őrhajóitok 

megszakították. Adj néhányat ezekből a szivarokból, az ember 

néha elfüstöli velük a rosszkedvét. 

Ralph odanyújtott neki néhány szivart, s mind a ketten 

elkezdtek füstölni. 

– Jó levél! – mondta Staunton elégedetten. – Az egész kunyhó 

illatos tőle. Az előbb pedig niggerszag volt itt. 

– Neked is feltűnt? – kiáltott fel Ralph meglepetve. – Én is úgy 

éreztem, amikor beléptem, mintha egy ilyen fekete dög lett volna 

itt, és büdösítette volna be kipárolgásával a kunyhót. 

                                                 
* Abolitionistáknak nevezik Észak-Amerikában azokat, akik a rabszolgaság 

eltörlését követelték. 



– Körülnéztél, ugye? – kérdezte Staunton, hirtelen 

végigkémlelve a kunyhó belsejét. 

– Hogyne! – felelt rá Pettow. – Biztonságban vagyunk. Talán 

azelőtt feküdt itt egy ilyen nigger szökevény. Mit akarsz csinálni 

Büchting feketéivel? 

– Magam sem tudom! Richmondban döntsék el az illetékesek, 

ha ugyan élve odaérnek a niggerek! – válaszolt a déliek kapitánya. 

– Valószínűen eladják majd őket a legtöbbet ígérőnek, s ha 

valamelyikük fickándozik, hát egyszerűen lepuffantják. 

– Az öreg Büchtingnek nagy kedve volt visszajönni délre, hogy 

elvigye a feketéit! – szólt Ralph. 

– Csak jöjjön! – kiáltott fel Staunton. – Majd könnyítenénk rajta 

néhány millióval. Ha nem írtad volna, hogy ne bántsuk őt és a 

családját, akkor ma elvittem volna magammal. Kár, hogy a 

quarteroon-leány kiszabadult a kezünkből. Micsoda szép 

teremtés, goddam! Vele szemben még én is elfelejteném a fajok 

különbözőségét! 

– Mégis jobb szeretem, hogy közbeléptem – mondta Ralph. – 

Így köszönettel vannak irántam, hogy éppen jókor jelentem meg, 

akkor pedig nem bocsátották volna meg nekem, hogy későn 

jöttem. Ezt a szép miss Corizont eltesszük magunknak máskorra! 

Ugye, Will!? 

– Persze, magadnak akarod! – kiáltott fel Staunton. 

– Nem, ezúttal tévedsz! Más terveim vannak! – felelte Ralph. 

– Elmondhatnál erről egyet-mást – mondta a kapitány. – Eddig 

csak annyit tudok, amit megírtál nekem: hogy üssek rajta ma 

délután Liberty-Plantationen, vigyem el a feketéket, ijesszem meg 

a Büchting családot azzal, hogy Corizon kisasszonyt is elviszem, 

amíg te közbe nem lépsz, s el nem játszod a dicsőséges szabadító 

szerepét. Valami célod van!? 

– Hogyne! És miután tudom, hogy titoktartó vagy, s különben 

is, tőlem telhetőleg meg foglak jutalmazni, nagyjában elmondom 



neked szándékaimat – felelte Ralph, nyugodtan szíva tovább a 

szivarját. – Büchting, mint bizonyára tudod, roppant gazdag 

ember, a leggazdagabbak egyike Amerikában, és ez sokat jelent. 

Hogy honnan van ez a roppant vagyona, azt nem tudom 

pontosan; valami csodálatos módon jutott hozzá, rebesgetnek 

valami százszoros milliomosról, aki Büchtinget tette meg vagyona 

egy részének örökösévé. Elég az hozzá, nagyon gazdag, ezt mi 

tudjuk a legjobban New Yorkban, Mr. Everett bankjában. Mihelyt 

Mexikóból vagy Kaliforniából, ahol a nővére él, egy éppen olyan 

gazdag földbirtokos, don Toledo felesége, mihelyt átjött, 

érintkezésbe lépett Mr. Everett-tel; nyilván már régebben ismerték 

egymást. Öreg nagybátyám, illetve unokanagybátyám és Mr. 

Büchting, mint mondani szokás, kebelbarátok lettek, és amikor 

Büchting télen New Yorkban élt, naponta együtt voltak. Mivel én 

is a családhoz tartoztam, éppúgy, mint Richard, aki most halott, 

sokszor voltam Richarddal együtt Büchtingéknél, s mi ketten 

úgyszólván együtt növekedtünk fel Elisa kisasszonnyal. Ez az 

Elisa egyetlen leánya Büchtingnek, a többi gyermek meghalt, amin 

Büchting még mindig bánkódik, mert látszólag kemény külseje 

ellenére nagyon lágyszívű és érzelgős, ami természetes, hisz 

német származású! Elisa kisasszony tehát az egyetlen gyermek, s 

talán a leggazdagabb örökösnő ez egész Egyesült Államokban –, 

azaz – erre az ostoba „egyesült” szóra még mindig rájár az ember 

szája – az összes föderált és konföderált államokban! Ez nagy 

dolog, kedves Will, de tudod, hogy pénzügyekben ritkán tévedek. 

Miss Elisa nagyon szép leány, hiszen láttad… 

– Láttam, de nemigen néztem rá, nekem a Corizon leány jobban 

tetszett – szólt közbe Staunton. 

– Igazad lehet! – felelte Ralph. – De amellett, hogy tízszeres 

vagy még többszörös milliomos, amellett Elisa még nagyon szép 

leány is. Sőt vannak emberek, akik egy cent hozomány nélkül is 

elvennék, és talán én magam is ezek közé tartozom, mert én 



gyönyörűnek találom. Ámde ez a jó falat nem az én számnak 

készült, ezt jól tudtam. Richard, Everett nevelt fia, egy ismeretlen 

származású, szőke, érzékeny fickó volt kiszemelve arra, hogy a 

világ minden boldogságát és szerencséjét egymaga rakja zsebre. 

Hogy Everett nagybátyám vagyona nagy részének örökösévé tette 

meg, azt már tudtam. Azonkívül azt is jól láttam, hogy Elisa 

előnyben részesíti őt velem szemben; tetszett neki a szőke rajongó, 

s a leány szülei is kedvelték a fiút. Engem egyikük sem állhatott 

valami nagyon; valószínűleg, bárha mindig átkozottul vigyáztam 

magamra, megszimatolták bennem az arisztokratát, a délvidékit, e 

komisz jenkiknek, akikhez maguk is tartoznak, ellenségét. Minden 

kísérletem, hogy a felserdülő miss Elisánál behízelegjem 

magamat, kudarcot vallott azon a rokonérzésen, amellyel ő 

Richard iránt viseltetett. A fő akadály azonban egy véletlen 

folytán elhárult utamból. Richard ez év februárjában a 

Liberty-Plantationhez vezető úton, megmagyarázhatatlan módon, 

eltűnt: minden valószínűség szerint meggyilkolták. Senki sem 

tudja, hogyan történt… 

– Senki?! Talán te sem tudsz semmit erről az eltűnésről? – 

kérdezte Staunton minden szót hangsúlyozva. 

– Isten ments! Ilyen nagy kockázatba nem megyek bele soha! – 

válaszolt Ralph vállvonogatva. – Elég az hozzá, a fiú eltűnt a föld 

színéről, s azóta szabad az út Elisához. Természetesen mégis a 

legnagyobb óvatossággal kell eljárnom. Elisa kisasszony nincs 

hajlandósággal hozzám, őt szép lassan kell megnyernem. Hogy 

azt a Richardot szerette, hogy félig-meddig már jegyben is jártak, 

az félreérthetetlenül kiderült a fickó halála után, mert a szülők 

még eltűnésének hírét sem merték a lánnyal közölni. Szóval, 

módot kellett rá találnom, hogy az öregeknél, és lehetőleg Elisánál 

is, kegybe jussak, és erre kellett az a terv, amelyet mi, ma, együtt 

végrehajtottunk. Hogy te elvigyed a feketéket, az puszta szeszély 

volt tőlem; nem bírom ezt a színes fajzatot. A fő dolog az volt, 



hogy megijesszük a családot, s hogy akkor én mint mentőangyal 

jelenhessek meg. Ez a terv teljesen sikerült; kell, hogy a család 

hálás legyen nekem, kell, hogy bizalmasabban bánjék velem mint 

ahogy eddig tette. Másik szándékom az volt, hogy Büchtinget és 

családját eltávolítsam Liberty-Plantationből. Az öreg vasfejű a 

háború ellenére ki akart itt tartani, ami nekem nem előnyös; azt 

akarom, hogy ő és leánya a közelemben legyenek, New Yorkban, 

ahová visszatérek, mihelyt időm letelt, vagy ahol később 

valamelyik hadi hivatalba helyeztetem magamat, ahol többet 

használhatok nektek, mint itt, a csatatéren. Most hát ismered a 

szándékaimat. Mai tervünk sikerült, a család elhalmozott 

hálálkodásával. Csak miss Elisa volt még egy kicsit tartózkodó, de 

ez is elmúlik majd, mert remélem, hogy New Yorkban egészen 

másként és jobb eszközökkel tudok majd rá hatni. Bizton remélem, 

hogy a leány az enyém lesz, s akkor belőled is gazdag embert 

csinálok. 

– Nos, reméljük, ránk fér! – szólt Staunton. – Addig is azonban 

jól esnék, ha volna néhány tucatra való a ti sárga dolláraitokból, mi 

már nagyon szűkiben vagyunk az ilyen jószágnak. Remélem, van 

nálad valami az északi nagy bőségből? 

– Elég ez? – kérdezte Ralph, miután kivett a zsebéből és elébe 

tartott egy pénztekercset. 

– Mennyi az? – kérdezte Staunton, és kezébe véve mérlegelte a 

tekercset. 

– Ötven! – felelte Ralph. 

– Szóval kétszázötven dollár aranyban? – mondta Staunton, és 

zsebre dugta a tekercset. – Nos, előlegnek megjárja; hiába, nálunk 

ritka az arany. No de túl sok időt fecsegünk el személyes 

dolgainkkal! Térjünk át a fő dologra. Hogy állnak az északi 

csapatok, és mik a tervek? 

A felvilágosítások, amelyeket Pettow Ralph, az északiak 

hadseregének kapitánya a déli hadsereg kapitányának adott, 



kétségtelenül megmutatták, hogy az ellenséges csapatoknak ez a 

két tisztje nemcsak személyes célok elérésére szövetkezett volt, 

hanem hogy Pettow Ralph a hazáját is gyalázatosan elárulta. Mert 

közölte az ellenséges tiszttel az északi hadsereg hotstone-i 

hadállásának minden gyenge pontját, valamint általában az északi 

tábornokok terveinek főbb vonalait is. Egyik volt tehát ama – 

fájdalom, igen számos – gazfickók közül, akik északi létükre a 

déliekkel tartottak, s elárulva az ügyet, amelyet látszólag 

szolgáltak, előmozdították a Dél terveit, s a legnagyobb 

veszedelmet hozták az északi államokra. 

Staunton mindent gondosan feljegyzett, amit Pettow Ralph 

neki elmondott, azután órájára nézett, és felállt. 

– Nos, Ralph, mára Isten veled! – mondta. – Három óra van, és 

napkelte előtt Bingstownban kell lennem. Úgyis tartok tőle, hogy 

lovasaim már eddig is sok galádságot követtek el. Mikor látjuk 

egymást? A küldönceiddel légy óvatos. Nem lehet mindegyikben 

bízni. 

– Ismerem az embereimet – felelte Ralph, aki szintén felállt. – 

De természetesen mindig óvatos leszek, már azért is, mert a 

magam fejével játszom. 

– Üdvözöld nevemben Alizont, ha látod! – szólt Staunton. 

– Te meg Booth-ot! – mondta Ralph. – Mit csinál az a gyerek? 

Szeretnék megint egyszer együtt lenni vele. Őrült fickó! Mondd 

meg neki, jöjjön New Yorkba. Színésznél nem kutatják olyan 

nagyon a politikai elveit. Egyáltalán, nálunk még mindig elég 

hanyagok és óvatlanok, különben sok minden nem történhetne 

meg, amit mi csinálunk. A bolondok azt hiszik, hogy biztos a 

győzelmük! Nos, annál jobb! Booth azt mondaná: – Isten 

vaksággal veri meg azt, akit romlásba akar taszítani! 

E szavakat színészi pátosszal szavalta el, s aztán, Stauntonnal 

együtt, nevetve ment ki a kunyhóból. Ott künn megrázták egymás 



kezét, s egy-két szót váltottak még; azután mindegyik lóra ült, és 

elindult a maga útján a sötét éjszakában. 

Mikor lovaik dobogása elhalt a távolban, künn, a kunyhó 

deszkafalánál megzörrent valami, s egy sötét tömeg, amely addig 

a földön kuporgott, felemelkedett egy kissé, néhány lazán álló 

deszkát félretolt, a nyíláson bemászott a kunyhóba, s csakhamar 

állandó hortyogás jelezte, hogy ez az emberi lény folytatta az 

alvást, amelyből az imént Ralph megjelenése felriasztotta. 

Mikor reggel lett, megmozdult a sötét tömeg, kiderült, hogy az 

nem más, mint egy beteg, piszkos néger rút alakja. Odasántított az 

ajtóhoz, óvatosan kitekintett, aztán mélyen felsóhajtott; sóhaja 

valósággal hörgésnek hangzott. A síkság és az erdős hegyvidék 

teljes nyugalomban, a reggel harmatos illatáljában terült el szeme 

előtt. 

– Gonosz fehér miszter ez! – mormolta a néger. – Ez az, aki 

világoshajú misztert a lóról lelőtte. És mégis azt mondja, hogy nem 

tudni róla semmit? Hm… fehér miszter jobban és nyugodtabban 

tudni hazudni, mint Bob. Gonosz miszter! És a jó miszter, 

Büchting már nincs Liberty-Plantationben, és Bob nem tudni neki 

megmondani, hogy tudni, ki ölni meg miszter Richardot, akiről a 

fehér újságban is volt szó. Bob nem mehet New Yorkba, mint 

miszter Büchting… fehér emberek ott is nagyon mérgesek lenni 

szegény niggerre, csakúgy, mint a déli lázadók. Bob már nem 

tudni, hová menni, beteg és fáradt lenni, nem segít pénz és írás, 

mit miszter Richardtól elvett. Rossz idő Bobnak! Jönni rossz tél! 

Bob meghalni, mint egy kutya! 

Szaggatottan mormolta ezeket a szavakat, szinte mint egy 

megháborodott, és sokáig üres, üveges tekintettel meredt ki a 

síkságra. Az erdő beteg vadja nem tekinthetett vigasztalanabbul 

bele a világba, mint ez a fekete ember. Végre, mikor nagy távolból 

kutyaugatást hallott, összerezzent és besurrant az erdőbe. 



Richmondban 

Richmondban, a Déli Államok Szövetségének fővárosában a 

háború mindaddig semmi változást sem hozott. Bár nem volt 

nagyon messze attól a színtértől, amelyen a két fősereg egymással 

szemben állott, mégis meglehetősen békés jellegű maradt, éppen 

úgy, mint az Észak városai, Washington, Boston, Baltimore és 

New York, amely városokban a háború idején fokozott ipari élet, s 

a velejáró fokozott élvhajhászat uralkodott. Abban az időben volt 

ez, amikor a Dél még biztosra vette a győzelmet, amelyért még 

nem is kell minden erejét megfeszítenie. A Dél gazdagsága még 

nem volt kimerítve, a lakosság még nem bátortalanodott és 

keseredett el. Richmondban és Charlestonban még úgy éltek, 

mintha Virginia északi részén csak valami nagy hadgyakorlat 

folynék. 

A város tehát élénk, életteljes volt. Sem a kereskedelmi, sem a 

társadalmi életben nem mutatkozott észrevehető fennakadás. A 

háborúra csak a lőszerkocsik emlékeztettek, amelyek időnként a 

pályaudvarokhoz hajtattak, az ágyúk, amelyek az utcán 

végigdübörögtek, és a rendes vagy önkéntes katonák, akik 

füstölve, nevetve, dalolva, többé-kevésbé tetszetős vagy 

fantasztikus egyenruháikban egyenként és csapatokban, az utcán 

vagy a kocsmákban töltötték szabadidejüket. 

Az egyik ilyen kocsma a legélénkebb utcák valamelyikének, s 

talán épp a legnagyobb térnek sarkán volt. Valójában, mint a 

legtöbb ilyetén ház Észak-Amerikában, úgynevezett 

boarding-house volt, ami megfelel a francia hotel garni-nak; vagyis 

olyan ház, amelyben egész sor szoba találtatik magányos urak 

vagy magányos hölgyek örömére. A földszinten nagy ivóhelyiség 

volt, mellette néhány kisebb szoba olyanok számára, akik félre 

akarnak húzódni a sokaságtól, s külön ügyeiket zavartalanul 

akarják megbeszélni. 



A vendéglőnek azelőtt ez az egyszerű neve volt: „A virginiai 

ültetvényeshez”, mert nagyobbára ültetvényesek tértek be oda, ha 

Richmondba jöttek. Most, a háború szenvedélyes izgalmában ezt a 

nevet kapta: „A gaz Északhoz”, mert a déliek nem tudtak 

gyalázkodás, káromlás, szidalom nélkül megemlékezni az 

Északról, amely nem teljesítette akaratukat. Az ipar természetesen 

belekapott ebbe a hangulatba, s kiaknázta azt a maga céljaira. „A 

gaz Észak” tehát nagyon látogatott boarding-house volt, amelynek 

felső szobái sohasem álltak üresen, s amelynek alsó helyiségeiben 

a legvegyesebb társaság tolongott, Virginia, Karolina, Alabama és 

Louisiana milliomos ültetvényeseitől egész a kiéhezett 

kalandorokig, akik a háborúban próbáltak szerencsét. 

A nagyivó, mint Észak-Amerikában mindezek a helyiségek, 

nem valami ízléses, pazar aranyozással, bársonnyal és tükörrel, 

továbbá legfinomabb fából való asztalokkal és székekkel volt 

berendezve. A művésziesen parkettás padló persze arra vallott, 

hogy a pompás berendezés gyöngyeit disznók elé dobták, mert 

tele volt köpéssel, szivarvéggel és narancshéjjal. Ez azonban ott 

így szokás, az amerikaiak többsége oda köp, ahová neki tetszik, s 

ez a jelenség csak idegennek tűnt volna fel. A faragással ékes 

büféasztalnál idősebb hölgy ült, a vendéglősné. Két, a legújabb 

párizsi divat szerint öltözött fiatal és nagyon csinos leány keverte a 

különféle, leginkább szeszekből álló italokat, amelyek fajtáinak 

Amerikában se szeri, se száma, aztán vagy a felszolgálóknak adták 

át, vagy maguknak a vendégeknek, akik odaléptek, hogy futtában 

egy-egy szót suttogjanak a két csinos leánynak, akiknek termete 

oly kívánatos és tekintete oly kacér volt. 

Délután volt, talán három óra, mikor néhány férfi lépett a 

terembe; a vendéglősnét és a leányokat félvállról üdvözölték, 

futólagos pillantást vetettek a mellékszobákra, aztán helyet 

foglaltak az egyikben, amely üresen állott. Sarokszoba volt ez, az 

egyik ablaka az utcára, a másik a nagy térre nyílt. Ez a szoba is 



pazarul volt berendezve; a pamlagot, a székeket, a tükröket nem 

lehet fényűzőbben elképzelni, a padló pedig aránylag tiszta volt. 

A három férfi közül az egyik Staunton kapitány volt, Pettow 

Ralph barátja, a másik egy szabadcsapatbeli, egy ültetvényes fia, 

külsejében és elvadultságában nagyon hasonlatos a kapitányához. 

A harmadik fiatal egy huszonkét éves férfi volt; igen finom, 

majdnem könnyed, elegáns öltözetben; termete a közepesnél 

magasabb, arca rendkívül szép. Fekete haja, sötét szeme és igen 

szabályos arcának kissé halvány színe első pillantásra azt a 

benyomást keltették, hogy hasonlít Ralph-hoz; de jobban 

megnézve őt, vonásai sokkal finomabbaknak, arckifejezése 

élénkebbnek, alakja – minden férfiassága mellett – kecsesebbnek 

látszott. Mindenesetre nagyon szép férfi volt. De az ifjúság 

üdeségéből, mint azt korától várni lehetett volna, nem volt meg 

már benne semmi. Szemlátomást kész férfi volt, aki ismert 

mindent, amit a világ élvezetben és izgalomban nyújthat. 

Hanyagul és fáradtan, lábait messze előre nyújtva hevert a piros 

bársonyszékben, és szivarját, mint a másik kettő is, inkább fújta, 

mint szívta. 

Az egyik pincér három sárgáspiros, rumszagú folyadékkal telt 

poharat hozott. A három férfi egyszerre ragadta fel a maga 

poharát, és egy hajtásra kiitta; a harmadik, a legfiatalabb mindjárt 

másikat rendelt. 

– De erősebb legyen! – mondta. – Mióta nevezik itt az ilyen 

gyenge löttyöt koktélnak? Csak fele legyen víz, ha szabad kérnem! 

E szavakat nagyon érthetően, hangsúlyozva mondta, olyan 

ember módjára, aki megszokta a tiszta és közérthető beszédet. Ez a 

körülmény – arcának némi halványságával együtt – szinte azt a 

benyomást keltette, hogy színésszel van dolgunk. 

– Bizony, Booth, a rosszabbodás nyilvánvaló! – mondta 

Staunton. – A rum már nem olyan jó. Az átkozott jenkik ide-oda 

röpködnek a tengerparton, mint a sirályok, és lesnek a bárkáinkra. 



Északra kell majd menned, fiam, ha jó koktélt, sherry-cobblert 

vagy mint julap-et akarsz inni, igazi havannát akarsz szívni. 

– Inkább iszom életem fogytáig tiszta vizet, itt Délen, mint a 

legjobb ciprusit vagy marsalát a zsarnoki Északon! – kiáltott fel 

Booth megvetően. 

– No, öregem, te meg a víz, ez pokoli ellentét, majdnem olyan, 

mint a jenki meg a déli! – mondta Staunton nevetve. – Azt hiszem, 

ha egyszer nyolc napig kimaradna a szesz, ott feküdnél a 

homokban, s úgy kapkodnál egy csöpp brandy után, mint a csuka 

a halkofánál egy csepp víz után. 

– Ha akarnám, a szeszről is le tudnék mondani! – kiáltotta 

Booth élesen és határozottan. 

– Nono, öregem, nem tudom! – felelte Staunton otrombán 

tréfálkozó hangján. – Én a magam részéről egészen nyíltan 

bevallom, hogy a kellő időben való korty brandy nélkül nem 

tudok élni, és hogy eláll a lélegzetem, ha körülbelül óránként 

egyszer nem veszek be egy korty orvosságot. És ezen a beteg 

állásponton vagy bizonyára te is, kedves Wilkes John barátom, 

mert meglehetősen korán kezdted el. 

A pincér meghozta a fiatalembernek a második pohárral; az 

megvizsgálta, jobbnak találta, és szintén úgyszólván egy hajtásra 

kiitta. Előbb még vértelen arca most kezdett kissé kipirulni. Lassan 

felhúzódott heverő helyzetéből, és kissé tisztességesebben 

helyezkedett el a székben. 

– Lehet! – mondotta azután. – Amíg élek, rendes életet akarok 

élni, vagyis úgy, ahogy én értem a rendes életet, tele erővel és 

izgalommal. Semhogy úgy lötyögjek a világban, mint a legtöbb 

jenkibéka, megereszkedő térdekkel, józanul, hidegen, fagyosan… 

akkor inkább ne is éljek. Ha már nem érzem, hogy a vér száguld 

ereimben, és hogy a kezem és a szemem minden pillanatban szót 

fogadnak nekem, akkor az egészet vigye el az ördög. És hát baj az, 

ha az ember kicsit jobban befűt a masinába? Ha a kazán erősebb 



tüzelés mellett néhány évvel korábban is reped meg – mit tesz az?! 

Egyszer úgyis megreped vagy hasznavehetetlenné válik. 

Staunton és bajtársa nevetett, helyeslőén bólintott, s közben 

egymásra nézett, mint aki azt mondja: – Ez ám az okos fiú, fején 

találja a szöget! Booth volt ebben a társaságban a zseni, a szellemi 

hangadó. Mindenesetre felette állott ezeknek a bárdolatlan 

embereknek, akik nem tudtak mást, csak inni, káromkodni és 

veszekedni. És hogy huszonkét éve ellenére máris olyan 

„ördöngös” fickó volt, többet élt át, mint mások negyven év alatt, 

vagy egész életükben, ez még hozzájárult ahhoz, hogy 

felsőbbségét ilyen barátok szemében még öregbítse. Ebben a 

körben ő amolyan ideál volt. 

– Egészen elfelejtettem – mondta hirtelen Staunton – üdvözletet 

hoztam Pettow Ralph-tól. 

– Ralph-tól? Ejha, hát azt hol láttad? – kérdezte Booth. – Hisz az 

a jenki hadseregben szolgál. 

– Persze, de azért mégis láttam, és beszéltem is vele! – válaszolt 

Staunton. – Hogy hol és hogyan, azt tulajdonképpen nem szabad 

elárulnom. Mert ha a jenkik meghallanák… 

– Nos, hisz mi nem vagyunk jenkik! – vágott közbe Booth. – 

Hogy Ralph egészen a mi oldalunkra szít, hogy ha módjában 

volna, holnap egész New Yorkot és valamennyi jenkit a levegőbe 

röpítené, ezt mind tudjuk, hisz ismerjük őt. És hogy tehát vagy 

kényszerből lépett a jenkik hadseregébe, vagy önként, hogy annál 

alaposabban becsaphassa őket, az nála magától értetődik. Elszánt, 

vakmerő fickó, azok közül való, akiket a legjobban szeretek. 

– És átkozottul nagyralátó tervei vannak! – mondotta Staunton 

kissé titokzatosan. 

– Amelyek előttem valószínűen nem ismeretlenek, miután én 

áprilisban még beszéltem vele, tehát amióta Richard, a vetélytársa 

halott, vagy legalábbis eltűnt – mondotta Booth csendes mosollyal. 



– Nos, ha ennyit tudsz, akkor el is mondhatnék neked mindent 

– vélte Staunton. – De ami biztos, biztos; az ember tartsa meg a 

szavát. 

Eközben futó pillantást vetett társára, mintha azt akarná jelezni, 

hogy ez a fiatalember még nem elég érett bizonyos fontos, 

bizalmas közlésekre. Valóban, az ültetvényes fiának arca semmit 

sem mutatott abból a megfontolt ravaszságból és cselszövő 

töprengésből, amely Booth ifjú arcán, s időnként Staunton kemény 

vonásain is megjelent. A fiatalember szemlátomást a természetnek 

egyszerű fia volt, nyers, elvadult, rossz társaságtól valószínűen 

örökre romlott, de nyíltszívű, alattomosság nélkül való, talán már 

azért is, mert hiányzott belőle a cselszövéshez szükséges szellemi 

képesség. Atyja, Mr. Howard, a Dél egyik leggazdagabb 

ültetvényese volt, és Paul Howard tele erszénye lehetett a 

legfontosabb és legállandóbb összekötő kapocs közte és Staunton 

kapitány között. 

Booth természetesen azonnal megértette ezt a pillantást, és 

ennek a megértésnek szemhunyorgatással adott kifejezést. 

– Nem sajnálom Ralph-tól a leányt – mondta azután. – Ralph 

derék, erélyes fickó, aki nekünk éppen azáltal, hogy a jenki 

csapatoknál maradt, a legnagyobb szolgálatot teheti. Richard 

Everettnek nem szántam a leányt. Nagyon szimpla fiú volt. Én 

hagyok élni mindenkit úgy, ahogy akar, de senki se kívánja tőlem, 

hogy szeressem vagy sok jót szánjak neki, ha gondolkodása és 

életmódja szögest ellenkezik az enyémmel. Ifjúkora dacára 

pompás metodista vagy kvéker lett volna belőle, különösen ami az 

italt és a nőket illeti, mert egyéb tekintetben jeles fiú volt, aki jól 

bánt a karddal és a makkdisznó makkját háromszor egymás után 

biztosan eltalálta a pisztollyal… Egyszóval mintaképe volt a józan 

jenki ifjúnak. Én úgy voltam vele, mint a tűz a vízzel. Csak azt 

szeretném tudni, hogy ez a szelídlelkű fiú kit sértett meg olyan 



nagyon, vagy kit ingerelt fel maga ellen annyira, hogy golyót 

röpített a fejébe! 

– Ha jól meggondoljuk, ezt nem is olyan nehéz kitalálni! – szólt 

Staunton kissé csípősen. 

Booth egy pillanatig figyelmesen ránézett, majd összeráncolta a 

homlokát. 

– Talán csak nem…?! – mondotta azután. – Istenemre, nem 

lehetetlen! De mi közünk hozzá?… Ralphnak azonban, ha a terve 

sikerül, és ha a gazdag leányt el akarja venni, még így is nagyon 

nehéz dolga lesz. Nem tudod, hogy ő Mrs. Blackbell Georgiának 

kegyence és szeretője? 

– A férje, ugye, amolyan gazdag jenki kalmár Északon? – 

kérdezte Staunton. – Különben Ralph szerelmi ügyeiről semmit 

sem tudok. 

Paul Howard felfigyelt, mindenesetre jobban ügyelt, mint 

eddig, mert szerelmi ügyek szemlátomást érdekelték. Szivarral 

kínálta meg Booth-ot, amelyet ez e szavakkal fogadott el: 

– Jó dohány ez, Howard, bizonyosan nem az apád földjén 

termett! 

– De bizony ott, legalábbis az apám szivarosládájából került ki! 

– szólt Howard nevetve. 

– Mindjárt gondoltam, mert egyébként nem sok okos dolog van 

itt! – mondotta Booth. – Tehát Blackbell, igen, az nagyon gazdag 

kereskedő New Yorkban. Mikor ötvenéves volt, megcsiklandozta 

őt egy angol báróleány szépsége, akinek apja szegény volt, mint a 

templom egere. A kereskedő megvásárolta a leányt az öreg 

angoltól, vagyis megkapta őt feleségül. Mrs. Georgia csodálatos 

teremtés, egyenesen a szerelemre termett. Az öreg Blackbell 

különböző egyéb betegségeihez még köszvényt, reszketegséget és 

nagyon aggasztó köhögést is kapott, amely őt néhány év múlva 

biztosan a sírba viszi. Senki józan ember tehát nem kételkedett 

abban, hogy Mrs. Blackbell valahogy kárpótolni fogja magát. És 



mégis, bárha egész csapat fiatalember szövetkeztünk a 

meghódítására, egyikünk sem tudott semmit sem elérni, sem 

felfedezni, amíg végre egy véletlen folytán megtudtam, és nem 

Ralph-tól, hogy ő a kegyekkel kitüntetett szerető. Tudjátok, 

hogyan gondolkozom a nőkről. Hasznomra akartam tehát 

fordítani a felfedezést, és előnyt akartam szerezni belőle a magam 

számára, mert én mondom nektek, fiúk, csodaszép asszony. 

Majdnem olyan nagy, mint én, büszke, mint Júnó, pompás haja 

szőke, szeme sötét, és ezekből a sötét szemekből a szenvedélynek 

páratlan világa lángol… Szóval, sikerült egyszer egyedül lennem 

vele. A lába elé borultam, elmondtam neki izzó szerelmemet – 

tudjátok, hogy e téren meglehetős mester vagyok –, 

megszólaltattam hangomnak és szólamaimnak egész tárházát: de 

ő csak kinevetett. Nem szokásom kérkedni, de még egyszer 

mondom: kinevetett. Ekkor végre felrobbantottam az utolsó aknát, 

megmondtam neki, hogy tudok Ralphhoz való viszonyáról. Meg 

voltam győződve, hogy legalábbis más hangon fog velem 

beszélni, még ha nem is érem el legfőbb vágyamat, mert férjének 

féltékenysége és indulatossága mellett az asszony mindent 

elveszthetett, ha Ralphhoz való viszonya kiderül. Mrs. Blackbell 

most nem nevetett ugyan, de szemeiből, amelyek egészen 

ijesztően szikráztak, minden egyebet olvashattam, csak kérést 

vagy ijedelmet nem. 

– Talán magától Mr. Pettow-tól tudja? – kérdezte. 

Nem szoktam hazudni, mikor a barátaimról van szó, bár 

egyébként ostoba, szerelemre éhes nőket el tudok bolondítani 

mindenféle szélhámossággal. Azt feleltem tehát neki: nem, nem 

Ralph-tól tudom, véletlenül értesültem róla, de amit Ralph elért, 

annak elérését talán én is remélhetem, annyival is inkább, mert 

őrülten szeretem őt stb.… hisz ismeritek már a receptet! Erre ő 

körülbelül a következőket felelte nekem – fájdalom, azt a 

tekintetet, amelyet közben rám vetett, nem tudom nektek leírni. 



Képzeljetek egy királynőt, egy Semiramist, vagy Lukrécia Borgiát, 

egyáltalában, van róla fogalmatok, hogy voltak a világon ilyen nők 

is? Szóval, Mrs. Blackbell ezt mondta: 

– Atyám eladott engem Mr. Blackbellnek, és én beleegyeztem, 

hogy eladom neki a testemet. Atyámat és becsületünket, házunk 

becsületét akartam saját becsületem árán megmenteni. De a 

lelkemet nem adtam el, az Pettow Ralphé, éppen úgy, mint ahogy 

hitem szerint az ő lelke, egész élete, egész szerelme viszont az 

enyém. Szeretjük egymást, ez mindent megmond, és Mr. Blackbell 

halála után, aki mindig olyan idegen maradt számomra, amilyen 

idegenek a gazdag férfiak a New York-i utca szerencsétlen 

leányaitól, felesége leszek Mr. Pettow-nak, ezt tudom. Ralph 

megfogadta ezt nekem, és nem kételkedem a szavaiban, mert 

szeretem őt. Áruljon el, ha akar. Ezzel csak azt éri el, hogy előbb 

szakadok el Mr. Blackbelltól, és előbb leszek Mr. Pettow felesége. 

– Így beszélt az asszony, és megvallom, hogy életemben először 

éreztem magamat iskolásfíúnak a gyengébb nemhez tartozó 

lénnyel szemben. Őszintén bocsánatot kértem tőle, és 

elkotródtam. Ámde azt hiszem, hogy Ralph-nak nehéz dolga lesz, 

ha nem akarja megtartani szavát ezzel az asszonnyal szemben. 

Ami pedig engem illet, én minden nőnél inkább akarnám őt, ha 

egyszer eszembe jutna, hogy örökre lekössem magamat. 

– Ralph mindenesetre nevethet! – kiáltott fel Staunton. – Ha 

nem kapja meg az egyiket, a másik, Blackbell gazdag özvegye 

mindenesetre biztos neki. Rajtam már ez az utóbbi is segítene. 

– Gonosz csont maga, Booth – szólt közbe Howard nevetve. – 

Nem szeretném magát vetélytársnak, sem házibarátnak. Úgy 

látom, maga nem nagyon válogat az eszközökben. 

– Nőkkel szemben soha! – felelte Booth kurtán és határozottan. 

– Ha azt látom, hogy egy leány szerelmes belém… nos, mi 

nagyobb szívességet tehetek neki, minthogy boldoggá teszem? Ha 

azt kívánja, hogy örökké a lábai előtt heverjek, akkor ostoba, és ha 



szentimentális, akkor sírja magát halálra vagy ugorjék a vízbe. Mi 

a fenének néz rám egy nő szerelmes szemekkel, ha nem az a 

szándéka, hogy udvaroljak neki? És mennél vakmerőbb az ember 

az eszközeiben, rendszerint annál inkább hódítja meg a nőket. A 

nők utóbb mindig hálásak azokért a kísérleteinkért, amelyekkel 

hamarosan átsegítjük őket a reájuk kényszerített és színlelt 

szemérmességen. Elmondhatnék nektek erre bizonyítékot, 

amelyen nagyon mulatnátok… 

– Ó, mondja el! – kérlelte Howard. – Magától igazán lehet 

tanulni! 

Booth ügyet sem vetett a bókra, hanem megparancsolta a 

pincérnek, aki éppen bejött az ajtón, hogy hozzon még egy pohár 

koktélt. 

– De mondja meg Mrs. Brownnak – tette hozzá –, hogy az előbbi 

még mindig gyenge volt. Írja fel nekem a kétszeres árát, de legyen 

az italom olyan, amilyennek én kívánom… Na, most térjünk át a 

történetünkre. A múlt évben volt, először léptem fel itt 

Richmondban mint Rómeó. A szerep nem egészen illik az 

egyéniségemhez, de jó arra, hogy az ember édes pillantásaival és 

szemforgatásaival szerelmi tébolyba ejtse a nőket. Ugyanazon 

este, később még társaságban voltam, ahol mindjárt feltűnt nekem 

egy nagyon szép hölgy, aki csakhamar elérte azt, hogy bemutatták 

nekem. Láttam, hogy belémszeretett, de a férje, egy 

nyugat-virginiai ültetvényes, szemlátomást nagyon féltékeny volt, 

és meg kell vallanom, hogy semmiféle gondolat sem 

kellemetlenebb nekem, mint az, hogy egy ostoba fehérnép miatt 

egy darab ólmot kapjak a bordáim közé. Az én hölgyem azonban 

olyan ügyesen intézte a dolgát, hogy majdnem mindennap 

összekerültünk vele és a férjével, úgy, hogy az ültetvényes végre 

meghívott a birtokára. Beleegyeztem, és a párocskával 

odautaztam. De csakhamar átláttam, hogy a szépasszony, ámbár 

szerelmes belém, mégis főképpen csak a hiúságát akarja 



kielégíteni, s engem a diadalkocsijához akar láncolni, mert 

akkoriban Richmondban én voltam, úgyszólván, a nap hőse. 

Csakugyan, a birtokon egész sor kedvesség a részéről, de egy 

percig sem lehettem vele együtt egyedül… a férj féltékeny, mint 

Otelló… Kezdtem borzasztóan unatkozni, s a hölgy sóvárgó 

pillantásait is egyre fárasztóbbnak találni. Ekkor eszembe jutott 

valami. Szép, száraz, tiszta nap volt, és nyugat felől olyan szél fújt, 

ami egy kéményt is ledönthetett. volna. Délután három órakor 

kilovagoltam egyedül, és négy órára visszatértem. Szép hölgyem, 

ezt tudtam, éppen délutáni pihenőjét tartja hálószobájában, és 

férjeura ugyanazt cselekszi a mellette levő szobában. Egyszerre 

pokoli lárma támadt az udvaron: tűz a gyapotföldeken! Az 

ültetvényes az első kiáltásra az ablakon ugrott ki, lóra pattant, a 

felügyelők követték őt, én pedig egyenesen bementem szép 

hölgyemhez a szobájába. – Asszonyom – így szóltam –, ne 

nyugtalankodjék. Tudom, hogy ön szeret, s miután nem tudok 

másként önnel egyedül lenni, felgyújtottam a gyapotföldet. Nem 

nagy dolog, de van egy óránk! Ki akart szabadulni a karjaimból, és 

gazembernek nevezett. Ez azonban nem segített rajta. Nagy 

szenvedélyemnek végre is nem tudott ellenállni, s egy órával rá 

egyik ájulásból a másikba esett, amikor megmondtam neki, hogy 

még az este elutazom, mert hisz csak nem gyújthatom fel az 

ültetvényt minden nap! Azután kimentem, és magam is segítettem 

az oltásnál, úgyhogy a férj meghatottan mondott köszönetet 

fáradozásaimért. Még az este elutaztam. Később viszontláttam a 

nőt. Északon: úgy futott utánam, mint egy pincsikutya. 

– Átkozott fickó! – dörmögte Staunton, miközben Howard alig 

bírt magához térni, és folyton ezt kiabálta: – Már tudom ki volt az, 

már tudom, hol égett a gyapotföld tavaly! Ej, ha a férj tudná ezt, 

Booth, levágná a maga fülét! 

Amire a színész röviden ezt felelte: 



– Téved, fiatal barátom, tavaly legalább tíz ültetvényen égett a 

gyapotföld! 

A téren a vendéglő előtt egy csapat vonult el zenével, ami 

néhány – Mondd, Booth, tulajdonképpen itt akarsz maradni? Van 

szerződésed? 

– Persze hogy maradhatnék, ha akarnék – felelte a színész 

meglehetős gőgösen. – De tegnap beszéltem Jefferson Davisszel, és 

ő okosabbnak tartja, ha Északra megyek. Többet és nagyobbat 

tehetek ott a mi ügyünkért, mint itt. Színészben senki sem gyanítja 

a politikai összeesküvőt… Azután vannak ott barátaim, azt 

hiszem, nem sokat fogják firtatni politikai nézeteimet, hanem 

simán áteresztenek a határon. Többet nem mondhatok neked, öreg 

barátom. Bizonyos dolgokról nem szabad beszélnem. 

– Ez természetes! – válaszolt Staunton. – Ralphnak is az volt a 

nézete, hogy akadálytalanul átmehetsz a határon. Ha New Yorkba 

jössz, felhívom figyelmedet egy csinos leányra, aki ott lakik 

Büchtingéknél, afféle társalkodónője Büchting kisasszonynak, egy 

quarteroon, de csodaszép! Corizon Jeanette a neve. 

– Köszönöm szépen! – mondotta Booth. – Nem szeretem a 

kevert fajokat. 

– Én mondom neked, hogy nemes vad! – kiáltott fel Staunton. – 

Ralph könnyen bevezethet a házba, a családi körbe. Aztán, ha 

láttad… 

Booth felkiáltása szakította őt félbe. A színész felkelt, mikor a 

katonák átvonultak a téren, és még most is a szoba közepén állott. 

Az egyik falban kis ablak volt, amelyen át az ivóba, onnan meg a 

söntéstől a sarokszobába lehetett belátni. Booth ezen a kis ablakon 

át szemlátomást nagy izgalommal nézett a söntés felé. Staunton és 

Howard felállottak és követték tekintetének irányát. Nem láttak 

mást, csak azt, hogy ott, a két felszolgáló fiatal leányon kívül, most 

már egy harmadik is van. Ez volt az, aki Booth érdeklődését 

ennyire felkeltette. 



– Az alvilág minden isteneire! – kiáltott fel Booth, és vad, szinte 

démoni öröm sugárzott az arcáról. – Hisz ez nagyszerű! Megint a 

hatalmamban van! 

– Ki, kicsoda? – kérdezte Howard hevesen. – Az a leány, ott a 

söntésnél? 

Booth nem felelt mindjárt, hanem még mindig merőn nézett a 

kis ablakon át a söntés felé. Aztán kiürítette poharát, és így kiáltott 

fel: 

– Nem valami különös dolog, de azért mégis pompás véletlen! 

Februárban itt voltam, egészen ismeretlenül. Dolgom volt néhány 

emberrel, akik a mozgalom élén állottak, természetesen Jefferson 

Davisszel és Benjaminnal is. Arról volt szó, hogy utasításokat 

adnak nekem a szecesszió (elszakadó párt) számos nagy, Északon 

élő híve számára, utasításokat bizonyos eshetőségekre, ha a 

dolgok komolyra fordulnának. Akkoriban nappal egyáltalán nem 

mutatkoztam, mert titokban kellett maradnia, hogy Richmondban 

vagyok. Szóval meglehetősen unalmas életet éltem, s ezt csak az 

ügyért szenvedtem el. Egy kis boarding-house-ban éltem, odaát 

Rockettsben. A házban német bevándorlók is laktak, akik 

holmijuk, szerszámaik egy részét a tágas udvaron halmozták fel. 

Én napközben azzal szórakoztam, hogy ablakom függönye mögül 

megfigyeltem ezeket az embereket, amint holmijukat rakosgatták. 

Felfedeztem közöttük egy leányt – ezt a leányt, itt ni! –, akit tehát 

nem is kell nektek részletesen leírnom. Úgy tűnt nekem, hogy nem 

tartozik a bevándorlókhoz, legalább külseje szerint nem, mert bár 

egészében nagyon egyszerűen, de mégis jobban, csinosabban 

öltözködött, és volt valami egész lényében, ami más körből való 

származásra vallott. A leány nagyon szép, csodás termete van, 

tizennyolc éves, és ami legjobban érdekelt benne – láthatjátok 

most magatok is – arcán valami komor elhatározottságnak 

kifejezése van. Nagyon keveset beszélt másokkal, és legtöbbször 

csöndesen magába mélyedve ült vagy állt közöttük. Egészen 



rendkívüli viszonyok kényszeríthették őt a bevándorlók közé. 

Kémlelődni kezdtem, és megtudtam, hogy a bevándorlók 

várakoznak valakire, hogy azután elinduljanak nyugat felé, és 

hogy a fiatal leány szintén német, de egyik bevándorlónak sem 

rokona. Megtudtam azt is, hogy hol lakik: egy kis padlásszobában, 

fölöttem. Elhatároztam, hogy felhasználom az alkalmat, és addig 

kovácsolom a vasat, amíg meleg. Este, mikor már mindenki 

lefeküdt, felmentem a padlásszobához. Belül még világosság volt, 

a leány nyilván még nem feküdt le. Napközben hallottam, hogy a 

németek egyikének Wetzel a neve, merészen kopogtattam tehát, és 

a leány kérdésére, hogy ki van itt, azt feleltem: Wetzel. A leány 

azonnal ajtót nyitott, és természetesen visszahőkölt, amikor 

engem megpillantott. No de ott voltam, s miután az első gyorsan 

váltott szavakra, amelyekben tudni akarta, ki vagyok, miért 

jöttem, észrevettem, hogy egészen jól beszél angolul, úgy véltem, 

hogy félig nyert ügyem van, mert németül nem tudtam volna vele 

beszélgetni. Képzelhetitek, hogy jól játszottam a szerepemet, 

amennyiben azt egyáltalán szerepnek lehet nevezni, mert valóban 

szerelmes voltam beléje. Megmondtam neki, hogy szépsége 

leigázott, főképpen azonban arcának bánatos kifejezése hatott 

meg, és hogy semmi más cél nem hozott ide hozzá, mint az, hogy 

megtudjam, mi nyomja őt, és hogy nem lehetnék-e segítségére… 

Jól láttam, hogy eleinte hideg maradt, és csak azért nem utasított 

ki a szobából, hogy ne legyen botrány. Lassanként azonban 

szemlátomást figyelni kezdett rám. Észrevettem, hogy 

gondolkodik, vajon áradozó állításaim igazak-e. Ekkor aztán egész 

erőmet és egész művészetemet harcba vittem, hogy meggyőzzem 

őt. Azt az érzést akartam benne kelteni, hogy ámbár őrülten 

szeretem, de nem akarok magamnak semmit, hanem csak az ő 

javát keresem, hogy ő nincs helyén ebben a környezetben, és hogy 

ő nem mehet a vadnak mondott nyugatra, durva telepesek és 

farmerek közé, hogy a keleti részek az egyedüli hely, ahol olyan 



hölgy, mint ő, élhet… Láttam ugyan, hogy nem gyermekkel van 

dolgom, hanem erős jellemmel, s hogy a leány nagy belső harcot 

vív magával, de melyik nő tudna ellenállni a szenvedély 

hatásának, mikor az önzetlenséggel párosulva jelentkezik, 

különösen, ha az a nő olyan helyzetben van, hogy segítségre 

szorul! Lassanként kezdett nekem felelgetni. Elmondta, hogy 

Németországból való, jó családból, de hogy miért ment el 

hazulról, azt nem mondhatja meg nekem. Földijei, akikhez 

csatlakozott, messze nyugatra mennek, Új-Mexikóba, már ő maga 

is fontolóra vette, maradjon-e velük, vagy pedig a műveltebb 

keleti vidéken teremtsen magának önálló egzisztenciát. De fél 

attól, hogy ebben az óriási országban támasz és védelem nélkül 

álljon… Szóval, átláttam hamar, hogy egészen egyedül áll, és hogy 

máris foglalkoztatja őt a gondolat, és csábítóan kápráztatja, hogy 

megnyerjen magának egy férfit, aki tiszta vonzalomból és 

barátságból segít neki életfenntartását megalapítani. A leány 

német, tehát kissé könnyen hívő és regényes hajlamú, habár 

egyébként nagyon okos és akaraterős. Azt láttam, hogy ezt a várat 

nem lehet az első rohammal elfoglalni, és hogy mindenekelőtt a 

leány bizalmát kell megszereznem. Azt mondtam neki, hogy itt 

Richmondban, sajnos, semmit sem tehetek élte, mert titokban 

vagyok itt, hogy egy párbaj következményeit várjam meg, amely 

párbajt New Yorkban vívtam. New Yorkban azonban nagyon sok 

összeköttetésem van a legelőkelőbb házakkal, s ott nem lesz nehéz 

számára valami nagyon jó állást szereznem. Rá akartam őt venni, 

hogy ne menjen a bevándorlókkal, maradjon itt, s azután kísérjen 

el New Yorkba. Ha velem marad, akkor biztos voltam benne, hogy 

győzni fogok. Kétórás beszélgetés után elhagytam őt, mégpedig 

úgy, hogy ez alatt az idő alatt semmire sem tettem kísérletet, csak 

búcsúzáskor csókoltam meg a kezét. Meghívásomat, hogy másnap 

látogasson meg a szobámban, határozottan visszautasította, 

viszont megengedte, hogy este rövid időre megint 



meglátogathassam. Másnap azonban levelet kaptam Benjamintól, 

amelyben közölte velem, hogy azonnal Washingtonba kell 

utaznom, hogy beszéljek valakivel, akit az Egyesült Államok 

elnöke Délre akar küldeni. Sikerült a lépcsőn néhány percig 

beszélni a leánnyal. Megadtam neki a címemet, s ő megígérte 

nekem, hogy New Yorkban felkeres. Délután két órakor 

elutaztam, de többé semmit sem hallottam a leányról, levelet sem 

kaptam tőle, semmi hírt. Mikor két hete Richmondba érkeztem, 

első dolgom volt elmenni Rockettsbe, a kis boarding-house-ba. Ott 

megtudtam, hogy az ő értesülésük szerint a német hölgy nem 

ment el a bevándorlókkal, de ugyanakkor elhagyta a 

boarding-house-t is, anélkül, hogy a címét megadta volna. Elég az 

hozzá, én azt hittem, hogy a leány örökre eltűnt… és íme, most ott 

áll az ivóban. Hiába, a fiatalságnak szerencséje van!… Kíváncsi 

vagyok, milyen képet vág majd, ha viszontlát engem, és hogy 

időközben megtalálta-e a támaszt, akire akkoriban szüksége volt. 

Bocsássatok meg öt percre! Üdvözölni akarom őt. 

Könnyed, ruganyos léptekkel átment a nagyivóba, amely – bár 

a három férfi beszélgetése közben úgyszólván üres volt – most 

megint lassanként tele lett emberekkel. Staunton és Howard 

csodáló és álmélkodó tekintettel követték Boothot, és szemükben 

némi irigység és bosszúság kifejezése is feltűnt. 

– Istentől elrugaszkodott, pokoli fickó ez! – dörmögte Staunton. 

– Ez a gyerek egyszer még olyat fog csinálni, hogy az egész világ 

beszél majd róla… Valami ördögi dolgot! 

– Szeretném, ha nekem feleannyi jó modorom volna, mint neki 

– szólt Howard nagyot sóhajtva. – Mindent, amit csinál, az előkelő 

és úrias. De vajon bátor gyerek-e? 

– Azt hiszem, igen, bár még nem láttam próbát állani – felelte 

Staunton. – Legalábbis nagyon jó vívó, elszánt lovas és mint 

pisztolylövő ritkítja a párját. Hogy a nőknek elcsavarja a fejét, az 

nem csoda. Olyan sima, finom, kinyalt fickó, amilyet még 



életemben sem láttam, és amellett színész. A nők maguk is 

komédiát játszanak, s a férfiaktól sem kívánnak egyebet. Aki 

becsületes az asszonyokkal szemben, azt bolonddá tartják. Ha 

majd vége lesz ennek a háborús verekedésnek, nagy kedvem lenne 

színésznek menni. 

Eközben Booth odaért a söntéshez. A fiatal leány éppen Mrs. 

Brownnal beszélt, a színészt tehát csak akkor ismerte meg, amikor 

megfordult, és megpillantotta őt. Egy pillanatra elhalványodott, 

azután vérpirosság öntötte el az arcát. Szemlátomást nagyon 

meglepődött és nagyon felindult ezen a viszontlátáson. 

Booth észrevette ezt, és sötét, csillogó szeme szilárdan 

szegeződött a leányra, aki ma már nem volt olyan egyszerű 

ruhában, mint amilyenben akkor látta aboarding-house-ban; de 

azért semmi sem volt öltözékében, ami arra vallott volna, hogy 

kacéran magához akarná vonni a férfiakat. Nagyon szép volt. 

Vonásaiban volt valami finomság, valami előkelőség, és pompás, 

gesztenyeszín haja, világosbarna, nagy és okos szeme nagyszerű 

összhangban volt arcának fehér, északiasan tiszta színével. 

Ellentétben a söntésnél álló két társnőjével, nyakig érő, zárt ruhát 

viselt, amely azonban mégis megmutatta szép termetét és 

mellének gyönyörű arányait. 

A leány annyira felindult, hogy szinte remegett, és a színész 

üdvözletét alig bírta viszonozni. 

– Kisasszony, végtelenül boldog vagyok, hogy újra találkozunk! 

– mondta Booth udvariasan, miközben a másik két vendéglői 

leány és maga a vendéglősné is csodálkozva nézett az 

„Adonis”-ra, aki – tudomásuk szerint – csak elismert szépségeket 

szokott figyelmével kitüntetni. – Jól tette, hogy itt maradt nálunk. 

De miért nem adott nekem életjelt magáról? Hisz megkértem erre, 

s ön meg is ígérte ezt! 

Nagyon ügyes számítás volt tőle, hogy ezt a beszélgetést 

nyilvánosan folytatta le. A bujkálás mellőzése által elhárította a 



leány esetleges gyanúját, hogy titkos szándékai vannak. Úgy 

kezelte a leányt, mint valami előkelő társaságból való hölgyet, 

hogy ez kellemesen érintse őt, különösen két társnőjének 

jelenlétében. A leány az udvarias szavakra hamarosan 

visszanyerte önuralmát. 

– Bocsásson meg, uram – mondotta –, nem akartam jóságát 

igénybe venni, mert a véletlen lehetővé tette számomra, hogy 

terveimet, amelyekről önnel beszéltem, egyedül is 

végrehajthassam. Nem volt szükséges, hogy terhére legyek, de 

azért higgye el, éppen olyan hálás vagyok. 

– Itt talált állást, Mrs. Brownnál? – kérdezte Booth, aki bár 

olyanokat kacsintott szemeivel, hogy a fiatal leány néha kénytelen 

volt lesütni a magáét, mégis egész magatartásával és finom 

beszédmodorával megtartotta azt a hangot, amellyel úriember 

úrinőnek tartozik. – Ez nagyon szép! Ön jó helyen van itt, amit 

társnői is megerősíthetnek. 

Mrs. Brown hálásan meghajolt, a két másik leány pedig ajkába 

harapott; nyilván eleget tudtak Booth úrról, hogy tudják, mi a 

titkolt értelme és célja modorának. Mivel azonban Booth az illem 

határai között maradt, semmit sem lehetett ellene mondani. 

– Itt lakom a házban, remélem tehát, gyakran fogom önt látni! – 

mondotta Booth nagyon udvariasan, és mély meghajlással kiment 

az ivóból. 

Mikor visszatért a kis szobába, ahol két barátja kíváncsian várta 

őt, belevetette magát egy székbe, és kissé gúnyosan és 

diadalmasan mosolygott. 

– Minden rendben van! – szólalt meg végre. – Tűzbe borult az 

arca, mikor rám ismert. Tehát nem felejtett el. Sok mindent meg 

fog tudni rólam, mert a másik két leány fecsegni fog. Tehát az ő 

dolga lesz, miképpen fog velem szemben viselkedni. Itt lakik a 

házban… tehát nem menekülhet előlem. De mi ez? 

Kezével kimutatott a térre, és felállt. 



– Ejha – kiáltott fel Staunton –, hisz ezek az én niggereim. 

Liberty-Plantationből. No végre, megérkeztek! 

– Mr. Büchting szabad feketéi? – kérdezte Booth. – Hát ezekkel 

mi lesz? 

– A kormányra bízom – felelte Staunton –, a kormány pedig 

bizonyosan hadizsákmánynak fogja őket tekinteni. Goddam… 

No, ezekkel ugyan elbántak az embereim!… Ki kell mennem egy 

pillanatra, hogy beszéljek az őrmesterrel, aki vezeti őket. 

– Veled jövök! – szólt Booth. – Meg kell nézni ezt a csőcseléket, 

hogy megint jót kacaghassak ezeken a tébolyodott 

abolitionistákon, akik ezeket a majomlényeket egy fokra akarják 

állítani velünk. Bár nem bánom, ha ők magukkal egyenlőknek 

tartják ezt a csőcseléket, hát tegyék! De velünk nem egyenlők, ezt 

tudjuk! 

A három jó barát eltávozott a kis szobából, Howard fizetett, 

azután kimentek a térre. 

Künn már egy csomó dologtalan fickó és utcagyerek 

gyülekezett össze, gúnyolta a négereket, és sárral meg kővel 

dobálta őket. Booth közelebb lépett, az utálat és megvetés 

palástolhatatlan kifejezésével szemlélte a csapatot, de még ő is 

megborzadt attól, milyen irtózatosan nézett ki néhány asszony és 

leány: köztük némelyik majdnem fehér bőrű volt. A néger 

csapatnak majdnem minden egyes tagja sebesült volt, a fiatal, s 

csak kicsit is szépnek mondható asszonyok olyanok voltak, 

mintha a sírból keltek volna ki. Legtöbbjéről cafatokban lógott a 

ruha, és mereven, tompa kétségbeeséssel bámultak maguk elé. 

Olyanok voltak, mint egy levágásra ítélt, agyonhajszolt 

marhacsorda. Mikor elhangzott a parancs a megállásra, majdnem 

valamennyi néger egyszerre a földre roskadt; sokan behunyták a 

szemüket és nyögtek, nyöszörögtek, akár a haldoklók. 

– Goddam! hogy néznek ki ezek az asszonyok! – szólt Staunton, 

és vizsgálódó szemmel nézte őket. – No, látom, az embereim 



borzasztóan bántak el velük! De nem tudtam megakadályozni, bár 

ha nem szeretem az ilyen dolgot, a szokott következményei miatt! 

Több mint negyvenen voltak, mikor Liberty-Plantationből 

elvitettem őket. Most csak huszonöten vannak… a többi 

valószínűleg holtan hever az útszéleken. Nézd ezt a fickót, 

kemény gyerek… Nagy munkánk volt vele, amíg befogtuk, úgy 

védekezett, mint egy ördög. 

Erőteljes, atléta alakú négerre mutatott, aki szintén leült a 

földre; egyik karja rongyos kötésbe volt bugyolálva. Komor, 

büszke tekintettel mérte végig a bámészkodók seregét. Arcán 

végtelen keserűség és dacos, komor megadás kifejezése 

keveredett. Ez az arc kissé más volt, mint a többi néger arca, az 

elgyötört foglyoké, talán szabályosabb, erőteljesebb. Szemlátomást 

fiatal volt még, talán harmincéves. 

Staunton közben beszélt az őrmesterrel, aki jelentette neki, hány 

néger maradt el az út porában. A nők közül néhány öngyilkos lett, 

mások addig ingerelték a szabadcsapat embereit, amíg azok 

agyonlőtték őket, ismét mások a kimerültségtől haltak meg. Az 

őrmester elvonult a kormányépület előtt, és megkérdezte, hová 

vezesse a niggereket; azt mondták neki, hogy mindenekelőtt ide a 

térre, majd azután kap további utasítást. 

Mialatt Staunton az őrmesterrel beszélt, Booth megpillantott 

egy férfiút, aki a nézők között ácsingózott. Nagy érdeklődéssel 

nézte ezt az embert. Valóban, alig lehet valami érdekesebbet 

elképzelni, mint ennek a férfinek a feje. Hófehér, de még mindig 

erős haj és ugyancsak hófehér körszakáll övezte arcát, amely 

színénél és szilárd vonásainál fogva egyaránt bronzból valónak 

látszott. Mintha vésővel vágtak volna minden vonást. Az arc 

egészen mozdulatlan volt, és ez a mozdulatlanság annyira 

megejtő, hogy Booth szinte ideges feszültséggel várta, rezzen-e 

végre az ember arcán valamely izom. Az aggastyán legalább 

hetvenéves lehetett, és szabályos arcának vonásai szemlátomást 



európai vagy legalábbis kaukázusi eredetre vallottak. A 

legcsodálatosabbak voltak mélyen ülő, fekete szemei; szinte 

természetfölöttien tiszták voltak, s a férfi nagy kora ellenére 

fiatalos tűzben égtek. Ezek a sötét szemek most a négereket 

figyelték, s majdnem búskomor kifejezéssel voltak tele. Ennek a 

fejnek fel kellett tűnnie minden festő, minden lélekbúvár előtt: 

leírhatatlan aggastyánfej volt. Hogy e mögött az arc mögött egész 

világ van, az meglátszott első pillanatra. De miféle világ? Milyen 

osztályhoz tartozik ez a férfi? Milyen múlt van mögötte? 

Mindenki, aki meglátta ezt a csodálatos fejet, öntudatlanul is 

kénytelen volt ezt a kérdést felvetni. Ezenkívül külsejében semmi 

rendkívüli sem volt. Valamikor jól megtermett ember lehetett, akit 

az évek terhe egy kissé, de nem nagyon, meghajlított. Sötét ruhája 

egyszerű volt, hófehér haját és az erős homlokdudorokat fekete 

kalap fedte, amelynek alakja kissé emlékeztetett a kvéker 

kalapokéra. Erős botra támaszkodott, de szemlátomást nem volt 

szüksége a támasztékra. 

Booth, aki színészként érdeklődött az ilyen jellegzetes 

koponyák iránt, egyre csak ezt az aggastyánt nézte, és valami 

titkos, szent borzongást érzett e fájdalmasan komor, mozdulatlan 

vonások láttán. Ilyen arcot még sohasem látott. Most egyszerre a 

férfi szeme Booth felé irányult, úgyhogy ez önkéntelenül lesütötte 

a magáét; mintha nyíl, tőr, mintha delejes áram lett volna az 

aggastyán tekintetében. Mikor Booth újra feltekintett, látta, hogy a 

férfi szeme most már Stauntont nézi, szilárdan, élesen és áthatóan. 

Staunton még mindig az őrmesterrel és más csapatbéli embereivel 

beszélt. 

Hogy ez a férfi nem azért jött, hogy a niggereket gúnyolja és 

nyomorúságukban gyönyörködjék, mint a többi, ezt Booth tudta, 

érezte. Mit akar tehát? Egy siheder éppen felemelt egy követ, hogy 

a négerek közé hajítsa. Ekkor mozdult meg először a férfi. Bal keze 

hirtelen felemelkedett, és megérintette a siheder jobb karját. A 



fickó felkiáltott, megrázkódott, leeresztette a karját, ránézett az 

öregre, akinek láttára szemlátomást megijedt, és rémülten, halkan 

nyöszörögve elhúzódott, mint a megvert kutya, miközben karját 

dörzsölte. Pedig az öreg érintése alig volt észrevehető. Booth 

borzadása, amelyet az öreg láttán kezdettől fogva érzett, egyre 

erősbödött. Ennek az idegennek volt valami a nyugalmában, ami a 

vad, forró vérű, lelkiismeretlen fiatalembert egy arcra 

emlékeztette, amely néha álmában megjelent neki: a csillagok 

feletti, igazságos és kérlelhetetlen bíró arcára. Booth valami 

különös és kellemetlen benyomást érzett; háta hidegen 

borzongott, legjobban szeretett volna észrevétlenül elosonni. 

Ekkor egyszer csak felemelkedett a bekötött karú, szép, 

erőteljes néger, tágra nyílt szemekkel bámult az aggastyánra, és 

fekvő, ülő társai felett, szinte egyetlen szökkenéssel ugorva át, 

hozzá lépett. Valami idegen nyelven, egészen idegen nyelven 

néhány szót kiáltott, azután leborult az aggastyán előtt, átkarolta 

annak térdét, és elkezdett ugyanazon az idegen nyelven 

jajveszékelni; szavait olykor a szívből feltörő zokogás és nyögés 

szakította meg, amit borzasztó volt hallgatni, ami kimondhatatlan 

fájdalmat és legvadabb kétségbeesést fejezett ki. Az aggastyán, aki 

most egyszerre az általános figyelem középpontjába került, 

szelíden válaszolt néhány szót ama idegen nyelven, miközben 

ugyanazzal a komoly arccal, amelyben a fájdalom kifejezése most 

még nagyobb lett, nézett le a feketére. Mikor néhány szót 

élesebben, szinte parancsoló hangon mondott ki, a néger először 

feltérdelt, azután egészen felállt, és kezeit tördelte, anyanyelvének 

sajátságos hangjain haragosan, majd fájdalmasan panaszkodott, 

szavait a négerek mozgékonyságával mindenféle kifejező 

mozdulattal kísérte. Olyan sajátos, olyan különös jelenet volt ez, 

hogy mindenki némán bámulta. Staunton, aki eddig nem vett 

észre semmit, egyszerre felpattant. 



– Halló, mi ez?! – kiáltott fel Staunton. – Hagyd el ezt az embert, 

semmi jogod sincs ezzel a niggerrel az ő zagyva nyelvén beszélni! 

Te pedig, nigger, eredj vissza a helyedre, különben kicserzem a 

hátadat, hogy örökké megemlegeted. Hát ennek miért nincs 

megkötve a keze? 

Ezt a gondolatot valószínűleg az sugallta Stauntonnak, hogy ez 

a herkulesi alkatú fekete esetleg ellenállást fejthetne ki. Az egyik 

katona azt felelte, hogy sebesült karjára való tekintettel nem 

kötötték össze a kezeit, és hogy egyébként nyugodtan és okosan 

viselkedett. 

Az aggastyán néhány szót szólt a feketének, mire az kissé 

húzódozva ugyan, de mindjárt visszatért előbbi helyére. Az 

aggastyán azonban odalépett Stauntonhoz, és különös volt, hogy 

mindenki kitért előle. Booth is. Látni lehetett most, hogy bár 

lassan, de szilárd, biztos léptekkel jár, és támaszra nincs szüksége. 

– Uram, megenged néhány kérdést? – kérdezte mély, de 

kellemes hangon, kitűnő angolsággal. 

– Miért ne? Csak rajta! – felelte Staunton szemlátomást 

mesterkélt jókedvvel, mert alighogy az idegen megszólalt, a 

kapitány elhalványodott, s a szeme kitágult, mint az olyan 

emberé, aki a távolban különös, előtte nem ismeretlen és rá nézve 

jelentős hangot hall. 

– Ezek a feketék Liberty-Plantationből valók? – kérdezte az 

aggastyán. 

– Onnan, uram! 

– És szabad feketék voltak Büchting úrnál, szabad munkások? 

– Úgy hallottam, uram! 

– Ezeket az embereket hadifoglyokként hozták ide? 

– Körülbelül, olyanformán! – felelte Staunton, aki szemlátomást 

csak nagy erőfeszítéssel bírta megtartani azt a fölényes, kurta 

modort, amellyel a beszélgetést megkezdte. – Utasítást kaptam, 



hogy hozzam el őket onnan. Mert e szabad négerek jelenléte 

rabszolgaállamban általános felzúdulást keltett. 

– És mi történik velük? 

– E pillanatban, mint láthatja, itt várják a kormány további 

parancsait. Hogy azután mi lesz, azt nem tudom. 

– És az ön neve, uram, ha szabad kérdeznem? 

– Staunton, uram, a lovasított virginiai szabadcsapat kapitánya. 

– Ön odaát lakik a boarding-house-ban? 

– Szolgálatára, uram! Ön, úgy látszik, mindenről tud! – felelte 

Staunton még mindig kényszeredetten. Összeszorult a torka. 

– Csak onnan gondolom, hogy előbb láttam önt, amint kilépett 

onnan – mondotta az aggastyán. – Köszönöm, uram! 

Kalapjához nyúlt, kissé megemelte, mint egy igazi, régimódi 

gentleman, azután néhány lépést hátralépett. Az összes 

jelenvoltak – a négerek is – egy mukkanás nélkül hallgatták ezt az 

egyszerű beszélgetést. Booth észrevette, hogy Staunton zavart és 

nyugtalan, ezt azonban olyanféle titokzatos, ösztönös 

borzadásnak tekintette, mint amilyent ő maga is érzett. 

E pillanatban egy kormányszolga jött, és jelentette, hogy a 

niggereket a városi fogházba kell vinni, és éjszakára annak 

udvarán elhelyezni. Másnap reggel azután nyilvános árverésen 

fogják őket eladni. A négerek tompa kétségbeeséssel hallgatták ezt 

végig. A közönség is hallgatott, s az utcagyerekek csak akkor 

kezdtek megint lármázni és gúnydalokat énekelni az Észak és a 

niggerek ellen, mikor távolabbra húzódtak, és elkerültek a 

sajátságos aggastyán szeme elől. 

Az öreg nem törődött senkivel, aki körülötte állott, a feketének 

néhány szót kiáltott oda anyanyelvén, azután lassú, de szilárd 

léptekkel átment a téren, el a boarding-house mellett, amíg eljutott 

egy nagy, de elég egyszerű külsejű házhoz, a kormány 

székhelyéhez. A kapustól megkérdezte, otthon van-e Mr. Jefferson 

Davis, és lehet-e vele beszélni. 



– Az elnök urat gondolja? – kérdezte a kapus. 

Az aggastyán nem felelt a kérdésre, nyilván kerülni akarta ezt a 

kifejezést. 

– Az elnök még itt van – folytatta a kapus –, de alig hiszem, 

hogy lehet vele beszélni, mert már ebédidő van. De 

megpróbálhatja, első emelet. 

Az aggastyán belépett az egyszerű előcsarnokba, amelyből 

egész sor ajtó nyílt különböző szobákba, felbandukolt az egyszerű 

lépcsőn, ahol egy széles folyosóra ért, amelyről ugyancsak több 

ajtó nyílott különböző helyiségekbe. Minden ajtón cédula volt, 

rajta a tisztviselő nevével, aki az ügyeket intézi. Az egyik ajtón 

csak ez állott: elnök. 

Az aggastyán odalépett az ajtóhoz, kopogtatni akart, mikor egy 

ember, aki az egyik sarokban egy széken ült, odakiáltott neki: – 

Megálljon, uram! – közben felállt, és odajött. Valami szolgaféle 

volt. 

– Az elnökhöz akar bejutni? – mondotta. – Nem lehet vele 

beszélni… Még sokan vannak itt… Már későre jár… 

– Lenne szíves átadni Jefferson Davis úrnak ezt a névjegyet? – 

kérdezte az aggastyán, és egy kis fekete tárcából névjegyet vett elő. 

A névjegyen egy akkoriban nagyhatalmú európai államférfiúnak 

és nagytekintélyű miniszternek a neve állott, felette ez a szó: 

ajánlja – alatta pedig a miniszter saját kezű aláírása. 

A szolga fogta a névjegyet, bevitte a szobába, majd szinte 

azonnal visszajött e szavakkal: – Méltóztassék belépni. – Az 

aggastyán eleget tett a felszólításnak, és belépett egy tágas 

szobába, amelyben öten voltak. Szemlátomást az az úriember volt 

a Déli Államok elnöke, aki az íróasztalnál állt és élénken 

beszélgetett a többivel. Futó pillantást vetett a belépőre, ám 

folytatta beszélgetését a jelenlevőkkel, akik szemlátomást 

távozóban voltak. 



Az aggastyánnak bőven volt ideje, hogy jól megnézze azt a 

férfiút, akinek nevét az új- és óvilágban oly sokat emlegették. 

Jefferson Davis jó ötvenes volt. Egyszerű ruhát viselt, termete 

közepes volt. Keskeny, kissé halvány és szikár arca nem annyira 

erélyt és erőt, mint inkább okosságot és megfontoltságot fejezett 

ki. Homlokát sok apró ránc bontotta. Szája finom és keskeny. 

Sajátságos volt a tekintete, félénk és ijedős; ezt csak azzal lehetett 

magyarázni, hogy az egyik szeme beteg volt, valami hályogféle 

rontotta meg. Egyebekben lénye fesztelen és előzékeny volt, a 

hangja tiszta és nyugodt. 

Az elnöknek már nem sok tárgyalnivalója maradhatott az 

urakkal, mert csakhamar el is bocsátotta őket, az Amerikában 

szokásos erős kézrázással. Aztán az órára nézett, majd odafordult 

az idegenhez. 

Az aggastyán előrelépett, és udvariasan meghajolt. 

– Nem jól választottam meg az időt – mondotta. – De néhány 

perc talán elegendő lesz, hogy elintézzük azt, amiért önhöz jöttem. 

– Nincs sietős dolgom – felelte Jefferson Davis, figyelmesen 

szemlélve az öregembert; majd egy székre mutatott, ami az 

íróasztal mellett állott. Miután leült, az aggastyán is helyet foglalt, 

és két kezét összekulcsolta botja fogantyúján. 

– Ön ismeri a minisztert! – szólt Jefferson Davis, rápillantva a 

névjegyre, amelyet az öregúr beküldött, s amely az íróasztalon 

feküdt. 

– Beszéltem vele néhányszor, amikor legutóbb Európában 

jártam – felelte az aggastyán. – Ő volt olyan kedves, és átadta 

nekem ezt a névjegyet, arra az esetre, ha szükségem lenne rá. 

– És mi az ön neve, uram? – kérdezte Jefferson Davis. 

– Dantes – felelte az aggastyán. 

– Ön nem amerikai? – folytatta Davis. – Talán utazó, aki meg 

akarja ismerni országunkat? 



– Utazó vagyok, igen, Isten szolgálatában: misszionárius! – 

felelte Dantes. 

– Ó, ez nagyon szent és tiszteletreméltó hivatás! – mondotta 

Davis, meghajtva magát. – És miben lehetek a szolgálatára? 

– Bizonyára hallott róla, Davis úr – az elnök e szavak nyomán 

kissé élesebben nézett látogatójára, mert elnökké való kikiáltása 

óta valószínűleg hozzászokott a „kegyelmes” címhez, amelyet 

Dantes nem adott meg neki –, hogy Büchting úr ültetvényét, 

Liberty-Plantationt, bárha nem tartózkodott benne ellenséges erő 

és általában a legbékésebb állapotban volt, egy szabadcsapat 

megtámadta. A megrohanásnak, úgy látszik, nem volt más célja, 

mint az ültetvényen dolgozó szabad feketéknek idehozatala. 

Tudott-e a kormány erről, és mi a szándéka a foglyokkal? 

– Azért jött, hogy e foglyok érdekében járjon el? – kérdezte 

Jefferson Davis kissé élénkebben. 

– Azért! – felelte nyugodtan az aggastyán. 

– Akkor arra kérem, jöjjön máskor! – szólt Davis gyorsan és 

ingerülten, miközben hirtelen felállt. – Ma nem érek rá! 

– Remélem, hogy barátomnak, a miniszternek nem kell majd 

jelentenem, hogy a Konföderált Államok kormánya 

kegyetlenségeket követ el, s azokat még csak mentegetni sem 

próbálja meg! – mondotta az aggastyán nyugodtan, és ülve 

maradt. 

– Uram! – kiáltott fel Davis hevesen. De vagy azért, mert az 

aggastyán szeme reá is sajátos befolyást gyakorolt, vagy mert 

eléggé diplomata volt ahhoz, hogy ne kövessen el nagy hibát, 

egyre megy, Davis nyugalmat erőltetett magára, leült és így szólt: 

– Hát jó, mit akar? Beszéljen! 

– Az említett feketék kivétel nélkül szabad emberek – mondotta 

Dantes. – Ismerem Büchting urat, és tudom, hogy minden egyes 

néger munkása – nő és férfi egyaránt – annak rendje és módja 

szerint, akár megváltás, akár más törvényes eljárás alapján, 



visszanyerte szabadságát. Ők tehát polgárai az Egyesült 

Államoknak, és még ha az Észak hívei lennének is, még akkor is 

csak mint hadifoglyokat lehetne őket kezelni, feltéve, hogy 

fegyverrel a kezükben, a konföderáció elleni harcban kerültek 

volna fogságba. Ehelyett nem mint foglyokkal, egyáltalán, nem 

mint emberekkel, hanem mint állatokkal, sőt még ennél is 

rosszabbul bánnak velük. Közülük körülbelül húszan a 

Liberty-Plantationtől idáig vezető úton meghaltak attól az 

ocsmány bánásmódtól, amelyet el kellett viselniök. A 

megmaradottakat holnap, úgy hallom, el akarják árverezni. Hogy 

fér ez össze, Davis úr, az emberiesség törvényeivel és a 

nemzetközi jog alapelveivel? Egyáltalán, helyesli-e a kormány ezt 

az eljárást? 

Az elnök lenézett maga elé az íróasztalra, s egy kis késsel 

babrált. Kissé nyugtalan, ideges természetű embernek látszott. 

Máris hosszallta az öregúr beszédjét, s talán nem is engedte volna 

kibeszélni, ha nem ragadta volna meg őt nem túl erős, de szilárd 

és határozott hangjának sajátságos csengése. Most mosolyogva 

felpillantott. 

– Mondja meg, uram – szólt –, ön abolitionista? Ön az Észak 

híve? 

– Ember vagyok, s az emberiesség híve, ellensége minden 

jogtalanságnak! – felelte Dantes. – De nem azért jöttem, hogy 

Észak és Dél vitapontjairól beszéljek önnel. Ez dőreség lenne, hisz 

a döntést a fegyverekre bízták. Csak azt kérdezem, vajon 

mentegetni vagy éppen igazolni akarja-e ön az emberi jogoknak 

ezt a nyilvánvaló megsértését? 

– A meghallgatásra érdemes érvek egész sorát hozhatnám fel – 

felelte Davis, és a mosolygás, bár alig észrevehetően, még mindig 

ott volt keskeny ajkain. – De miután ön rabszolgabarát-párti, és 

mint misszionárius bizonyára inkább az érzés és a hit, mint a 

gyakorlat embere, ezek az érvek alig találnának önnél méltatásra. 



Ezért beérem egyetlenegy, tisztán gyakorlati, de annál döntőbb 

érvvel. A kormány nem rendelte el a Liberty-Plantationen élő 

szabad színesek elfogatását; de helyeselte a tervet, amikor egyik 

tisztünk azt javasolta. Abból a nézetből indult ki, hogy a szabad 

színeseknek ilyen fészke nagyon kedvezne Büchting úr ama 

szándékának, hogy rabszolgáinkat fellázítsa; s mivelhogy a 

háború erősebb eszközöket követel, mint a béke, s mivelhogy 

különben is tudtuk, hogy Büchting úr nem tenne eleget annak a 

felszólításunknak, hogy távolítsa el a feketéket, hát foglyul ejtettük 

és idehozattuk őket. Ha közben valóban történt volna 

kegyetlenkedés, azt nagyon sajnálnám; de a mi szabadcsapataink 

természetesen nem északi hölgyek, ámbátor ezek sem állhatják a 

négereket, s a rabszolga-felszabadítást csak mint új divatot 

fogadták el, amely divat, egyéb körülmények közbejötte nélkül, 

már rég feledésbe ment volna. Nekünk mindent el kell 

távolítanunk, ami ránk nézve káros; mert a háború komoly dolog, 

és mindenekelőtt feketéink fellázítása ellen kell magunkat 

biztosítanunk. 

– És ezeket a feketéket, bárha szabad emberek, mégis el fogják 

itt adni? – kérdezte Dantes. 

– Meg kell vallanom, hogy nekem személyesen elég volna az is, 

ha a négereket csak ártalmatlanná tennék, vagyis fogságban 

tartanák – mondotta Davis vállvonogatva. – De nekem is, mint a 

világon mindenkinek, személyes nézetemet néha alá kell 

rendelnem barátaim nézetének, ezek pedig arra szavaznak, hogy 

példát kell adni, a tömegnek megmutatni, hogy néger egyáltalán 

sohasem lehet szabad; így tehát ezeket az embereket el fogjuk 

adni, az értük bevett pénzt azonban rögtön befizettetjük Büchting 

úrnak, ha kérni fogja. Mindez, mint mondottam, csak példaadás 

okáért történik. 

– Ez az elhatározás végleges? Egészen végleges? – kérdezte az 

aggastyán szilárdan szemébe nézve Davisnek. 



– Az elhatározás ma született, s aligha fog megváltozni! – felelte 

az elnök. 

– Nem lehetne legalább elhalasztani a dolgot? – kérdezte 

Dantes. – Addigra értesíthetném Büchting urat; ő talán utasítana, 

hogy váltsam vissza a szerencsétlen embereket, akiknek ez a sors 

kétszeresen fájdalmas lesz, miután már megismerték a jobb életet. 

– Nos, éppen ezt akarjuk megakadályozni – mondotta Jefferson 

Davis ismét mosolyogva. – Szóval, uram, remélem, megadtam 

önnek a kellő felvilágosítást. Sajnálom… 

– Még egy pillanatra! – szólt az aggastyán felállva. – Személyes 

híve ön a rabszolgaságnak, vagyis ha ki lehetne békíteni Északot a 

Déllel, akkor is ragaszkodnék ön ahhoz, hogy a rabszolgaság 

örökké fennmaradjon? Múló rossznak tekinti ön a rabszolgaságot, 

vagy állandó, soha meg nem szüntetendő rendszernek? 

– Emberi tapasztalás szerint semmi sem tart örökké e földön, 

kedves uram! – felelte Jefferson kurtán és határozottan. – 

Mindenesetre az a nézetem, hogy a négerek rabszolgasága tartson 

el mindaddig, amíg Istennek úgy tetszik… 

– Istennek! – szólt közbe az aggastyán, és most először árult el a 

hangja némi izgalmat és meglepetést. – Mi köze Istennek a 

rabszolgasághoz? 

– Nagyon sok! Sőt minden tőle való – felelte az elnök –, mert a 

berendezkedést, hogy az alsóbbrendű emberfaj a magasabbrendű 

fajt szolgálja annak nagyobb céljai elérésében, isteni rendelésnek 

tartom. A néger arra született, hogy a fehér ember rabszolgája 

legyen. Sohasem lehet vele egyenlő, hivatását e földön csak a 

felette álló fehér faj rabszolgájaként töltheti be. A fehér ember a mi 

éghajlatunk alatt nem tud megerőltető munkát végezni; de a 

fekete képes rá. Egyedül azonban nem tudja elvégezni, mert nincs 

meg a tehetsége, hogy a föld kincseit okosan kitermelje és 

kihasználja; ennélfogva a fehér ember rabszolgájának kell lennie. 

Ez a mi nézetünk, a mi elvünk, a mi hitünk. Vagy elbukunk, vagy 



győzünk; és ha az utóbbi, akkor a rabszolgaság eddigi alakjában 

fennmarad. Isten vele, uram! 

– Akkor el fognak bukni! – mondotta Dantes nagy 

nyomatékkal. 

– Azt hiszi? – válaszolt Jefferson Davis egész nyugodtan. – Nos, 

majd elválik! Egyébiránt legyen kissé óvatosabb itt Délen! Az 

emberek itt izgatottak, és nem bírják elszívelni, ha belebeszélnek 

az ő dolgaikba. 

Dantes kissé meghajtotta magát és kiment a szobából meg a 

házból. 

Időközben Staunton, Booth és Howard visszatértek volt a 

boarding-house-ba, hogy megebédeljenek. Booth figyelmét nem 

kerülte el Staunton zavarodottsága. A szabadcsapat kapitánya, aki 

olyan erőteljesnek látszott, szinte alig állt a lábán, és, mintegy 

véletlenül, belekarolt a színészbe, de olyan erősen ránehezedett, 

mintha valóban támaszra lenne szüksége. Booth azt is észrevette, 

hogy Staunton, mihelyt megérkeztek a nagy ivószobába, rögtön 

odament a söntéshez, és felhajtott egy nagy pohár tiszta rumot, 

mert, mint mondotta, „szörnyen nyomorúságos hangulatban” 

van. Ámde úgy látszott, a rum sem használ. Staunton továbbra is 

feltűnően dűlt állapotban volt, alig hallotta, ha kérdeztek tőle 

valamit, és arra is elfelejtett felelni. Még Howardnak is feltűnt a 

dolog. 

– Mi bajod, kapitány? – kérdezte. – Hisz olyan vagy, mintha 

háromnapi dorbézolás után – reggel felébredve – nem találnád 

együtt a tagjaidat! 

– Olyan vagyok? – kérdezte Staunton ijedten. – Bizonyára 

meghűltem. Majd elmúlik. Ittam egy pohár rumot, az majd segít! 

– Neked az öreg tekintete vágott a tagjaidba, ugye? – kérdezte 

Booth. 



– Az öreg tekintete? Hogy érted ezt? – riadt fel Staunton, és még 

jobban elsápadt. 

– Hát, csak úgy rémlett nekem! – felelte Booth nyugodtan. – Az 

öregnek valami furcsa kifejezés van a szemében… 

– Igen, és a hangjában is! – mondotta Staunton, és valósággal 

megborzongott. 

– Az öreg? – szólt Howard. – Bizony, az furcsa volt. Én azonban 

semmi ijesztőt sem láttam rajta, és a helyedben nem feleltem volna 

neki olyan udvariasan és részletesen. 

– Az öreg fickó akármelyik színpadon felléphetne, úgy, ahogy 

van! – szólt Booth nevetve. – Csoda hatást keltene mint öreg főúr, 

aki elfajult utódai elé lép hirtelen, és a világ pusztulását hirdeti,… 

vagy mint apa, aki a kéjenc bárótól leánya ártatlanságát kéri 

számon… vagy mint ismeretlen, titokzatos idegen, aki egyszerre 

csak megjelenik a gonosztevő előtt, és így szól hozzá: – Azon az 

estén ezt a bűntettet követted el, azt hitted, hogy senki sem lát… 

de én láttalak, és itt vagyok, hogy bosszút álljak a meggyilkolt 

áldozatért, és letaszítsalak gyilkossággal és rablással szerzett 

magas hivatalodból… 

– Jaj, most igazán kutyául érzem magamat! – nyögte Staunton, 

akinek arca hamuszürkévé vált. Két kezével elfödte szemeit, 

hátrahanyatlott a pamlagon, és nyögött, mint akit nagy fájdalom 

kínoz. 

Abban a sarokszobában ültek, amelyben korábban is. A 

vendéglősné ugyanis, mikor az étterembe akartak menni, odaszólt 

nekik, hogy minden hely foglalt, várniok kell a második ebédig, 

amely hat órakor lesz. Boothnak és Stauntonnak ínyére volt ez, 

Howardnak azonban nem, mert – mint mondotta – egész nap 

egyetlen „tűrhető falatot” sem evett, és az is eszébe jutott, hogy hat 

órakor szolgálata van. 



– Lássunk hozzá, hogy helyet, vagy legalábbis egy darab húst 

kapjak – szólt, és felállt a helyéről. – A viszontlátásra! Mielőtt 

szolgálatba megyek, benézek még egy pillanatra. 

Booth bizalmas fesztelenséggel intett neki, aztán ránézett 

Stauntonra. Ez éppen akkor vette le két kezét az arcáról. 

– Ördög és pokol! – kiáltott fel Booth rémülten. – Mi lelt, fiú? Az 

arcod rémes! Lázad van, vagy kolerád? Valami meleget kell 

innod… ez a hideg keverék nem tesz jót! Halló, pincér… egy 

pohár grogot, kétharmad rum,… és olyan forró legyen, amilyen 

csak lehet. 

– Csakugyan halálosan rosszul vagyok! – nyögte a kapitány. – 

Még jó, hogy ez a fiú, Howard elment, legalább nem kell az 

embernek annyira vigyázni. Mi az ördögnek kellett ezzel az 

öreggel találkoznom! Ki gondolta volna ezt? 

Az utolsó szavakat halkabban mondta. 

– No, mindjárt gondoltam, hogy az öreg miatt vagy rosszul! – 

mondotta Booth. 

– Attól! Hogy mi az, azt nem mondhatom meg, nem szabad 

megmondanom! – suttogta Staunton ijedten körülnézve. – Nem 

ismerem őt… látni nem láttam soha…, de hallottam!… hallottam 

egy szörnyű éjszakán, életem legborzasztóbb éjszakáján. Ha csak 

gondolok is rá, égnek mered a hajam. Azóta ébren és álmomban 

egyaránt sokszor hallottam ezt a hangot, de a valóságban soha, 

csak ma, azóta ma először. Mit akarhat ez? És vajon rám 

ismert-e?… Tudja-e?… 

Staunton reszkető kézzel nyúlt a forró ital után, amelyet a 

pincér hozott, és azon forrón magába öntötte. Felordított ugyan a 

fájdalomtól, de azért utolsó cseppig felhajtotta a pohár tartalmát. 

– Az öreg pokolian ráment az idegeidre! – mondotta Booth, akit 

Staunton furcsa viselkedése szemlátomást komolyan 

nyugtalanított. – Ha a grog után sem leszel jobban, akkor ágyba 



kell feküdnöd. Nem vagyok kíváncsi…, de nagyon szerelném 

tudni, mi bajod van az öreggel! 

– Nem mondhatom meg, nem szabad megmondanom! – 

suttogta Staunton remegve. – Ó, most már átmelegszem, kissé 

jobban vagyok! Holnap kilovagolok, messze, messze, Virginiába, 

valamennyi emberemmel, fel egészen Kentuckyig, ha lehet. Nem 

akarok együtt maradni ezzel az öreggel Richmond falai között. 

Ördög és pokol! Senki élő embertől nem félek…, de ebben az 

emberben van valami kísérteties; hideg borzongás fut rajtam 

végig, ha csak rá gondolok. 

– Igazad van – mondta Booth. – Ha el tudná az ember képzelni 

Hamlet atyját, a szellemet, világos nappal, olyannak képzelné, 

amilyen ez az öreg. 

– Valósággal szerencse, hogy most jobban érzem magam – szólt 

Staunton. – Csakugyan azt hittem, hogy beteg leszek, s az ebéd 

bizonyosan nem ízlett volna. Most… 

Egyszerre torkán akadt a szó: az ajtóban megjelent az 

aggastyán, akiről beszéltek. Kalapját a kezében tartotta, úgyhogy 

magas, tiszta, szinte világító homloka látható volt. 

– Bocsánatot kérek, urak, hogy idejöttem – mondta, miközben 

szeme lassan és nyugodtan végigjárt mind a kettőn, majd 

Stauntonra szegeződött. – De reméltem, hogy válthatok még 

néhány szót Staunton kapitánnyal. 

A kapitány felugrott a helyéről. Arcán rémület és dac vívódott; 

semmi kétség, rettegett az aggastyántól, de úgy látszott, hogy 

nekibátorodva az erős italtól, legalább kísérletet akar tenni, hogy 

lerázza a rémképet, valahogy elriassza. És talán Booth előtt sem 

akart gyávának feltűnni. 

– Sir – kiáltotta –, ön kimeríti türelmemet! Azt hiszem, az imént 

kielégítően feleltem önnek. Mi ketten, én és a barátom, nyugodtan 

akartunk itt együtt… 



– Nem sok, amit kérdezni akarok – szakította félbe az aggastyán 

olyan hangon, amely szerénynek lett volna mondható, ha nem lett 

volna mégis szilárd és kimért. 

– De mondom, hogy nem érek rá! – kiáltotta Staunton 

indulatosan. 

– Alig öt percig beszéltem volna önnel a szobájában – folytatta 

Dantes, mintha nem is hallotta volna a kapitány elutasító szavait. – 

Meglehet, talán az is kiderülhet, hogy kettőnk között van valami 

kapcsolat, közös emlékek… 

– Ugyan mi lehetne köztünk! – kiáltott fel Staunton gorombán. 

– Én önt még sohasem láttam! 

– Meglehet… és mégis, talán hálával tartozik nekem! – szólt az 

aggastyán, és szeme ezúttal olyan szilárdan szegeződött a 

kapitányra, hogy az leroskadt egy székre. 

– Hálával?… Hálával? – hebegte. – És vajon hol találkoztunk 

volna? 

– Az afrikai partvidéken – felelte az aggastyán. – Kongóban, 

tisztelt master… 

Staunton nem engedte, hogy az öreg kimondja a nevet. Hirtelen 

felállt. 

– Ön valóban furcsa ember! – mondta, és mosolyt erőltetett 

magára. – De tényleg jártam egyszer Kongó partvidékén, és 

könnyen meglehet, hogy valaki ismeretlen szolgálatot tett nekem, 

amelyre már nem emlékszem. Bocsáss meg néhány pillanatra, 

Booth, s ha addig nem jönnék vissza, foglalj számomra is helyet az 

asztalnál. Felmegyek a szobámba ezzel az úrral. 

– Majd eltöltöm valahogy az időt, amíg visszajössz. Eredj csak 

nyugodtan! – felelte Booth. 

Az öregúr kissé meghajtotta magát Booth felé, amit ez 

önkéntelenül nagyon udvariasan viszonzott, aztán kiment a kis 

szobából. Staunton elöl haladt, de járása olyan támolygó volt, az 

aggastyáné pedig olyan szilárd és biztos, hogy szinte kétségessé 



vált, vajon kettejük közül melyik a fiatalabb és erősebb. Kiléptek a 

folyosóra, és felmentek a második emeletre. Közben Staunton arca 

sötét lett, úgy elkomorult, mintha rosszat forralna magában. Az 

emeletre érve a kapitány kinyitotta szobájának ajtaját, és 

előrebocsátotta az aggastyánt. 

Ez megállt a szoba közepén, nyugodtan ránézett a kapitányra 

és így szólt: 

– Mister Wallis, alias mister Staunton, ahogy magát nevezi, 

közöttünk nincs szükség sok beszédre. Ön az életét köszönheti 

nekem, s én eljöttem, hogy ellenszolgálatot követeljek öntől. 

– Halkabban beszéljen! – szólt Staunton vicsorogva. – Mit akar 

tőlem? Hátha nem akarok emlékezni arra az éjszakára, hátha 

módom van rá, hogy mindenkit, aki engem arra az esetre 

emlékeztetne, eltegyek az útból, kiváltképpen pedig azt, aki olyan 

vakmerő lenne, hogy engem az egész világ hallatára hálabeli 

kötelességemre figyelmeztetne… 

– Minek ez a sok szó! – vágott közbe Dantes. – Ön rám ismert, 

az ön dolga óvakodni. Bizonyára nem kételkedik abban az eltökélt 

akaratomban, hogy irgalom nélkül lesújtom önt, a mélységbe 

taszítom, ahová való! Emberektől nem félek. Ebből elég is volt 

most! Nos, miért nem tartotta meg a szavát, amelyet akkor adott 

nekem? Miért pusztította megint emberek életét? 

– Részt kellett vennem ebben a háborúban – felelte Staunton 

még mindig sötét arccal. – És a háború másvalami… azt nem 

nevezik… 

– Gyilkosságnak! – egészítette ki a mondatot az aggastyán. – 

Igen, fájdalom, nem így nevezik. Ez az egész háború 

testvérgyilkosság, amelyet a Dél idézett elő. És mégis meg fogja 

hozni gyümölcsét, áldásos gyümölcseit. De nem a háborúra 

gondoltam. Ön az oka, hogy a Büchting feketéi közül több mint 

húszat megöltek az ide való vonulás közben… Megölték őket, 

megbecstelenítéssel, éheztetéssel, lelki gyötréssel, revolverrel és 



karddal is. Ez a gyilkosság terheli önt. De most már ismerem önt, 

tudom, hogy dőrén cselekedtem, amikor önt megmentettem. Ön 

egy gazfickó, aki nem tud ellenállni a kegyetlenség ösztönének, 

még ha nem is keresi rá az alkalmat szántszándékkal. Ön tízszeres 

halált érdemel… Ne tegye meg azt a mozdulatot az asztal felé! 

Hiábavaló! Engem nem fog megölni! 

Staunton ugyanis kinyújtotta kezét az asztalon fekvő revolver 

felé. Most visszarántotta, káromkodott egyet, s lerogyott a székre. 

– Mit akar? – kiáltotta vadul. 

– Segítsen nekem megmenteni néhány emberéletet – felelte 

Dantes –, de legalábbis egyet. A négereket, akiket holnap el 

akarnak árverezni, megvásárolhatnám Büchting úr számára, de 

most már tudom, hogy ha Északra akarnám őket vezetni, a 

szabadság hazájába, szemem láttára koncolnák fel őket. Ezért, 

sajnos, le kell mondanom arról, hogy nyilvánosan vegyem 

védelmembe a szerencsétleneket. Rá kell bíznom őket Isten 

kegyelmére. Csak az egyik négert akarom megszabadítani; 

gondoskodni fogok róla, hogy elérje a szabadság földjét. Ebben 

legyen segítségemre, éspedig még ma. Egy óra múlva itt az 

éjszaka. Hol találkozunk, hol találhatom meg önt és a négert, akit 

önnek pontosan meg fogok jelölni? 

– Ördög és pokol… Hová gondol? Én adjak az ön kezére egy 

négert… én segítsek megszabadítani? – kiáltott fel Staunton, 

valóban meglepetve. – Hogy képzeli ezt? A négerek ott ülnek a 

városi fogházban… 

– Ne vesztegessük a szót! – szakította őt félbe Dantes. – Ön 

idehozza nekem a négert, mégpedig azt, amelyikkel beszéltem, 

vagy… 

– Vagy?… – kiáltott fel Staunton fenyegetően. 

– Vagy pedig kiállok Richmond főterére, és szertekürtölöm, 

hogy ön nem Staunton kapitány, hanem master Wallis! – válaszolt 

az aggastyán merőn a kapitány szemébe nézve. – Válasszon! 



Stauntonban szemlátomást feltámadt minden gonosz indulat. 

Ez az öregember sötét titkot tud az ő életéből, talán az egyetlen, 

aki tudja… milyen könnyű volna megszabadulni tőle! Ki ő? Ki 

kérné őt számon, ki keresné? És ha… milyen kevésbe vették ebben 

az időben az emberéletet, és milyen természetesnek találták, ha 

„Dél egy bátor híve” az „átkozott abolitionisták és niggerbarátok” 

egyik hívét egy revolverlövéssel vagy egy tőrdöféssel elintézte! 

Senki sem vetett volna rá ügyet, mert a téren húsz ember is látta, 

hogy az öreg „niggerbarát”… Staunton karja az asztal felé lendült. 

Ámde ebben a pillanatban az öreg botja villámgyorsan rásújtott 

erre a karra. Staunton vadul felordított, azután karját leejtette, 

mintha eltörött volna. 

– Ember, ördög… szétzúzta a karomat! – kiáltott fel, és 

megvonaglott a fájdalomtól. 

– Örüljön, hogy nem a fejét céloztam! – szólt az aggastyán. – És 

most feleljen. Megteszi vagy nem teszi meg! Lenn az étteremben 

legalább kétszáz ember van együtt. Mondjam el azoknak, hogy 

Wallis, a rabszolgakereskedő a saját fivérét, akinek hálára volt 

kötelezve, akár hirtelen indulatában, akár előre megfontolt 

szándékkal, de agyonverte? Hogy a matrózok ezért egyetemes 

elhatározás alapján halálba akarták őt küldeni, és hogy én voltam, 

aki ennek a gyilkosnak utat engedtem, hogy megakadályozzam az 

újabb vérontást? Beszéljem el mindezt, és toldjam meg azzal, hogy 

ön az a bizonyos Wallis, és hogy ön akkor szentül megfogadta 

nekem, hogy becsületes élettel engeszteli meg ezt a kegyetlen 

gyilkosságot? Feleljen, különben most mindjárt lemegyek az 

étterembe!… 

Amit az aggastyán elmondott, teljes igazság volt. Staunton alig 

húszéves korában kezdte meg a rabszolgakereskedő foglalkozást. 

A rabszolgák behozatala az Egyesült Államokba mindenesetre 

tilos, de ezt a tilalmat, mint a legtöbbet, egyszerűen megszegik. 

Staunton fivére aránylag derék embernek látszott; azelőtt 



kereskedő volt, és balul járt a spekulációval. Vagyonának 

romjaiból rabszolgahajót szerelt fel, amelyen Afrikába ment, hogy 

néhány száz négert vegyen, és így gyorsan helyrehozza 

veszteségeit, amelyeket előző üzletében a balsors okozott. Erre az 

utazásra elkísérte őt öccse, aki sohasem volt nagy véleménnyel a 

bátyjáról, és őt egyszerű, becsületes gondolkodásmódjáért 

megvetette. Az idősebbik Wallis egy rabszolgakereskedőtől 

néhány száz belső-afrikai négert vásárolt meg. Ezek már ott is 

voltak a hajón, amelynek Amerikába kellett indulnia. Ekkor 

azonban a parti bozótban holtan találták az idősebbik Wallist: 

revolvergolyó ölte meg. Mikor azután egy másik hajóról való 

matróz elbeszélte, hogy látta az ifjabbik Wallist kijönni abból a 

bozótból, látta, hogy sietett, halvány és riadt volt, akkor a 

rabszolgahajó legénysége megfogta a fiatal Wallist, és bezárta a 

parton egy házba. Ezek a matrózok törvényen kívül álló emberek, 

maguk szabják meg a maguk törvényeit. Törvényt ültek tehát az 

ifjabb Wallis fölött, aki a matrózok fenyegetésétől megfélemlítve 

beismerte, hogy bátyját heves vitában, és miután az őt halálosan 

megsértette, agyonlőtte. Kérte a matrózokat, feledjék el a 

történteket, és bocsássanak meg neki. Őszintén bánja tettét, és az a 

szándéka, hogy mihelyt a néger áru szerencsésen Amerikába jut, 

minden matróznak jelentékeny összeget fizet ki. A matrózok 

mindebből nyilván sejtették, hogy az ifjabb Wallis haszonleső 

okokból gyilkolt, s talán azt is hitték, hogy a hajó terhét 

feloszthatják egymás között, ha az ifjabb Wallist elteszik az útból, 

egyszóval a fiatalembert közönséges gyilkosnak nyilvánították, és 

kötél által való halálra ítélték. 

Ámde éppen ebben az időben Dantes ott járt a Kongó 

partvidékén. Hogy mit akart ott és mit csinált, az talány volt a 

matrózoknak. Azt hitték, hogy misszionárius, és megtűrték, mert 

veszélytelennek tartották. Azt is hagyták, hogy beszéljen a 

megvásárolt négerekkel, akiknek értette a nyelvét, és abban a 



hitben voltak, hogy a vallás vigasztalását nyújtja nekik. Miután 

Wallis katolikus volt, és Dantes is – amint a matrózok tudták – 

katolikusnak vallotta magát, és mivel őt különben is papnak 

tartották, arra a gondolatra jöttek, hogy a halálraítélthez az utolsó 

éjszakán lelkipásztort küldenek. Elhívatták Dantest, közölték vele 

a tényállást és határozatukat, aztán bevezették őt abba a házba, 

amelyben a fiatal Wallis el volt zárva. 

Dantes a gonosztevőt szörnyű kétségbeesésben, valósággal 

dühöngésben találta. Wallis esküdözött, hogy a bátyja őt a 

végsőkig ingerelte, a matrózokat gazembereknek és gyilkosoknak 

nevezte, és könyörgött az életéért. Szorongatta Dantest, hogy 

mentse meg őt; ezer szent esküvel ígérte, hogy becsületes ember 

lesz, és ezentúl mindent el fog követni, hogy egy gonosz pillanat 

bűntettét kifogástalan élet által engesztelje ki. Kétségbeesésében 

olyan melegséggel, és látszólag olyan igaz lélekkel beszélt, hogy 

Dantes meghatódott, és megígérte neki, hogy megmenti őt. 

Feltételül azt kötötte ki, hogy Wallis eljátszotta életét, ha Dantes 

később valamikor valami rosszat hall róla. Az egész beszélgetés 

sötétségben folyt le, mert a matrózok – egy a közelben tartózkodó 

angol cirkáló miatt, amely állítólag csapatokat tett partra – nem 

engedték meg, hogy a házban világosságot gyújtsanak. Dantes a 

foglyot úgy mentette meg, hogy miután látszatra elbúcsúzott tőle, 

titokban visszatért, és átfűrészelte a ház hátsó deszkafalát. Azután 

még az éjjel elvezette őt egy hollandi hajóra, amely felvette a 

menekültet. Magát a rabszolgahajót az angol cirkáló felfedezte és 

elfogta; Dantes közölte ugyanis a cirkáló parancsnokával, mivégre 

tartózkodik a hajó e partokon. 

Így történt, hogy Wallis, most Stauntop kapitány, Dantes révén 

megmenekült a biztos halálból, anélkül, hogy megmentőjének 

arcát látta volna. Dantes szeme bizonyára élesebb volt, vagy tán 

titokban figyelemmel kísérte a megmentett ember életének 



folyását, mert Richmond főterén azonnal ráismert ama bizonyos 

emberre, aki neki oly szent fogadalmat tett. 

Staunton, aki bal kezével jobb karját fogta, és bárha leplezni 

akarta fájdalmát, időnként mégis hangosan felnyöszörgött, még 

mindig dacosnak látszott. 

– Kapok választ? – kérdezte Dantes, s lépett egyet az ajtó felé. – 

Magával még elbánok, bárha most mészáros a Déli Államok 

szolgálatában, amelyeket utol fog érni végzetük és bárha a maga 

részén van a csőcselék. Isten segedelmével különb veszélyeket 

álltam már ki, mint azok, amelyek a maga részéről fenyegetnek. 

Ma jótettet végezhet, ha segít nekem megszabadítani azt a feketét. 

– A kötelességembe ütközik… – zúgolódott Staunton. 

– Kötelesség! – kiáltott fel az aggastyán nyers hangon. – Maga 

ne beszéljen erről, ismerem az életét. Még egyszer… Megteszi-e 

vagy nem teszi meg? 

Staunton üveges tekintettel nézett az öregre, mintha még 

egyszer ki akarná olvasni vonásaiból, mit várhat tőle. Ámde ezek 

az arcvonások vasból voltak, eltökéltek, nyugodtak mint mindig. 

– Átkozott legyen! – morogta Staunton. – Ostoba voltam, hogy 

nem lőttem le mindjárt, amikor hangjából kitaláltam, hogy ki ön. 

Senki sem törődött volna vele, ha elmondom, hogy ön északi 

prédikátor, amint hogy az is. Nos hát, ama éjszaka emlékére 

megteszem önnek azt a szívességet, ha lehet. Ki az a fickó? 

– White Justus a neve itt – felelte Dantes. – Egy afrikai uralkodó 

unokaöccse, akinek milliónyi fekete alattvalója van, akiknek az a 

zsarnok a balvégzetük. 

– Tehát White Justus – ismételte Staunton. – De nem tudok 

majd menni, ön szétzúzta a karomat… azt hiszem, eltörött a csont, 

borzasztóan fáj, és nem tudom mozdítani. 

– Maga akarta így! – mondta Dantes. – Ne higgye, hogy 

nyöszörgésével meghat: én jól ismerem magát. Mégis segítek egy 

kicsit! – Zsebéből üvegcsét vett ki, s a benne lévő folyadékból 



néhány cseppet öntött egy pohár vízbe, amely az asztalon állt, 

majd így szólt: 

– Ha ezzel a vízzel most és egész éjjel borogatásokat csinál, 

megszűnik a fájdalom. Nincs eltörve a karja. Már sötétedik. Most 

odamegyek a városi fogházhoz, és ott várom magát. 

– És ha elfogatnám önt? – kérdezte Staunton sötét arccal. 

– Akkor meg éppen megmondanám, kicsoda maga! – felelte 

Dantes. – Tudomásom van róla, hol lakik két matróz az ön 

bátyjának hajójáról, és minden pillanatban idehívhatom őket mint 

élő tanúkat. 

– Eljövök! – szólt Staunton mogorván, és kezdte levetni a tiszti 

kabátját. Közben nyomorúságosan jajgatott. De az aggastyán nem 

törődött vele, hanem minden szó nélkül kiment a szobából. 

Dantes nem az utcára ment, hanem előbb az ivóba. A terem 

majdnem üres volt, mert a boarding-house vendégeinek 

legnagyobb része már evett és elment, vagy a második ebédet 

várta. Mrs. Brown nem volt a söntéspultnál, hanem csak az a fiatal 

leány, akit Booth ismert, valamint egyik társnője. Mikor az előbbi 

leány jönni látta az öregurat, kissé elpirult, de egészen másképpen, 

mint amikor a színész üdvözölte őt. A leány szemlátomást zavart 

volt, arcán kellemetlen meglepetés tükröződött. 

Az öregúr nyugodtan és illedelmesen köszönt. 

– Mégsem tévedtem – mondta. – Ön az, Schwartz kisasszony. 

– Valóban én vagyok, uram! – felelte a leány, zavarát 

mosolygással palástolva. – Köszönöm önnek a sok régebbi 

szívességet, de nem bírom ki, hogy egész nap tűvel dolgozzam. 

Nem állja a természetem. 

– Az meglehet! – szólt az aggastyán komolyan nézve a leányt. – 

De ön olyan állást választott, amely veszélyekkel jár. Kérdezze 

meg a szomszédnőjét, nem térne-e vissza szívesen a nyugodtabb 

életbe, amelyben ugyan kevesebb a pillanatnyi öröm, de több a 

belső megelégedés. 



Schwartz kisasszony társnője lesütötte a szemét, a földre nézett, 

arcát pedig láng bontotta el. Nemcsak ő, hanem Schwartz 

kisasszony is megértették a célzást. Ez utóbbi azonban nyilván 

megsértődött. 

– Ne aggódjék, uram – felelte. – Sohasem fogom elfelejteni, 

mivel tartozom magamnak. 

Nagyon éles, kutató és fájdalmas volt a tekintet, amelyet az 

aggastyán a szép fiatal leányra vetett. 

– Én talán még ma eltávozom Richmondból – szólt azután. – 

Adja isten, hogy valóban sohase felejtse el, mivel tartozik 

magának! Ha egyszer jó barátra, tanácsadóra vagy más támaszra 

lesz szüksége, forduljon Mr. Büchtinghez, New Yorkban. 

– Köszönöm, uram – válaszolt a fiatal leány, de olyan büszkén 

és kurtán, hogy köszönete inkább elutasításnak hangzott. 

Az aggastyán még egyszer ránézett azzal a sajátságosan 

fájdalmas tekintettel, azután meghajolt és eltávozott. 

Alig tűnt el Dantes az ivószobából, amikor Booth, aki még a 

sarokszobában ült, megjelent és odalépett a söntéshez. 

– Ismeri ezt az urat? – mondta. 

Schwartz kisasszony nem felelt mindjárt. Az öreg szavai talán 

mélyebb hatást gyakoroltak reá, mint amennyire azt be akarta 

ismerni előtte; talán mégsem volt olyan biztos a szíve tekintetében, 

mint ahogy az öreggel elhitetni akarta. Nézte Boothot, akinek 

ajkán különös, gúnyos mosoly jelent meg, majd még élesebben a 

szemébe nézve, mintha a lelkében akarna olvasni, így szólt: 

– Ismerem, nagyon jó ember. Véletlenül megismerkedett velem, 

és állást szerzett nekem egy divatüzletben, azzal az ígérettel, hogy 

legközelebb New Yorkban jobb állást kapok. De én nem bírom az 

ülő életmódot. Kénytelen voltam más foglalkozás után nézni, és 

ezt a jelenlegit választottam. 

– Az öregúr tehát fiatal hölgyek oltalmazója? – kérdezte Booth 

gúnyosan. 



– Ha jó értelemben gondolja, akkor igaza van – felelte a leány, 

és elfordult. 

– Bocsánat, mélyen tisztelt kisasszony! – kiáltott fel Booth. – 

Később majd igazolom magamat. Most barátomhoz kell mennem, 

aki miatt elmulasztottam az ebédet! 

Előkelő hányavetiséggel megemelte a kalapját, és eltávozott, 

szentül meggyőződve, hogy a leány szívében kis sebet hagyott, 

amely még hasznára lehet az ő céljának. 

Booth felment Staunton szobájába, amely az övé mellett volt. 

Kopogtatására a kapitány azt kiáltotta mogorván, hogy senkit sem 

fogad. Mikor azonban Booth megnevezte magát, Staunton 

káromkodva azt felelte, hogy vigye el az ördög, jöjjön be. 

Booth felettébb meglepődött, hogy a kapitányt mezítelen jobb 

karral találja, és hogy az egy pincér segítségével borogatást rak a 

felső karjára. A pincérre való tekintettel nem kérdezte meg, mi 

történt. Csak mikor nagy nyögések közepette elkészült a pólya, és 

Staunton még jobban nyöszörögve felöltötte tiszti kabátját, a 

pincér pedig eltávozott, csak akkor szólalt meg Booth: 

– Nos, ördög és pokol, mi ez már megint? Egy fél óra előtt 

sértetlenül váltál el tőlem, és most összezúzott karral látlak 

viszont?! 

– Szeretném tudni, kinek mi köze hozzá – felelte Staunton 

csípősen. 

– Szerencsére neked van hozzá közöd, nem nekem! – mondta 

Booth nevetve. – Szép dolog! Négy hétig nem foghatsz majd 

kardot és revolvert… 

– Ne dühösíts még jobban! – kiáltott Staunton. – Máris félig 

őrült vagyok a dühtől és… 

Egyszerre heves fájdalomtól torzult el az arca, melynek 

múltával halkan káromkodott és nyöszörgött. Mikor látta, hogy 

Booth inkább hajlik a nevetésre, mint a részvétre, fellökött egy 

széket, és ordítani kezdett: 



– Takarodj innen, fickó! Nem hívtalak ide! 

– Ohó… hát így vagyunk? – mondta Booth az ajtó felé indulva. 

– A vitéz kapitány úr nem bírja elviselni, hogy egyik barátja 

gyengeségen kapja rajta? Hát megmondom neked, mi történt. Le 

akartad lőni az öreget, az pedig szétzúzta a karodat. 

– No és, ha így lenne, mi az? – kiáltott fel Staunton, idegesen fel 

s alá járva a szobában. 

– Semmi – felelte Booth. – Kinek az életében nincsenek sötét 

pontok? Előttem ez csak azt bizonyítaná, hogy az öreg az, aminek 

őt kezdettől fogva tartottam: egészen rendkívüli fickó. Mert 

mindenesetre különös, hogy a bátorságáról és vadságáról híres 

Staunton kapitány a saját szobájában hagyja szétzúzni a karját egy 

hetvenéves öregtől. 

– Azt a megveszekedett!… No és, ha nekem úgy tetszik, kinek 

mi köze hozzá? – kiáltott fel Staunton. 

– Igazad van, senkinek semmi köze hozzá! – válaszolt Booth. – 

És most azt kérdem, mi lesz az ebédünkkel, mert temiattad most 

már a második ebédet is elmulasztottam. 

– Sajnálom – felelte Staunton –, még nincs étvágyam. Különben 

is, el kell mennem. De néhány óra múlva visszajövök. Hol talállak 

meg? 

– Akkor ma nem látjuk egymást! Nekem is van valami tervem! 

– mondta Booth. – Valahol másutt fogok ebédelni. Talán egészen 

későn mégis látjuk egymást; ha nem, akkor holnap reggel. 

Így szólván Staunton jobb kezéhez nyúlt, és meg akarta rázni. A 

kapitány nagyot kiáltva húzta azt vissza, Booth pedig nevetve 

kiment. 

– Átkozott, kotnyeles, kíváncsi fickó! – dühöngött Staunton, 

azután fejére tette tollas kalapját és elment hazulról. 

Járás közben annyira fájt a karja, hogy kénytelen volt bemenni 

egy orvosi szertárba és felkötőkendőt vásárolni. Ez se javított a 



hangulatán. Dühöngve és káromkodva vánszorgott végig az 

utcákon. 

Időközben leszállt az éj, a lámpákat már meggyújtották. 

Staunton jókora utat tett meg, mert a fogház, ahol a négerek 

voltak, meglehetősen messze volt a boarding-house-tól. A kapu 

előtt egy alakot látott lassan fel és alá járni. Dantes volt. 

Staunton odalépett hozzá, és így szólt: 

– Nos? Mit tegyek? Van valami ötlete? Hogyan hozzam ki azt a 

niggert ebből a fogházból? Én nem tudom. Ha nem engedik meg, 

hogy velem jöjjön, akkor megtettem kötelességemet. Én nem 

kényszeríthetem az őröket! 

– Tegyen, amit akar! – felelte Dantes. – Idehozza nekem White 

Justust, vagy… 

– Az ördögbe is, adjon hát legalább tanácsot! – kiáltott fel 

Staunton. – Ilyen dolgokban nem vagyok leleményes, nem értek a 

papok fogásaihoz és furfangjaihoz! 

– De a gyilkossághoz igen! – szólt az öreg élesen és megvetően. 

– Nos jó, hát menjen be, és mondja, hogy tanúként szüksége van a 

feketére, hogy utasítása van valakitől, mondja, hogy parancsot 

kapott, hogy személyesen hozza őt el, és személyesen is fogja őt 

visszahozni. Hinni fognak magának, mert ismert személyiség. 

Bilincseltesse meg Justust, ez beleillik a tervembe. És ne felejtse el, 

hogy a feketét ide kell hoznia, minden áron! 

Staunton mogorván ment át az úton, és megrántotta a fogház 

kapuján lévő csengőt. Miután belépett, az aggastyán lassan fel s 

alá járt az épület előtt. Már néhány perc múlva újra kinyílt a kapu, 

és megjelent Staunton a négerrel, akinek a keze alaposan össze 

volt kötözve. Az aggastyán félreállott, mert látta, hogy egy őr az 

ajtóban marad, majd némi gondolkodás után az utca vége felé 

indult. Staunton utánament a négerrel, amíg Dantes befordult a 

sarkon és megállt. 



Az aggastyán néhány szót szólt idegen nyelven a négerhez, aki 

erre örömkiáltást hallatott. Azután az öreg odafordult 

Stauntonhoz. 

– Magához nincs szavam, mert valószínűleg nem vár tőlem 

köszönetet! – mondta. – Maga elveszett ember, magánál minden 

intelem kárbaveszett. Gondoljon rám, és arra az éjszakára, ha majd 

nyomorúságba kerül. Az útja lefelé visz. 

Elfordult, és a négerrel együtt eltávozott. Staunton egy darabig 

még utánabámult. 

– Azt hiszem, számodra is akad még golyó! – suttogta maga elé. 

– Máskor óvatosabb leszek, és nem várom meg a támadásodat. 

Beült egy bérkocsiba, amely arra jött, és visszahajtatott a 

lakására. 

Este 11 óra volt. Még lézengett néhány vendég a 

boarding-house ivójában. De Mrs. Brown most fiatal 

felszolgálónőivel együtt visszavonult, és a vendégek további 

ellátását a pincérekre hagyta. 

A szép Schwartz kisasszony, akit a vendégek nagyon 

megcsodáltak, bizony rosszkedvűnek látszott, és nagyon szófukar 

volt. Talán nem tetszett neki ez az első nap a söntésben, vagy volt 

valami más ok, ami lehangolta? Még egy pillantást vetett az ivóra 

és az ajtó felé, azután egyik társnőjével, Maryvel Mrs. Brown 

lakószobájánál az épület hátsó szárnyába ment. Ott volt a szobája, 

amelyben Maryvel kellett együtt laknia. 

– Menjen csak egyedül, Anna kisasszony! – suttogta Mary, 

mikor a szobához közeledtek. – Nemsokára én is jövök. 

– Hova megy még ilyenkor? – kérdezte Anna. 

– Beszélni akarok a vőlegényemmel, aki itt lakik a házban – 

felelte Mary, gúnyos pillantást vetve Annára. – Nem maradok el 

sokáig, majd kopogtatok. 



Anna álmélkodva nézett utána, azután belépett a szobájába. 

Letette a gyertyát az asztalra, bezárta az ajtót, s azután levetette 

magát a kis pamlagra. Arca ideges volt, néha-néha nagyot 

lélegzett, mintha sóhajtana. Lassan leoldotta pompás, 

világosbarna haját, és nagyot lélegezve, mintha addig nem lett 

volna elég levegője, kioldotta fűzőjét. Érzelmes, bánatos, sóvárgó 

hangulatban volt, mindent szűknek és szorítónak talált. Sokáig ült 

így, fejét kezére támasztva, és mozdulatlanul meredt maga elé. 

Azután egyszer csak könnybe lábadt a szeme, és úgy elkezdett 

zokogni, mintha meg akart volna hasadni a szíve. 

Lehajtotta a fejét, és kezével elfödte a szemét. Mikor végre ismét 

leeresztette kezét, és felpillantott, nagyot sikoltott és felugrott. 

Mert vele szemben, az asztal másik felén ült valaki, egy úr, 

ugyanaz, akire most is gondolt… Booth Wilkes! A leány minden 

tagjában remegett, mert tényleg kísértetre, jelenésre kellett 

gondolnia. Ezt a hitét az is meg kellett hogy erősítse, hogy Booth, 

fejét kezére támasztva, mozdulatlanul, fájdalmas, szomorú 

tekintettel nézte őt. 

Most azonban megmozdult. Keze lehanyatlott az asztalra. 

– Az Istenért!… Hogyan jött ide?… Hisz bezártam az ajtót! – 

kiáltott fel Anna halálra rémülten, és miután alig hitt a szemének, 

még mindig dermedten nézett Boothra, majd az ajtóra, amelyről 

azt hitte, hogy tárva-nyitva kell állania. 

– Ez a pillanat, Miss Anna, sokkal komolyabb, semhogy sok 

szót vesztegessünk csevegésekre! – mondta Booth komolyan, 

szinte ünnepélyesen. – Bejöttem a szobájába, hogy miképpen, az 

mellékes. Négyszemközt kellett beszélnem önnel még ma, s 

minden eszköz, amellyel ezt elérhettem, jó volt nekem. 

– Én azonban felkérem, távozzék rögtön ebből a szobából! – 

kiáltott fel Anna hevesen. 

Szemlátomást visszanyerte már önuralmát, s az ajtóhoz sietett. 

Az még mindig be volt zárva. 



– Mi ez? – kiáltott fel a leány. – Azt hittem, hogy véletlenül nem 

zártam be az ajtót, és nem hallottam meg, amikor belépett. Ön már 

előbb itt volt ebben a szobában. Ki bocsátotta be? 

– Mondtam már, Miss Anna, hogy beszélnem kellett önnel – 

felelte Booth még mindig igen nyugodtan és bánatosan. – Így hát 

meg is találtam a módját, hogy bejussak ebbe a szobába. Senki sem 

fog bennünket zavarni… 

– Ezt ön mondja, de Mary kisasszony minden pillanatban 

visszajöhet – kiáltotta Anna. – Menjen… parancsolom! 

– Nem megyek, és Mary sem fog jönni, ezt tudom – válaszolt a 

színész, és mély tekintete olyan komoran és bánatosan 

szegeződött a fiatal leányra, hogy az összeborzadt tőle. – Mary a 

szeretőjénél van, s én erre alapítottam a tervemet. Miss Anna… a 

sors egyszer már elszakított bennünket egymástól. Nem hiszi, mit 

szenvedtem ez idő alatt. Most megint látom önt, és olyan 

pillanatban, amikor ismét elragadhatják tőlem, ha nem 

cselekszem. Néhány napon belül, sőt talán már holnap, el kell 

utaznom Richmondból, és vissza kell térnem Északra. Miss Anna, 

szeretem önt, nem utazom el ön nélkül… Velem kell jönnie! 

– Ember, megőrült!? – kiáltott fel Anna, akit a meglepetés és az 

álmélkodás kihozott sodrából. – Távozzék tőlem! Ez az én szobám. 

Senki sem lehet itt, különösen ilyen késői órában. 

– Nem merészeltem volna idejönni, ha nem tudtam volna előre, 

hogy vakmerőségemet megbocsátja. Miss Anna, én boldoggá 

akarom tenni… Ön egyedül áll, hadd legyek a támasza. Mi ketten 

szembeszállhatunk az egész világgal. Keserű tapasztalatok 

elkergették önt a hazájából; ebben az országban még sokkal 

keserűbb tapasztalatok fenyegetik, ha nem támogatja önt férfi, aki 

igazán szereti. Az állás, amelyet most betölt, nem önnek való. 

Könnyen olyan nőnek tarthatnák, amilyennek ön éppen az 

ellenkezője, és amilyen sohasem lesz. De végül is a körülmények 

kényszerítő ereje rászorítaná önt, hogy azzá legyen, aminek most 



látszik. Miss Anna, tudom, hogy nem vagyok önnek közömbös. 

Nem kérkedem ezzel. Kövesse a szíve szavát, és fogadja el a 

segítségemet! 

A leány határtalan zavarban állt. Hát ez az ember a szívében 

olvas? Ez az ember tudja, mennyire vágyódik utána, mennyire 

szereti őt, és hogy ezt az állást Mrs. Brownnál csak azért fogadta 

el, mert látta őt bemenni ebbe a házba, és gyanította, hogy itt 

lakik? Hiába lázadozott ez ellen az érzés ellen, amely őt Booth felé 

hajtotta, különösen mikor megtudta, hogy ez az a színész, aki 

minden asszonyok kegyence, és a legkönnyelműbb minden férfiak 

között. Úgy érezte, hogy nem tud tőle menekülni. Vajon valóban 

olyan könnyelmű ez a férfi, ahogy az emberek mondják? 

Szeretett-e valaha igazán? Nem tény-e, amely ugyan nincs még 

felderítve, de azért kétségtelen tény, hogy sok nő azokhoz a 

férfiakhoz vonzódik, akikről azt mondják, hogy hideg szívvel 

törnek meg egy szívet? Talán az a remény teszi, hogy 

megjavíthatják az ilyen férfit, a hiúság, hogy lekötik őt, vagy talán 

titkos hasonlatossága a jellemnek és hajlamnak, amely 

öntudatlanul a szív mélyén alszik? Anna nem tudta ezt, de bár félt 

a szép embertől, mégis amióta nem hallott róla, nem bírta 

megállni, hogy ne szeresse, hogy ne vágyódjék utána. És nem 

beszélt-e most nyugodtan, lágyan? Valóban az az ember ő, aki a 

nőket csak játékszernek tekinti, vagy talán még senkit sem talált 

eddig, aki méltó, hogy ő igazán szeresse? 

Mindezek a gondolatok egy perc alatt cikáztak át a lelkén. 

– Uram, beszéljünk erről máskor! – kiáltott fel a leány, és védőn 

tartotta maga elé két kezét. – Itt nem szabad önt meghallgatnom! 

Gondolja meg, mit kellene eltűrnöm… 

– Tudom, mindent tudok! – felelte Booth. – Vége volna a jó 

hírének. És mégis, bármily drága nekem az ön jó híre, minden 

pillanatban érzem az erőt, megvan hozzá a hatalmam, hogy 

visszaadjam azt… Mondom, bármily drága nekem az ön jó híre, 



most nem lehetek rá tekintettel. Érzem, hogy sorsunk össze van 

kovácsolva, hogy mi ketten egymáshoz tartozunk. Ki tudja, 

viszontlátom-e még valaha, ha holnapután elutazom 

Richmondból. Vagy tán tévedek? Ön egyszerűen elutasít? Nem 

lehetek önnek valakije? Elfelejtett engem, és akadt valaki más, 

akiben megtalálja azt, ami én akartam lenni az ön számára?… 

Nem, ennek nem szabad megtörténnie! 

– De mit akar? – kiáltott fel Anna, aki kendőt borított közben 

vállára, mert zavarában és rémületében csak most ébredt annak 

tudatára, hogy éppen levetkőzni készült, amikor Booth belépett. – 

Ön idegen, megrohan engem… 

– Nem mondtam meg, hogy szeretem? – vágott közbe Booth 

szelíden. 

– Annyi mindent beszélnek önről, azt mondják… – felelte Anna 

lángbaborult arccal. Azután, mintha hirtelen visszatérne leányos 

büszkesége, amelyet ez a rajtaütés megsértett, komolyan és 

parancsolóan így kiáltott fel: 

– Távozzék rögtön, uram! Máskor majd beszélhetünk, ha 

óhajtja, magam fogom a helyet és az időt megválasztani. – 

Hangjában sok erő és öntudat volt, és Booth valóban érezte, hogy 

örökre elveszti a játékot, ha most meg kell hátrálnia. Felállott. 

– Hát jó! – szólt lemondóan. – Isten vele! Többé nem látjuk 

egymást! 

– Ezt nem kívántam! – kiáltott fel Anna élénken – csak itt… 

– Ön elfogult velem szemben, és meg is értem… – mondta 

Booth szomorúan. – És azt is megértettem, hogy tévedtem. Csak 

az a gondolat, hogy ön is vonzódik hozzám, hogy osztozik abban 

az érzésben, mely első találkozásunk óta egész szívemet betölti, az 

adhatta nekem azt a bátorságot, hogy ilyen módon akarjak önnel 

beszélni. Az a kényszerűség, hogy talán azonnal el kell utaznom, 

éppúgy, mint akkoriban, még jobban hajtott. Nem akartam 

eljátszani az én, és mint reméltem, az ön szerencséjét. Azt hittem, 



hogy ha már megtaláltuk egymást – és ehhez nekem kellett az első 

lépést megtenni –, akkor a világ semmiféle hatalma sem választhat 

el bennünket. Tévedtem! Megyek! Igyekezni fogok, hogy többé ne 

találkozzunk! 

Komor, de eltökélt arccal vette a kalapját. A leány vívódott 

magával; hol elpirult, hol elhalványodott. Hát ő legyen az, aki 

elkergeti magától…? 

– Tudja valaki… tudja-e az a Mary, hogy ön itt van nálam a 

szobában? – kérdezte a leány hirtelen. 

– Senki sem tudja. Hallottam, hogy Mary meg akarja látogatni 

egyik barátját, és feltételeztem, hogy ez okból nem jön fel a 

szobájába. Az ajtó nyitva volt… beléptem. Hogy önt meg ne 

ijesszem, és hogy kívülről senki meg ne halljon, csendben 

maradtam. Nem tudom igazolni, csak menthetem magam 

szerelmemmel és az ön javát szolgáló szándékaimmal. 

– Tehát senki sem tudja? 

– Becsületszavamra, senki! – felelte Booth. – És Mary nem fog 

visszajönni. Könnyelmű személy. Ön nem lakhat vele egy tető 

alatt! 

– Borzasztó! – kiáltott fel Anna. – De mit akar tőlem? Mi 

bátorította fel… 

– Rá akarom beszélni, hogy jöjjön velem New Yorkba, ahol 

méltó állást szerezhetek önnek – válaszolt Booth komolyan. – 

Azonkívül még meg akartam kérni, beszélje el, mi hozta 

Amerikába. Ebből megtudnám, miféle állás a legalkalmasabb az 

ön számára. 

– Jó… igen… Nem mondom… – felelte a leány zavartan és 

határozatlanul. – De más helyet kell választanunk… Holnap… 

Elmegyünk sétálni… vagy kikocsizunk a vidékre… 

– Holnap talán már késő – felelte Booth, akinek hangja annál 

határozottabb lett, mennél engedékenyebb kezdett lenni Anna. – 

És mitől fél? Hisz mondom, senki sem fog jönni. És ha mégis jönne 



valaki, nyugodtan ülve fog itt látni. Mi volna ebben gáncsolni 

való? A mi fiatal amerikai hölgyeink nagyobb szabadságban 

élnek, mint az más országokban szokás. Ön nálunk egészen 

nyíltan és minden időben fogadhat urat a szobájában… Éppen a 

titkolózás keltene gyanút. 

– Hát legyen, ha már egyszer itt van… és magam is szükségét 

érzem annak, hogy kiadjak magamból mindent… – mondta Anna. 

– Ebben a kikényszerített beleegyezésben ön bizonyára nem lát 

majd semmi olyat, ami engem az ön szemében lealázhatna. 

Feltételezem, hogy megbízhatom önben. 

– Hogyne! – felelte Booth. – És én nagyon hálás leszek. 

És visszaült arra a helyre, az asztal másik felére, ahol az előbb 

ült. Anna követte a példát Szemben ültek egymással, mint a 

beszélgetés legelején. 

– Nem kívánom, hogy beavasson engem élete titkaiba, 

amelyekről azt hiszi, hogy el kell azokat hallgatnia – szólalt meg 

Booth. – Csak az a szándékom, hogy múltjának rövid vázlatából 

megtudjam, milyen állás felelne meg legjobban igényeinek. El 

vagyok tökélve, hogy megszerzem önnek azt az állást, minden 

áron. 

Különös volt, hogy Booth arcán megmaradt az a komoly, 

majdnem komor kifejezés, amelyet akkor öltött magára, mikor 

Anna távozásra szólította fel. Olyan volt, mint valaki, aki főbe lőné 

magát, ha nem teljesítenék a kívánságát. Ezzel valószínűleg 

különösen nagy hatást akart gyakorolni Annára, ami eddig 

sikerült is neki, sokkal jobban, mint remélte. Hogy Annát nem 

hódíthatja meg egy kedves fiú, valami rajongó vagy ábrándozó, 

azt Booth már régen megállapította. Anna „férfit” akart, és a 

színész megkísérelte, hogy eljátsszon egy igazi férfit, amilyennek 

Anna a maga ideálját elképzelte. 

– Tartok tőle, hogy semmire sem fog alkalmasnak találni – szólt 

Anna bánatos mosollyal. – Mert – hogy mindent egy szóval meg 



mondjak – előkelő német nemes leánya vagyok, elkényeztetett 

gyermek, aki semmi rendes dolgot sem tanult. 

– Ilyesmit gyanítottam, mert lényében felismerhetetlen az 

előkelőség – mondta Booth egészen komolyan, ama könnyed, 

tetszetős árnyalat nélkül, amely a hízelgést rendesen kísérni 

szokta. – Ön talán csodálkozik azon, hogy én, a köztársaság 

polgára, észreveszem a nemességet. De mi is, itt Amerikában, 

plebejusokra és arisztokratákra oszlunk, és a plebejusok, a jenkik 

között sokban él a titkos arisztokratikus hajlam. Azt hiszem, hogy 

egy nemes német kisasszony New Yorkban mindenütt szíves 

fogadtatásra találna. 

– De én eltökéltem, hogy igazi nevemet nem mondom meg! – 

szólt Anna élénken. 

– Nem is szükséges… elég, ha sejtetjük – felelte Booth. – De 

bocsánat, oly gyakran félbeszakítom, hogy nem is tudja teljesíteni 

kérésemet, és elmondani élete történetét. 

– Szóval, egy német báró leánya vagyok – mondta Anna a 

dacnak és szomorúságnak sajátos kevert kifejezésével arcán. – Én 

vagyok egyetlen leánya, rajtam kívül, atyám második 

házasságából, született még egy fiú, és ennek a kedvéért akartak 

engem feláldozni. Atyám birtoka azelőtt nagy volt, a 

legnagyobbak egyike azon a vidéken. De atyám fiatal korában, 

mint tiszt, nagy életet élt, és mikor már egészen fiatalon átvette 

atyai örökségét, kiderült, hogy birtokainak több mint kétharmada 

zálogban van, vagy úgy meg van terhelve, hogy nem is az övé, ha 

nem tudja kifizetni a tartozását. Akkor körülbelül tizennégy éves 

voltam. Anyám, ősnemes család sarja, meghalt. Hogy vagyoni 

viszonyait rendezze, atyám feleségül vette egy nagyon gazdag 

kereskedő leányát. Érdekházasság volt; balul ütött ki, mert 

mostohaanyám atyja szörnyű csődben bukott el. Atyám semmit 

sem kapott. 



– Mikor úgy tizenhat éves koromban hazajöttem az intézetből, 

amelyben nevelkedtem, atyám viszonyai a lehető legzavarosabbak 

voltak. Takarékosság okából maga kezelte birtokait, de 

szemlátomást semmit sem értett a gazdálkodáshoz. Minden 

hanyatlott. Időközben második házasságából fia született. Ez még 

tetézte atyám boldogtalanságát, mert hisz mit hagyhatott erre a 

fiára? Családunk tekintélye és híre, úgy látszott, örökre 

megromlott. Én tisztán láttam mindezt, de sokkal fiatalabb 

voltam, semhogy bánkódtam volna miatta, és örültem a korlátlan 

szabadságnak, amelyet atyám birtokain élveztem. Atyám mindig 

nagyon szeretett, soha egyetlen kívánságom teljesítését sem volt 

képes megtagadni. Még ekkor is megengedte, hogy tartsak 

magamnak egy paripát és egy lovászt. Mostohaanyám nem 

törődött velem, teljesen közömbös voltam neki. Így azután 

neveltetésem abban a pillanatban szakadt meg, amikor más 

leányoknál a gondos anya helyrehozza és kitölti az intézeti 

nevelés hibáit és hézagait. Az intézetben keveset tanultam, csak a 

nyelvekhez volt tehetségem; angolul és franciául tökéletesen 

beszéltem, olvastam is mindenféle könyvet e nyelveken, Byront, 

Shakespeare-t, Shelleyt, Sand George-ot, Balzacot, mindent 

össze-vissza. Ha nem olvastam, akkor vágtában száguldtam 

erdőn, mezőn, vagy halásztam a tavakban és vadásztam ragadozó 

madarakra. Atyám szerencsétlensége természetesen fájt nekem, de 

még együttérzésemet sem mutathattam ki, mert ő minden 

alkalmat került, hogy velem egyedül legyen. Mostohaanyám, bár 

atyám minden vonzalom nélkül vette el, nagy befolyásra, sőt 

uralomra tett szert rajta. Nagyon takarékos és okos asszony volt. 

Atyám belátta, hogy mostohaanyám legtöbb tanácsa jónak 

bizonyult… szóval, nem volt anyám, atyámat pedig 

elidegenítették tőlem. 

– Ekkor egyszerre észrevettem, hogy egy szomszéd 

földbirtokos elkezdte atyám házát egyre gyakrabban látogatni, és 



kezdett nekem udvarolni. Gróf volt – a név mellékes. Az egész 

ország leggazdagabb földbirtokosa, nekem azonban szörnyen 

ellenszenves. Nem azért, mert rút volt, hisz sokan nem is találták 

rútnak, hanem a lénye, a modora, egész gondolkozásmódja miatt. 

Természetes, hogy miután ki nem állhattam, elkerültem őt. Hisz 

különben is hozzászoktam, hogy mindig azt tegyem, amit akarok. 

Végre azonban feltűnt nekem, hogy atyám többször is célozgat rá: 

– Ma maradj itthon… látogatót várunk. – És ilyenkor mindig 

megjelent a gróf. Én persze nem törődtem vele, hanem 

valahányszor jönni láttam, visszavonultam a szobámba. Egyszer 

azonban így szólt atyám: – Szívességet teszel nekem, ha itt 

maradsz! Szeretném, ha a gróf jó barátom maradna. Beszélgess 

vele egy kicsit! – Miután szerettem atyámat, és gyanítottam, hogy 

anyagi okokból keresi a gróf barátságát, elnyomtam rossz 

érzésemet, és igyekeztem a grófot mulattatni, persze a magam 

módján; kicsúfoltam, ingerkedtem vele és szemtől szembe 

megtréfáltam. Ámde különös módon mindezzel a viselkedéssel 

egyre jobban meghódítottam őt; végül már majdnem naponként 

eljött, mire kijelentettem atyámnak, hogy ez nekem túlságosan 

sok, és hogy a legjobb akarattal sem tudok mindennap a gróf 

mulattatásáról gondoskodni. Az is kellemetlen volt nekem, hogy 

néha szándékkal utánam jött az erdőbe, mellettem lovagolt, és 

minden módon az én lovagomnak akarta tudni magát. Ha azután 

hirtelen otthagytam őt, és vágtatva hazalovagoltam, vagy pedig 

éles szavakkal elutasítottam őt, és megmondtam, hogy egyedül 

akarok leírni, akkor a gróf nevetett, nyilván szörnyen mulattatta őt 

a viselkedésem. Szóval egyre jobban irtóztam tőle. Ezt 

megmondtam atyámnak, ő nyugtalanul és zavartan nézett rám, 

azután megfogta a kezemet, és így szólt: – Pedig meg kell őt 

szoknod, gyermekem, mert a gróf feleségül akar venni! – Egy 

pillanatig úgy álltam ott, mintha jeges vízzel öntöttek volna 

nyakon. Azután elkacagtam magamat, és így szóltam: – Ugye 



tréfálsz, apa! – és elrohantam. Magától értetődőnek tartottam, 

hogy nekem éppúgy jogom van rá, hogy ne akarjak a gróf felesége 

lenni, mint neki arra, hogy feleségül akarjon engem. Mivel 

azonban éreztem, hogy most már igazán lehetetlen együtt lennem 

vele, mert a szemébe nevetnék és kigúnyolnám őt rám nézve oly 

mulatságos vonzalmáért, jobbnak láttam, hogy többé ne 

találkozzam vele, s ezt az elhatározásomat néhány héten át meg is 

valósítottam. A gróf mindennap eljött. Én azonban mindig olyan 

ügyesen tudtam elosonni, hogy nem talált meg, s olyan helyeket 

kerestem az erdőben, ahol a legügyesebb kutató sem tudott volna 

megtalálni. 

Atyám ez idő alatt távol volt hazulról. Mikor visszatért, nagyon 

szomorúnak látszott. Úgy éreztem, hogy nem is akar rám nézni. 

Másnap magához hívatott a mostohaanyám. Ez nagyon ritkán 

történt meg. El is csodálkoztam rajta. Mostohaanyámmal 

rendszerint csak az ebédnél találkoztunk, s miután az asztalnál ott 

ültek a felügyelők és más tisztviselők és urak is, rendszerint 

ezekkel beszélgettem. Viszont mostohaanyám egyáltalán nem 

szólt hozzám, és másként sem háborgatott. Most szokott hűvös, de 

nem barátságtalan modorában fogadott, és közölte velem, hogy 

atyám azért volt távol, mert meg akarta kísérelni, hogy egy távoli 

rokonunktól jelentékeny, de okvetlenül szükséges összeget kapjon 

kölcsön, ami azonban nem sikerült neki. Most nincs más hátra, ha 

a családot a biztos romlástól meg akarjuk menteni, mint hogy 

férjhez menjek egy gazdag gavallérhoz, akinek támogatása és 

hitele házunkat ismét talpra állíthatja és régi virágzását 

visszaadhatja. Megkérdezte tőlem, vajon atyám kedvéért hajlandó 

vagyok-e ilyen kapcsolatra, hisz előbb-utóbb úgyis férjhez kell 

mennem. A hang, amelyen mostohaanyám beszélt, okos, jól 

megválogatott szavai, a ridegség, amellyel atyám kétségbeesett 

helyzetét megrajzolta, megrázó hatást gyakorolt reám. Felfogtam, 

hogy atyám kedvéért kell magamat elhatároznom a házasságra, 



ámbár eddig egyáltalában nem gondoltam effélére. Azt feleltem 

tehát, hogy igen, kész vagyok rá, és kértem, mondja meg, 

választott-e már nekem férjet. – Hogyne! – felelte mostohaanyám 

–, apa és én már régen megegyeztünk jövendőbeli férjed 

személyében. A gróf az! – Minden elhomályosult a szemem előtt, 

és percekbe telt, amíg összeszedtem magamat. Azt feleltem, nem 

hiszem, hogy lenne erőm a gróffal boldog házasságban élni, és 

feltételezem, hogy szüleimnek sikerülni fog számomra 

alkalmasabb férjet találni. – Aligha! – felelte mostohaanyám. – 

Ezenkívül apa már ígéretet is tett a grófnak! 

Megsemmisülten tértem vissza szobámba a pajkosság, amellyel 

apám első közlését fogadtam, elpárolgott. Mostohaanyám hideg, 

kiszámított szavai után beláttam, hogy rám nézve boldogságról 

vagy boldogtalanságról van szó. Képzeljen el egy leányt, amilyen 

voltam, és még vagyok is, aki megszokta, hogy minden szeszélyét 

szabadon követi, aki nem ismert tűrést és megadást, egy leányt, 

aki szívből szereti atyját, és tisztán látja a szerencsét vagy 

szerencsétlenséget, amely az ő beleegyezése vagy elutasítása 

révén atyjára háromolhat… Ha ezt el tudja képzelni, akkor 

sejtelme lesz arról, milyen gyötrelmek kínoztak: életem első 

gyötrelmei. Azt hittem, nem bírom ezt a harcot elviselni, azt 

hittem, meg kell őrülnöm, és életemben először imádkoztam 

Istenhez összetört lélekkel, könyörögtem neki, mentse meg 

atyámat anélkül, hogy én kénytelen legyek meghozni azt az 

áldozatot, amely számomra lehetetlennek látszott. 

– E kétségbeesésem közepette lépett be atyám. Sírt, a keblére 

vont, még sötétebbnek rajzolta helyzetét, mint mostohaanyám, és 

azt mondta, hogy nincs más menekvés, csak ez a házasság. A 

becsületéről van szó, nagy összegeket kell kifizetnie. Az én 

elutasításom teljes romlását vagy halálát jelenti. Nem bírtam 

hallgatni, hogy így beszél, hogy ilyen kétségbeesettnek látom. 

Igent mondtam. Azokban a pillanatokban szilárdan eltökéltem, 



hogy mindjárt a házasság megkötése után, mihelyt atyám a 

szükséges összeget megkapta, megölöm magamat. Meg akartam 

hozni ezt az áldozatot, de nem akartam túlélni. 

– Micsoda szörnyű helyzet! – mondta Booth mély, látszólag 

meghatott hangon. – Mennyire sajnálom önt! 

A leány előadásának utolsó perceiben a földre nézett, hangja 

elhalkult, végül szinte már csak önmagának beszélt. Most 

feltekintett, azután, mintha álomból ébredt volna fel, hosszan 

nézett Booth-ra, majd így folytatta: 

– Valószínűleg azért, hogy meggondolásra idő ne maradjon, 

hogy elhatározásomat ne ingathassa meg ellenszenvemnek 

veszedelmes befolyása, már másnap megünnepelték 

eljegyzésemet, és megkaptam vőlegényem első csókját, az első és 

egyetlen csókot. Ekkor világosan éreztem, hogy nem tudnám 

túlélni esküvőmet ezzel az utálatos emberrel; de a belső győzelem 

érzése is eltöltött, valami kétségbeesett öröm, amikor hallottam, 

hogy atyámnak ezen a napon húszezer tallért fizettek ki. Másik 

százezer tallért esküvőm napján kellett kapnia. Szilárd volt 

elhatározásom, hogy mihelyt ez a kifizetés is megtörténik, 

megölöm magamat. Hogy atyámat kíméljék, talán hogy ezt az 

összeget ne éppenséggel mint személyem vételárát szerepeltessék, 

ez a kifizetés látszólag atyám néhány tanyájának megvételére 

szolgált, bárha ezek a tanyák az összeg negyedrészét sem érték 

meg. 

– Ha azt mondom, hogy elhatároztam az öngyilkosságot, ne 

higgye azért, hogy ez az elhatározás könnyű volt számomra. Egy 

fiatal, tizennyolc éves leány, aki addig olyan szabad, fesztelen, 

kívánságainak és hajlamainak megfelelő életet élt, nem megy oly 

könnyen a halálba. Ámde én kevésbé féltem a haláltól, mint a gróf 

öleléseitől. Sokszor töprengtem azon, hogyan kerülhetném el 

ezeket az öleléseket anélkül, hogy meghaljak, de nem találtam rá 



módot. A véletlen azonban mégis megmutatott nekem egy más 

utat. 

– Vőlegényem rendszerint délután jött el. Délelőttönként 

legvadabb paripámon szoktam őrülten végigszáguldani a 

szomszéd mezőkön, abban a reményben, hogy valami 

szerencsétlenség ér. Ha tudtam volna valami szert, amely rúttá 

tegyen, elcsúfítson, rögtön felhasználtam volna. Az egyik napon 

beszóltam a külső tanyába, amelyben egy majoros gazdálkodott 

nekünk. Két héttel történt az esküvőm előtt. A majoros nagy 

ládákba csomagoltatott, az egész család ott szorgoskodott 

körülötte, minden olyan különös benyomást tett rám, hogy 

megkérdeztem a majorost, aki engem mindig nagyon szeretett, 

ugyan mi történt? – Hát nem tudja, bárókisasszony, hogy 

Amerikába megyünk? – kérdezte viszont ő. – Én valósággal 

megijedtem erre a feleletre, hisz nem tudtam róla, és 

megkérdeztem, hogyan jutott ez eszébe, mert eddig azt 

gondoltam, hogy élete végéig itt marad a tanyán. – Ő is ezt 

gondolta – hangzott a válasz. – De hát mégis másképp történt. Jó 

ajánlatokat kapott Amerikából, és egész családjával s még néhány 

rokonával együtt ki akar vándorolni. Feltűnt nekem, hogy az 

ember kissé szófukar és tartózkodó volt, mint aki nem akar nyíltan 

beszélni. Furcsának találtam, hogy ez az ember, akinek már atyja 

is kezelte ezt a tanyát, el akar minket hagyni. Félrehívtam őt és 

felszólítottam, mondja meg nekem bátran és nyíltan, mi űzi el 

tőlünk. Még most is habozott, végül azonban bevallotta, hogy 

jövendő férjem az oka ennek. Azt feleltem neki, hogy mindent 

elmondhat nekem erről az emberről, mert senki sem gyűlöli őt 

jobban, mint én. Erre, úgy látszik, nekibátorodott, mert elmondta, 

hogy a gróf nagyon rossz hírű gazda, aki úgy bánik 

alárendeltjeivel, mint a kutyákkal. Miután pedig ez a tanya is a 

gróf birtokába került, most ő – Wetzel volt a neve – látja előre, 

hogy öregségére vagy rosszul fognak vele bánni, vagy pedig el 



fogják bocsátani. Ezt akarja megelőzni azzal, hogy önként elhagyja 

állását. A már koros ember nagyon szomorú volt és sírt, amikor 

arról beszélt, milyen sorsom lesz nekem a gróf mellett. 

– Engem ez a közlés nagyon gondolkodóba ejtett. A nap 

folyamán azután egy gondolat villant fel bennem. Másnap reggel 

megint kilovagoltam a majoroshoz, és négyszemközt beszélgettem 

vele. Elmondtam neki, mi nyomja a szívemet, és megvallottam 

első elhatározásomat, hogy nem élem túl ezt a házasságot; most 

azonban más gondolatom jött. Megkérdeztem, mikor akar 

elutazni. Ő megmondta az időt, valamint azt is, hogy a hajó 

szombat estéhez két hétre indul Brémából. Erre kijelentettem, 

hogy vele megyek. Minden nagyszerűen ment. Csütörtökhöz két 

hétre kellett megtartanunk az esküvőt. Ha az esketés után este hat 

órakor kimegyek a legközelebbi vasútállomásra, és az éjjeli 

vonattal elutazom, akkor szombaton estére Brémában lehetek. 

Útiköltségem megvolt, persze nem sokkal több, de reméltem, 

hogy Isten majd gondomat viseli. 

– Természetes, hogy a majoros eleinte hallani sem akart 

terveimről. Mikor azonban ismételten és igen komolyan 

bizonyítottam neki, hogy számomra nem marad más választás 

mint a szökés vagy a halál, végre beleegyezett, hogy megsegít a 

gróftól való menekülésemben. Mert éppúgy gyűlölte őt, mint én. 

No meg azután ő volt az oka annak, hogy az öregnek el kellett 

mennie. Megszerezte nekem egy jómódú parasztasszony ruháit és 

az útlevelet is, amely egyik távoli rokonának, Schwartz Annának 

nevére szólt; könnyen kapta meg az okiratot a legközelebbi 

városban, mert az egész vidéken ismerték és becsülték őt: nem 

tételezték fel róla, hogy csal. Én pedig egészen boldog voltam, 

hogy tervem így sikerül. Atyám megkapta a százezer tallért az 

esküvő napján, ha azután elmentem, senki sem tudhatta, hol 

vagyok, és én szabad voltam! Különben is mindig nagyon vonzott 

Amerika… Szóval, bensőmben annyira vidám voltam, hogy e 



hangulat arcomra is kiült. Ezt látva atyám megint jókedvű lett, 

gyengéd és hálás pillantásokkal nézett rám, mostohaanyám 

néhány kegyes megjegyzéssel tisztelt meg, amelyeket 

barátságosaknak szánt, a gróf pedig örömében olyan 

elviselhetetlenül szeretetreméltó lett, hogy a vele szemben való 

kitörést többször csak a legnagyobb erőfeszítéssel bírtam 

visszafojtani. 

– Akkor nyertem először bepillantást az emberek szívébe, és 

megrettentem attól, amit láttam. Előkelő, gazdag úr, az ország 

egyik legtekintélyesebb embere, aki nem riad vissza attól, hogy 

pénzen megvásároljon egy leányt, aki gyűlöli őt; mostohaanyám, 

akiben oly kevés a női érzés, hogy nemének egy fiatal tagját 

vásárra viszi, mint valami árucikket, csak azért, hogy saját 

gyermekének előnyét szolgálja; atyja, aki ahelyett, hogy leányának 

oldalán beérje a becsületes szegénységgel, ezt a szeretett leányát 

szintén nyomorúságos házasságba taszítja, hogy a családi címer 

ragyogását fenntartsa… És ezek mind a hárman boldogok abban a 

hitben, hogy én elég gyenge, vagy elég alávaló vagyok, és 

belenyugszom ebbe a gyalázatos alkuba… Azt mondtam 

magamban, hogy bizony nagyon dőre dolog lett volna, ha ilyen 

emberek miatt eldobnám magamtól az életet. Reméltem, hogy 

Amerikában új életet kezdhetek. Hisz atyámért megtettem, amit 

tehettem… a gróf… nos, ő meg akart csalni és megcsalatott. 

Szóval, lelkemben nyugodt, hideg, eltökélt voltam, és nem 

sajnáltam, hogy elhagyom hazámat, amely számomra a szó 

nemesebb értelmében többé nem adott otthont. 

– Minden úgy történt, ahogy előre megterveztem. Könnyen 

érthető bátorsággal vártam a végzetes csütörtököt, és fényes 

lakodalmi gyülekezet előtt mondtam ki a baljóslatú igent. Azután 

felhasználtam egy kedvező pillanatot, eltávoztam, felvettem a 

parasztruhát, gyalog kimentem a kastélyból a közeli 

vasútállomásra, ahová néhány perccel a vonat indulása előtt 



érkeztem meg. Csakhamar tovarobogtam az éjszakában; 

szerencsésen Brémába érkeztem, majd az öreg Wetzel kíséretében 

elhagytam Európát. Atyám számára néhány sornyi írást hagytam 

íróasztalomon, kérve őt, ne bánkódjék, el kellett hagyni hazámat, 

de nemsokára majd hall rólam. Ebből azután atyám is, más is 

gondolhatta, amit akart. Én csak meg akartam őt nyugtatni, hogy 

nem öltem meg magamat. 

– A gőzhajón, annyi idegen ember között, a végtelen tengeren, 

természetesen, csakhamar nyomasztó hangulat fogott el. Pénzem 

nem volt, azért a kevésért, ami még megmaradt, Amerikában 

éppen csak polgári ruhát vehettem még. Wetzel ugyan felajánlotta 

nekem támogatását, és én tudtam, hogy atyai módon 

gondoskodna rólam. De hiába, Wetzelék mégiscsak idegenek 

voltak, más szokásokkal, más felfogással… a jövő úgy tátongott 

előttem, mint valami szakadék. Különösen az nyomta a szívemet, 

amire előzően alig gondoltam, hogy elvégre most én a gróf 

törvényes felesége vagyok, s így Amerikában nem mehetek 

férjhez, holott ez volt az egyetlen mód, amely majdan 

megvédhetett az életben. No de ezt maga is ki fogja találni!… 

Végre Richmondba érkeztünk, én találkoztam önnel, 

beszélgettünk, s ekkor egészen világos lett előttem, hogy tényleg 

nem való vagyok arra, hogy a vadonban éljek, és esetleg egy 

favágóhoz menjek feleségül. Azt azonban megértheti, hogy önnel 

sem mehettem, és nem fogadtam el meghívását New Yorkba. 

Akkor megmondtam Wetzelnek, hogy Richmondban akarok 

maradni. Hiába iparkodott rábeszélni, hogy maradjak velük; azt 

hitte, hogy valami atyáskodó hatalma van rajtam, és ez nem 

tetszett nekem, bárha különben nagyon szerettem őt és ma is hálás 

vagyok neki. Elhagytam a vendéglőt, még Wetzelék elutazása 

előtt, és reméltem, hogy állást kapok valami üzletben. De csak 

megalázó ajánlatokat kaptam, amelyek felháborítottak. A 

kétségbeesés környékezett. Már írni akartam önnek, mikor 



egyszer szomorú sétám közben meglátott az öregúr, aki ma 

megszólított. Miután egész egyénisége mély hatást gyakorolt rám, 

elmondtam neki, hogy teljes elhagyatottságban és bajban vagyok. 

Még aznap szerzett nekem jó állást Petitné asszony boltjában. 

Ámde én nem termettem a varrásra. Petit úr magatartása sem 

tetszett nekem… szóval elfogadtam ezt az állást itt Mr. Brownnál, 

természetesen nem sejtve, milyen társaságba kerülök. 

Booth felállott. Kalapját kezében fogva, mély tisztelettel 

tekintett Annára. 

– Szívből köszönöm önnek, hogy ezt az ön szomorú és különös 

történetét elbeszélte nekem – mondta. – Ebben a házban nem 

maradhat még erre az egy éjszakára sem. Én érzem, milyen nehéz, 

s milyen kényes tapintatot kíván meg tőlem az ön sajátságos 

helyzete, de én tiszteletben fogom önt tartam. Természetesen Miss 

Schwartznak nevezi itt magát, ugye? 

– Igen, azt hiszem, ezt kell tennem, mert írásaim is erre a névre 

szólnak – felelte Anna. 

– Megtudott valamit, valami részletesebbet arról az öregúrról? 

– kérdezte Booth. 

– Nem, semmit! Úgy látszik, valami misszionárius vagy utazó – 

mondta Anna. 

– Holnap New Yorkba utazom – szólt Booth. – Persze nem 

utazhatunk egyenesen, kerülőt kell tennünk. A délelőtt folyamán 

értesítem, melyik vonattal megyünk. Mrs. Brownnak nem szól a 

dologról. A kellő időben felöltözik, mintha sétálni menne, és 

elhagyja a házat. Később majd mindent elrendezek. 

– De uram…! – kiáltott fel Anna. – Lehetetlen! Hogy én… 

– Kedves miss, ön holnap velem utazik! – szólt Booth. – Nem 

látok más menekvést az ön számára, nem tudok más módot, hogy 

elhagyhassa Richmondot, és megmeneküljék egy gyalázattól teli 

jövőtől. Jó éjt, Schwartz kisasszony! Még egyszer köszönöm a 

bizalmát. Meglátja, méltó leszek erre a nemes barátságra. 



Megfogta a kezét, megcsókolta, azután oda sem figyelve Anna 

néhány szaggatott szavára, lament a szobából. 

– Ez a leány most bámulni fog engem! – mondta Booth 

magában, és szeme diadalmasan csillogott. – Nyert ügyem van. 

Forró vér… dac… makacsság… némi embergyűlölet… éppen erre 

van szükségem, hogy ez a leány a rabszolgám legyen. Amellett 

férjes asszony, és mégis még leány… ez érdekes, ez nagy feltűnést 

fog kelteni! Valóban, itt Richmondban szerencsém van! De hol 

helyezzem el? No, majd meglátjuk! New York nagy, és az ilyen 

szépség számára mindenütt akad hely. 

Egy forradalmárdalt énekelve lépett szobájába, vízből, rumból, 

cukorból italt kevert magának, hamar kiitta azt, és néhány perc 

múlva már mélyen aludt. 

Schwartz Anna szemét kerülte az álom, csak reggel felé 

szunnyadt el, és nyugtalanul aludt. 

Másnap délután együtt hagyták el Richmondot egy észak felé 

induló vonaton. 

Inez 

Aki utazott valaha a szép Itáliában és Livornóból a 

postagőzösön akart Genovába menni, az emlékezni fog rá, hogy 

ezek a gőzhajók nem juthatnak egészen a part közelébe, mert a 

tenger ott nagyon sekély, és hogy éppen ezért kis csónakokon kell 

a hajóhoz evezni. Bizonyára emlékezni fog valamelyes zsarolásra 

is, mert az odavaló csónakosok híresek erről. 

Szép őszi napon történt, 1861-ben. A gőzhajó úgyszólván 

mozdulatlanul feküdt a kék vízen, a kürtőből már néhány rövid 

fekete füstoszlop szállt fel, jele annak, hogy fűtik a kazánokat, és a 

hajóharang utolsót csengetett, mikor két tüzes lóval robogó fogat 

száguldott a tengerpartra. Alighogy a kocsi megállt, kiszállt belőle 



egy fiatalember, aki türelmetlenségében már a kocsiban felállt, és 

onnan kiáltott a hanyagul lézengő csónakosoknak: 

– Gyorsan, gyorsan… a gőzhajóhoz!… 

Fél perc múlva már benn állt az egyik csónakban. 

– Előre, előre! – kiáltott türelmetlenül olasz nyelven, amelyen 

azonban megérzett a francia kiejtés. – Mire vársz… előre… egy 

scudit kapsz, ha elérjük a hajót! 

Eközben útitáskáját, egyetlen poggyászát, amely vele volt, a 

csónak fenekére dobta. 

A csónakos erős, zömök és fiatal legény volt, bozontos vörös 

hajjal és ugyanilyen színű nagy szakállal. Egykedvűen állt ott, 

evezőjére támaszkodva, odamutatott a gőzhajóra, és így szólt: 

– Íme, signore, láthatja, az utolsó csónakok éppen most értek 

oda… már késő! 

– Két scudit kapsz, ha még odaviszel! – kiáltott az idegen nagy 

izgalommal. – Legalábbis próbáljuk meg. Néhány percig talán 

még várni fognak. 

– Nem bánom! – szólt a vörös hajú, és leült az evezőpadra, míg 

a fiatalember állva maradt, és türelmetlen, sóvárgó tekintettel 

nézett át a gőzhajóra, amelynek feljáróján éppen akkor szálltak ki 

az utolsó utasok. Ha hátranézett volna, láthatta volna, mint 

váltottak a partról ravasz pillantásokat az ő evezősével, és mint 

adtak egymásnak jeleket az ujjaikkal. Ő azonban nem látott 

semmit. Mikor a csónak megindult, a fiatalember nagy 

ügyességgel, amely hosszabb gyakorlatra vallott, egyenesen állva 

maradt a csónak közepén, s mihelyt ez kiért a hajók tömegéből, 

kivette zsebkendőjét és lobogtatta a gőzhajó felé. 

Deli fiatalember volt. Alig valamivel több mint húszéves, 

egyszerű, nagyon előkelő útiruhában, külsejéről ítélve igazi 

francia, olyan határozott mozdulatokkal és szavakkal, olyan 

napbarnította arccal, hogy nyilvánvalóan csak katonatiszt lehetett. 

Bajusza és kicsi, hegyes szakálla erre vallott, mert ez idő tájt ez volt 



a divat a francia hadseregben. Villámló szeme, arcának éles, de 

nem kellemetlen szabása, üde színe és karcsú, jó termete 

kellemessé és vonzóvá tették megjelenését. 

Az evezős közömbösen ült padján, és nemigen erőltette meg 

magát. A gőzhajón szemlátomást haboztak, fogadjanak-e szót a 

közeledő integetésének, mert néhány matróz már a felhágó lépcső 

körül kezdett foglalatoskodni. 

– Előre, ember! – kiáltott a fiatalember, s megdobbantotta 

lábával a csónak fenekét, úgy hogy a kis jármű megrendült bele. – 

Hisz úgy evezel, mint egy gyermek… majd segítek! 

Válasz helyett a vörös hajú behúzta az evezőket és maga elé 

fektette. 

– Mi ez? – kiáltott fel a fiatalember, szinte rámeredve a 

csónakosra. – Mit jelent ez? 

– Nem bírom tovább, nagyon fáradt vagyok! – felelte a vörös 

hajú arcátlan vigyorgással. 

– Hát majd én evezek! – kiáltott fel a francia. – Gyorsan, 

gyorsan! 

– Ó nem, ez nálunk nem szokás, nálunk az urak nem eveznek! – 

felelte az evezős gúnyos nevetéssel. – De ha ad két 

Napóleon-aranyat… akkor talán menni fog! 

– Nyomorult! – kiáltott a fiatalember, aki most felfogta, hogy 

meg akarják zsarolni. – Beverem a fejedet, ha nem evezel teljes 

erővel!… Hát erre megy ki a dolog, fickó?… Előre! 

– Ha tetszik, beverheti a fejemet – mondta a vörös hajú nevetve. 

– De akkor elmegy a hajó, ön pedig itt marad, és megismerkedik a 

re galantuomo új rendőrkatonáival, akik rosszabbak, mint az öreg 

granduca emberei voltak! 

És elkezdte a csónakot egészen aggasztó módon himbálni. A 

fiatalember azonban helyt állott, szétvetette lábait, s ezzel 

gyengítette a csónak ingását. Szeméből harag és megvetés 

szikrázott. 



– Hát jó, nyomorult, megkapod a pénzt! – mondta. – De most 

előre! 

– Előbb a pénzt, signore! – válaszolta a csónakos gúnyos 

udvariassággal, és odatartotta a kezét. 

Ezalatt a hajó kürtője hatalmasan füstölni kezdett, és a nagy 

lapátkerekek már néhány fordulatot tettek előre és hátra. A 

fiatalember szinte felordított dühében, és két Napóleon-aranyat 

dobott oda a csónak fenekére. Az evezős nyugodtan fel akarta 

venni a pénzt. 

– De most vége a türelmemnek! – kiáltott fel a francia! – Előre… 

különben szétloccsantom a fejedet! – És revolvert rántott elő a 

zsebéből. 

A csónakos elsápadt, és összerezzent. De bizonyára eszébe 

jutott, hogy az idegen a maga érdekében sem fog ilyen 

kétségbeesett eszközhöz nyúlni, és továbbra is nyugodtan akarta 

keresgélni az aranyakat, amikor a fiatalember megragadta a karját, 

és olyan hangon, amely megdermesztette az evezőst, így szólt 

hozzá: 

– Ha még egy pillanatig vonakodsz, halál fia vagy! 

– Adjon hát még egy aranyat, excellenza… hisz olyan szegény 

ember vagyok! – mondta a vörös hajú tettetett alázatossággal. – 

Könyörüljön, Isten majd visszafizeti! 

Ekkor azonban, látva, hogy a fiatalember elhalványodik és 

felemeli a revolvert, gyorsan az evezőkhöz kapott, rémületében 

káromkodott egyet, s a szentekhez könyörgött, majd elkezdett 

dolgozni. A gőzhajó ívet írt le a vízen, de szemlátomást várt, 

úgyhogy még el lehetett érni. A francia most már csak 

százlépésnyire volt a hajótól. Zsebre tette a revolvert, mert 

kellemetlennek érezte, hogy ebben a fenyegető és amellett kissé 

kérkedő pózban mutatkozzék a gőzös utasai előtt, akik részint 

kíváncsiságból, részint hasonló zsarolások emlékének hatása alatt 

való együttérzésből a fedélzeten gyülekezve nézték a jelenetet. A 



fiatalember a csónak haladása közben éles tekintettel nézett át a 

gőzhajóra, s mihelyt annak egyik tisztjét megpillantotta, intett 

neki, s kezével író mozdulatokat végzett. 

A vörös hajú, úgy látszik, szintén megértette ezt a mozdulatot, 

mert nem volt előtte titok, hogy az utasoknak joguk van a 

postahajó kapitányánál vagy tisztjeinél az átkelésre vonatkozó 

panaszaikat előterjeszteni. 

Újra behúzta tehát az evezőt, és sötét tekintettel, mérgesen így 

szólt: 

– Semmi feljelentés, signore! Visszaevezek, ha még egyszer jelt 

ad! 

A fiatal francia, ámbár legjobb szerette volna ezen az 

arcátlanságon való dühét katonás módon kiadni, mégis érezte 

helyzete nevetséges voltát. Száz utas állt fent a hajó korlátján és 

nézte őt, közöttük talán egy bizonyos hölgy is, aki miatt ilyen 

türelmetlen volt. Így szólt hát az evezőshöz: 

– No jó, menjünk csak előre! 

– Hát az a harmadik arany, amelyet excellenza ígért? – mondta 

a vörös hajú előbbi alázatos hangján. 

– Megkapod, ha a hajónál leszünk – felelt neki a francia, fogai 

közül eresztve ki a szót, és elnyomva újabb felfortyanását. – De 

most előre, különben beleugrom a vízbe és odaúszom a hajóhoz! 

A fiatalemberen látszott, hogy képes a szavának állani, a vörös 

hajú tehát megint hozzálátott az evezéshez. A francia fogta a 

kézitáskáját, másik kezében pedig ott tartotta a megígért harmadik 

aranyat. Mihelyt egyik lába a hajó feljáróján volt, az aranyat a 

csónak fenekére dobta. Azután jobb kézzel megragadva a feljáró 

korlátját, a csónaknak, amelyben most a vörös hajú egyenesen állt, 

olyan hatalmas és ügyes lökést adott, hogy a csónakos a vízbe 

esett, csónakja pedig, mikor bele akart kapaszkodni, felfordult. 



A fiatal francia most nyugodtan felment a lépcsőn, miközben a 

hajó már meg is indult. A fedélzeten hangos nevetés és kiáltozás 

harsant fel, s az idegent tapssal és bravó kiáltásokkal fogadták. 

Eközben az evezős újra felbukkant a vízből. Csapzott hajával és 

szakállával, dühtől és rémülettől kimeredő szemeivel olyan torz 

jelenség volt, hogy az utasok a fedélzeten megint viharos 

derültségben törtek ki. Az evezős számára nem volt könnyű 

feladat, hogy a gőzhajó okozta hullámokban hányódó, felborult 

csónakot elérje. Persze az aranyak is, amelyeket az a francia a 

csónak fenekére dobott, veszendőbe mentek. Szóval a fickó 

megkapta büntetését. És mikor a fiatal utas megjelent a 

hajókorlátnál, és mosolyogva intett neki, a vörös hajú 

megfenyegette öklével, és dühében, tehetetlen dühében nagyot 

kiáltott, mert a gőzös már teljes iramban haladt tova. 

Miután a fiatal francia ilyen módon búcsúzott el derék 

evezősétől, hátralépett, és végigtekintett a gőzhajó egész 

fedélzetén. Nyilván nem találta meg azt, amit keresett, mert arca 

idegességet, nyugtalanságot és elégületlenséget fejezett ki. 

Útitáskáját átadta az egyik pincérnek, italt rendelt, szivarra 

gyújtott, azután többször végigment a fedélzeten, látszólag 

nyugodtan, de olyan figyelmesen nézegetve körül, hogy látnivaló 

volt: ez a fiatalember keres valakit. 

Valamennyi utast most a tengerbe merülő nap gyönyörű 

látványa foglalkoztatta. A fiatal francia azonban lement a 

fülkéjébe, majd a szalonba, amelyben nagyobbrészt hölgyek ültek. 

Úgy látszik, ott sem találta meg, akit keresett, mert szinte riadt és 

szomorú arccal tért vissza a fedélzetre, amelyen most már alkonyi 

homály uralkodott, még egyszer végigment rajta, szinte illetlen 

merészséggel megnézett minden női alakot, és végül fáradtan, 

elernyedten és rosszkedvűen leült egy távoli székre. 

Elszalasztotta volna azt a leányt? Talán a szálloda portása 

félrevezette őt, mikor azt mondta neki, hogy a társaság Livornóból 



gőzhajón megy Genovába, s onnan vissza Franciaországba? A 

hajón még nem volt nyugalom. A legénység még mindig ide-oda 

szaladgált, a tisztek is el voltak foglalva, úgyhogy náluk nem 

tudakozódhatott a keresett utasokról. Még folyt a hálófülkék 

kiutalása az egyes utasoknak. A szalonban vacsoráztak, ott is zaj 

volt tehát és semmi nyugalom. A fiatalember mindazonáltal még 

egyszer lement, és a legnagyobb figyelemmel végigvizsgált 

minden női arcot. Még az előbbinél is fáradtabban tért vissza a 

fedélzetre, beburkolódzott takarójába, és tovább szívta a szivarját. 

Eközben lábait kissé kinyújtotta, mert rossz hangulatában alig 

vetett ügyet az emberekre. Ekkor azonban az egyik utas, egy 

hórihorgas, hosszú takaróba burkolt sovány úr megbotlott a 

lábában. A fiatal francia igen illedelmesen bocsánatot kért, és 

visszahúzta a lábát. Az ember azonban megállott, jobb szemébe 

monoklit illesztett, azután, éppen, mikor a fiatalember már-már 

indulatba jött ezen a viselkedésen, álmélkodva így szólt: 

– Hogyan? Ön az, Tréport! 

– Az vagyok. És ön… Az áldóját, ön az, Bellefleur? – kiáltott fel 

az, akit a másik Tréport néven szólított. 

– Szolgálatára, báró úr! – felelt a hórihorgas. – Aztán mondják 

még, hogy a hosszú lábak semmire sem valók! Ha én tudnám 

kormányozni a magam hosszú lábát, akkor nem botlottam volna 

bele az önébe, amely szintén nem sokkal rövidebb, és mind a 

ketten egyazon hajón utaztunk volna Genovába anélkül, hogy 

tudtuk volna, és anélkül, hogy kezet szorítottunk volna. Remélem, 

nincs kifogása az ellen, ha melléje ülök? De mi baja, nagyon 

rosszkedvűnek látszik! 

– Ellenkezőleg, nagyon örülök, hogy látom önt, kedves 

Bellefleur! – felelte Tréport, és kezet nyújtott neki. – Ha nem 

csalódom, ön az egyetlen élő ember ezen a hajón, akit ismerek. 

Hazatér Franciaországba? Hosszú ideig volt távol. 



A másik, amennyire hosszú lábai mellett lehetséges volt, leült 

egy tábori székre, miközben kénytelen volt szinte csomóba kötni a 

lábait. Tüzet kért Tréporttól. A láng felvillanásánál hosszú, vékony 

alakja és világunott modora mellett inkább angolnak, mint 

franciának mutatta őt. 

– Igen, hazatérek – felelte Tréportnak. – Több mint egy évig 

voltam távol, és jól megnéztem Egyiptomot, Szíria, Kis-Ázsia, 

Konstantinápoly és Görögország minden csodáját, és úgy 

jóllaktam tőlük, mint valamikor a Boulevard des Italiens, a mi 

klubunk és a Caffé Riche látványától. Jobban ismerem a cserkesz 

nőket, mint a Varieté-beli leányokat. Apropó… mit csinál Fifine? 

– Fifine?… Valóban nem tudom! – felelte Tréport kissé 

szórakozottan. 

– Ohó… hát vége? – kérdezte Bellefleur. – Hát persze… hisz 

már több mint egy éve távol vagyok! És Batávia? 

– Ó, Istenem… mit tudom én! – kiáltott fel Tréport. – Már régóta 

nem törődöm vele. Ne fáradjon, Bellefleur, mindezekről én már 

semmit sem tudok! 

– És mióta van távol Párizstól? – kérdezte a másik. 

– Én?… Nos, körülbelül négy hete, ennyi a szabadságom – 

válaszolt Tréport. 

– Négy hét! – szólt Bellefleur, és hatalmas füstfelhőt fújt maga 

elé. – És ilyen rövid idő alatt már semmiről sem tud? Drága 

barátom, akkor viszont én tudok valamit… azt, hogy ön 

szerelmes! 

– Valóban? Ez éppenséggel nem lehetetlen! – felelte Tréport. – 

De hagyjuk ezt! Igazán kedves magától, hogy megbotlott a 

lábamban. Azt hiszem, hogy unalmamban a tengerbe ugrottam 

volna, ha egyedül kellett volna eltöltenem ezt az éjszakát! 

– Látja, ez kedves magától! – felelte Bellefleur. – Hát azt hiszi, 

hogy egész éjjel a fedélzeten maradok? 

– Hogyne, hát mi mást csinálna? – kérdezte Tréport. 



– Aludnám! Hát mire valók a fülkék? – felelte a másik. 

– Boldog ember, még az alvásra gondol! – sóhajtott Tréport. 

– Mondom, hogy szerelmes! – kiáltott fel Bellefleur. – Ki az a 

boldog leány, öreg barátom? 

– Nagyon kérem, ne firtassa ezt! – kiáltott fel Tréport. – Ha 

tudná… 

– …milyen magasztos, tiszta, szent érzelem az ifjúkori első 

szerelem, akkor nem szentségtelenítené azt meg gúnyolódásával! 

– vágott közbe Bellefleur nevetve. – Kitaláltam, ugye? 

Tréport nem felelt. Elgondokozva, szinte komoran nézett maga 

elé. A szivarja kialudt, beledobta a tengerbe. Azután így szólt: 

– Visszamegy Párizsba, hogy folytassa régi életét, Bellefleur? 

– Miért ne… ha lehet! – felelte amaz. – Mi jobbat tehet az ember, 

amíg telik az erszényből és a hozzávaló kedvből! A világ 

valamennyi unalmas helye között Párizs a legkevésbé unalmas. 

– Akkor ritkán fogunk találkozni – szólt Tréport. 

A másik felnevetett, aztán a régi csutkáján egy új szivarra 

gyújtott. 

– No, majd meglátjuk! – mondta azután. – Mindenesetre 

hamarosan eljön az idő, hogy önnek is rendbe kell magát szednie. 

Öregszik. Ha számításom nem csal, nemsokára huszonegy éves 

lesz. 

– Valamivel több – felelte Tréport. – Nevessen csak. Majd 

meglátjuk, kinek lesz igaza. Én kissé korán kezdtem élni, a 

viszonyok hozták magukkal, de nem akarok ebben az életmódban 

kimerülni! Új életet kezdek. 

– Ez igazán nagy akaraterőre vall! Ez már jellem! – mondta 

Bellefleur kissé gúnyosan. – Ha meg tudja tenni… annál jobb, önre 

nézve! Én, sajnos, megvallom gyengeségemet… viszont én nem is 

vagyok szerelmes. 

– Mindig csak erről beszél! – szólt Tréport. – De jobb, ha nem 

beszélünk róla. Mondja, Bellefleur, mióta van a hajón? 



– Amióta kikötött itt – hangzott a válasz. – Mit is csináltam 

volna Livornóban? Unalmas szatócsváros. Egyáltalán, Nápoly az 

egyetlen hely Olaszországban, amely tetszik nekem. Róma nagyon 

unalmas, Firenze, Velence nem kevésbé. Mit gondol, lesz ebből az 

Olaszországból valaha valami? 

– Én nem tudom, de reméljük, hogy lesz – felelte Tréport 

szórakozottan. – Hát már olyan korán a hajón volt? Akkor 

bizonyára látott mindenkit, vagy majdnem mindenkit, aki a hajóra 

jött? 

– Kivétel nélkül mindenkit, az elsőtől az utolsóig! – válaszolt 

Bellefleur. 

– Keleten, úgy látszik, megtanulta a túlzást – jegyezte meg 

Tréport. – Mert ha az utolsót is látta volna, akkor már rég rám 

ismert volna, hisz én voltam az utolsó utas, aki a hajóra lépett. 

– Ahá… hát ön volt az, aki az evezőst, azt a gazfickót úgy 

megtanította? – kiáltott fel Bellefleur nevetve. – Köszönetet 

mondok önnek Franciaország és Anglia nevében, mely utóbbihoz 

tartozom, mint tudja, anyai ágon! Igaza van! Éppen akkor mentem 

utána néhány hölgynek, akik az első hálókabint nyittatták ki 

maguknak, mert azonnal pihenni akartak. Előkelő emberek 

lehetnek nagyon, jó formájuk van… 

– Írja le őket! – szólt közbe Tréport igen élénken. – Volt-e 

közöttük egy szép, karcsú, fiatal hölgy, úgy tizenkilenc-húsz 

éves… nagyon finom arc, fekete haj, de sokkal világosabb, nagyon 

szép szem… feltűnően kicsi láb…? 

– Úgy… hisz egészen tűzbe jön! – kiáltott fel Bellefleur. – Csak 

türelem, drága barátom. Mindenekelőtt volt velük egy idősebb úr, 

aki most valószínűleg a szalonban vacsorázik, és aki olyanforma, 

mint valami nagyon derék útimarsall, háznagy, intendáns, 

majordomo vagy efféle. 

– Úgy van, úgy van, ők azok! – kiáltott fel Tréport ujjongva. 



– No, végre, hogy felolvad! – mondta Bellefleur. – Mit csinálna, 

ha most egyszerre félbehagynám jelentésemet, és azt mondanám, 

hogy egyebet nem láttam?… Agyonlőne, leszúrna, bedobna a 

tengerbe vagy örök bosszút esküdne ellenem? 

– Kedves Bellefleur, csak kérem önt, mondjon el mindent! – 

kiáltott fel Tréport sürgetően és szinte könyörögve. 

– Milyen lágyak, barátságosak és illedelmesek lettünk 

egyszerre! – mondta Bellefleur. – Nos, én meg fogom önt alázni, és 

éppen olyan nyílt leszek, amilyen hideg ön volt. Tehát… a 

szolgaszemélyzeten kívül, mert ezekről remélhetőleg nincsen szó, 

bár volt ott egy nagyon csinos szobacicus is… 

– Nem, nem! – felelte hirtelen Tréport, mikor Bellefleur kérdően 

nézett rá. 

– Szóval nem! – folytatta amaz. – A szolgaszemélyzeten kívül 

volt ott egy szép, idősebb hölgy, sasorr, erős szemöldökök, a fogak 

még nagyon szépek… 

– Úgy van, úgy van! – kiáltott Tréport. – Igen, ők azok! Tovább, 

tovább! 

– Aztán egy szőke hölgy, úgy harminc körül, úgy látszik, férjes 

asszony… 

– Ők azok! – kiáltotta Tréport ujjongva. – És az a hölgy, akiről 

beszéltem… 

– Nem tudom, kiről beszélt! – felelte Bellefleur hidegen és 

lassan. – Ezeken kívül csak egy satnya, jelentéktelen valakit 

láttam, akinek mindenesetre sötét haja van, mint ahogy ön is 

mondta, de semmi kiválóság, semmi előkelőség sincs benne, afféle 

társalkodónőnek vagy ilyesvalakinek néztem. 

Tréport visszahanyatlott székére, s a csalódás sóhaja tört ki 

belőle. Csak akkor eszmélt föl, mikor látta, hogy Bellefleur 

elfordul és halkan nevet. 

– Ó, ön ugrat engem, Bellefleur! Én bolond, hogy erre nem 

gondoltam! Vallja be… 



– De kedves barátom, mit akar? – felelt rá a másik. – Talán 

tévedtem. A harmadik hölgy tényleg ilyen jelentéktelen 

benyomást tett rám. Nem tehetek róla, hogy nem a szerelmes 

szemével, hanem mint érdektelen, józan utas néztem őt, akire még 

Cserkeszország szépségei sem… 

– No most már tudom, hogy csúfolódik! – vágott közbe Tréport. 

– Ők azok… ez kétségtelen. És visszavonultak a hálófülkékbe… 

egész éjszakára?… 

– Ez valószínű, hacsak nem a holddal együtt akarnak felkelni, 

ami körülbelül éjjel egy órakor lesz – mondta Bellefleur. – Erről 

igazán nem tudhattam meg semmit! 

Tréport felállt és lenyelt néhány bosszús megjegyzést. 

Tapintatos ember létére belátta, hogy izgatott, indulatos lényével 

okot adott Bellefleurnek erre a tréfálkozásra. 

– Nos, kedves barátom, most, hogy szívének szükségletét 

közléseimmel kielégítettem, nem érzi, hogy a gyomrának is 

okvetlen szüksége van valamire? – kérdezte Bellefleur udvariasan. 

– Az eddig elnyomott természet nem jelentkezik most éhség és 

szomjúság alakjában? 

Tréport elnevette magát. A tréfa elűzte dühét. 

– Igaza van! – mondta. – Ön sokkal jobban ismeri a természetet, 

mint hittem! Vacsorázzunk együtt. Alig hiszi, ugye, hogy reggel 

kilenc óra óta nem ettem. 

– Nagyon hihető! – felelte Bellefleur. – Ismerek embereket, akik 

boldogtalan szerelemtől éhen haltak, és ismerek másokat, akik 

olyan szerencsések voltak a szerelemben, hogy végül éhen kellett 

halniok, mert semmijük sem maradt. No, és most már van kedve 

megmondani, mi lett Fifine-ből és Batáviából? 

– Ne, igazán ne, hagyjon ezzel békében! – kiáltott fel Tréport 

valósággal szomorúan. 

– Szóval máskor! – szólt Bellefleur. – Hát jó, gyerünk 

vacsorázni. Ott szabad egy asztal… a tenger nyugodt. Hozassunk 



ide lámpát, hogy lássuk egymást, és nézzük meg, kaphatunk-e 

valami tűrhető ennivalót. Hol lakott Nápolyban? 

– Nápolyban? – kérdezte Tréport szórakozottan. – Igazán nem 

tudom… 

– No jó, látom már, hogy önnel nem lehet beszélni, legalábbis 

nem előbb, amíg lerázza szívéről azt, ami ennyire nyomja. 

És odaszólított egy pincért. 

A két jó barát csakhamar együtt ült a tűrhetően felszerelt 

asztalnál és nyugodtabban és okosabban kezdett beszélni 

személyes dolgairól. Bellefleur, akiben a gunyoros párizsi lélek 

igazi angol flegmával párosult, néhány évvel idősebb volt, mint 

Tréport, és miután szülei már nem éltek, a maga ura. Tréport egy 

francia tábornok, Morrel Maximilian, Tréport bárójának fia volt, és 

kitüntetéssel harcolt már Algírban és Olaszországban, sőt mint 

gyermek, atyja oldalán már a Krímben is. Az apa roppant gazdag 

ember volt, de Edmondnak, a fiának olyan szigorúan kellett 

végeznie szolgálatát, mint a legszegényebb hadnagynak, és ez a 

négyheti szabadság, amelyet nápolyi és római utazásra használt 

fel, ez volt az első ilyetén üdülése, amelyet a szigorú apa 

engedélyezett. Hogy a fiatal kapitánynak volt némi szabad ideje is, 

amely által megismerkedett néhány úriemberrel, köztük 

Bellefleurrel és barátaival, valamint az ilyen ismeretségeket 

nyomon kísérő hölgyekkel, az a párizsi viszonyok szerint 

természetes volt. 

A beszélgetés, melynek során Tréport Edmond fokonként ismét 

egyre szófukarabb lett, főképp ama párizsi ismeretségekről folyt, 

akiknek változatos élményeit Bellefleur hosszú távolléte után 

szerette volna megtudni. Végül, mikor a fiatal kapitány már 

túlságos szórakozottan hallgatta barátját, Bellefleurnek elfogyott a 

türelme. 

– Ember! – kiáltott fel. – Maga valójában nem is érdemli meg, 

hogy visszatérhessen Párizsba, vagy legalábbis nem a mi 



körünkbe. Hisz maga valósággal nyárspolgár lett. Ha az az ügy 

annyira nyomja a szívét, hát adja ki magából. Ki az a hölgy? Hol 

ismerkedett meg vele? Micsoda reményt nyújtott önnek, milyen 

virágot, milyen szalagot, és milyen színűt hordoz a szíve fölött? 

Tárja fel előttem a szívét! Képzelje azt, hogy reménytelenül 

szerelmes vagyok a szultán kegyencnőjébe, s hogy ennélfogva 

vallomásai kedvező talajra kerülnek! De beszéljen már végre… 

különben belefáradok. Felteszem, hogy nem reménytelenül szeret. 

Az olyan férfi, mint ön, dúsgazdag apának, Franciaország leendő 

tábornagyának fia, hercegnőt, sőt királyleányt kaphat feleségül, ha 

éppen ilyent akar. 

– Isten látja a lelkemet, kedves Bellefleur… de igaza van, 

élvezhetetlen vagyok! – sóhajtott Tréport. – Bocsásson meg! Hisz 

magam is szükségét érzem annak, hogy mindent elmondjak… de 

nincs semmi, semmi! Ami van, szóra sem érdemes! Nevetnem kell 

magamon, ha számot adok magamnak arról, hogyan jött ez!… De 

nem… nem nevetnem kellene… 

– Sírni, ugye… ezt már ismerem! – szólt közbe Bellefleur. – 

Higgye el, fiatalember, hogy én nem éltem át ilyesmit! Hát legyen 

vége a hallgatásnak, tárja ki a szívét! No, biztatásul megmondom, 

hogy valóban szép a leány… 

– Ugye? – kiáltott fel Tréport lelkesen, miközben Bellefleur 

mosolyogva egy pohár vörös bort hajtott fel. – Nem szabályos, 

eszményi szépség… de megejti az ember szívét. Mindig úgy 

éreztem, hogy megtestesülése egy képnek, amely régóta ott lebeg 

álmaimban, és szinte azt kellene neki mondanom: – Hisz már 

régen ismerlek, régen szeretlek… 

– No, az meglehet, hogy már látta valamikor azt a hölgyet – 

szólt Bellefleur. 

– Nem, nem láttam, bár magam is sokat töprengtem ezen! – 

felelte Tréport, lehajtotta fejét és elmélyedt gondolataiban. 



– Gyerünk csak! Semmi álmodozás! – kiáltott fel Bellefleur. – 

Ha már a bizalmasa lettem, mindent tudni akarok. Tehát… 

Nápolyban történt… 

– Nápolyban… honnan tudja? – kiáltott fel Edmond 

meglepetve. 

– No, valahol csak Kellett történnie! – mondta Bellefleur 

kacagva. – És miután már nem tudta, hol lakott Nápolyban, úgy 

gondoltam, hogy bizonyára ott történt!… No, ne bosszankodjék 

megint, legyen jó fiú. Beszélje el a dolgot, vagy ne beszélje el… én 

igazán nem akarom komolyan zaklatni! 

Tréport szemlátomást röstellte kissé, hogy ilyen szerepet 

játszik. 

– Bocsásson meg! – mondta. – De amikor az embert először 

hatja át ilyen érzés… és azt sem tudom, van-e, amit 

elbeszélhetnék… olyan kevés… úgyszólván semmi… 

Bellefleur nem kérdezte őt tovább, hanem erőltetett 

komolysággal nézett maga elé. 

– Igen, csakugyan Nápolyban történt, a Vezúv megmászása 

közben… – szólalt meg végre Tréport habozva, majd, mikor 

Bellefleur biztatóan intett neki, így folytatta: – Egyedül mentem fel 

a hegyre, csak egy vezető kíséretében, bárha az idő viharos volt, s 

eső is fenyegetett. Ismeri az utat, ugye, fel a Vezúvra? 

Bellefleur intett, hogy ismeri. 

– Nos, akkor nem kell azt részletesen leírnom. A rablókkal, 

akiktől állítólag csak úgy rajzanak a Vezúv lejtői, nemigen 

törődtem, mert néhány nappal előbb nagy razzia volt, s így 

feltehettem, hogy a gyanútlan utasokat néhány napig békén 

hagyják. Vezetőm, egy idősebb, de nagyon tapasztalt ember, 

szintén e nézeten volt, de óvott a rossz időjárástól, főképp a 

zivatartól, amellyel szerinte bizonyosan meggyűlik a bajunk. 

Csakugyan, alig értük el az úgynevezett Piano delle Ginestre-t, ahol 

a remetelak áll, a vihar olyan erővel tört ki, hogy azt hittem, 



öszvéremmel együtt lesodor a sziklákról Az egyes szélrohamok 

között valóságos felhőszakadás zuhant le az égből… szóval, erre a 

napra le kellett mondanom a kirándulás folytatásáról. Vezetőm 

azon a nézeten volt, hogy egy órán belül talán elmúlik a förgeteg, 

és azt tanácsolta, hogy addig a Remetelakban keressek menedéket. 

Odalovagoltam. A ház előtt láttam, amint egy társaság, részint 

öszvéren, részint gyalog rohanvást jött lefelé a Vezúv tetejéről a 

lejtőn. Amennyire futtában felismerhettem őket, négy hölgy volt 

és négy úriember. Az egyik hölgy öszvére a rohanó iram közben 

megvadult, s valamennyit megelőzve elszáguldott a Remetelak 

előtt. A hölgy, miközben azon fáradozott, hogy megzabolázza a 

megvadult állatot, elvesztette a kengyelt, és szemlátomást 

kicsúszott a nyeregből is. Nagyot sikoltott, s bár ez a sikoltás nem 

volt segítségkérés, mégis nagy ijedtségre vallott, mert az állat 

elhagyta a rendes utat, s a hepehupás sziklákon könnyen 

eleshetett. Egy pillanat alatt lenn voltam az öszvérem hátáról, ott 

termettem a hölgy mellett, megragadtam a kezét, lesegítettem az 

öszvérről, a heves szélvész miatt karomat nyújtottam neki, és 

intettem a vezetőmnek, hogy gondoskodjék a két állatról. Mindez 

természetesen egy perc alatt folyt le… 

– Persze! – mondta Bellefleur, és fejével bólintva nagy élvezettel 

szürcsölgette a borát. 

– A hölgy arcát igen sűrű fátyol takarta el, mégis úgy rémlett 

nekem, hogy szép és fiatal – folytatta Tréport Edmond. – 

Mindenekfölött az tetszett nekem rajta, hogy olyan higgadt és 

nyugodt volt a szörnyű fergetegben. Nevetett és tréfált, és bár 

illendőségből elfogadta a karomat, mégis észrevettem, hogy nem 

támaszkodott rá. Csakugyan, még mielőtt a Remetelakhoz értünk, 

elbocsátotta a karomat, mikor odajött egy idősebb úr, köszönetet 

mondott nekem, s átvette tőlem a hölgyet. 

Ekkor valamennyien bementünk a Remetelakba, amely már 

annyira tele volt emberrel, hogy szinte lehetetlennek látszott még 



valami kis helyet találni. Végre az egyik sarokban mégis akadt egy 

pad a hölgyek számára. A hölgy, akinek segítettem, levette 

fátyolát, és én megláttam… de hát mit is mondjak önnek? Hisz 

látta őt, és úgy látszik, nincs velem egy véleményen… jobb lesz 

tehát, ha nem is próbálom őt leírni… 

– Hogyne! – helyeselte Bellefleur. – Az ízlés szerencsére nem 

egyforma ezen a világon. Ha beleszerettem volna ebbe a hölgybe, 

akkor bizonyára nem adtam volna önnek felvilágosítást. 

– Szóval – folytatta Tréport –, a hölgy egészen sajátságos 

hatással volt rám. Olyan különös érzés fogott el! Ezek a szép, 

merész és mégis oly szelíd szemek, ez a mosolygás, aztán megint 

az álmatag tekintet, amelyet villámszerű felragyogás követ… 

mintha már láttam volna ezt valaha! De hiába feszítettem meg 

emlékezőtehetségemet! És mégis, úgy éreztem, hogy álmomban 

végtelen sokszor láttam ezt az arcot, és hogy most egyszerre élő 

valóságban áll előttem. Nem tudtam róla levenni a szememet Ő 

észrevette ezt, és többé nem nézett felém. Közeledni nem 

közeledhettem hozzá. A kis helyiségben uralkodó nagy szorongás 

megakadályozta ezt. Aztán meg restellnem is kellett volna, hogy 

azt az imént neki tett kis szolgálatot ürügyül használom fel arra, 

hogy ismeretségemet ráerőszakoljam. De szilárdan eltökéltem, 

hogy a nyomában maradok, és nem nyugszom addig, amíg nem 

találok alkalmat arra, hogy megismerkedhessek vele. Hogy úgy ő, 

mint kísérőnői az előkelő társasághoz tartoznak, azt hamar 

megállapítottam olyan apró mozdulatokból, amelyek sohasem 

csalnak. A negyedik hölgy szemlátomást csak kísérőnő vagy 

komorna volt. Szóval… nem akarok részletekbe bocsátkozni. Alig 

szűnt meg a vihar, a társaság útnak indult A köszöntést, amellyel a 

társaságtól elbúcsúztam, mikor kimentek, a fiatal hölgy igen 

illedelmesen viszonozta, sőt úgy rémlett nekem, hogy 

tekintetében, amellyel köszöntését kísérte, némi biztatás is volt. Én 

természetesen utánuk mentem a vezetővel. Lenn Rezinában két 



fogat állott. A társaság tagjai helyet foglaltak bennük és… 

eltűntek. Én persze nem bírtam őket oly gyorsan követni, mert a 

legközelebbi vonat csak két óra múlva indult, de kikérdeztem a 

vezetőket, akikkel fenn voltak a Vezúvon, s így megtudtam, hogy 

Nápoly melyik szállodájában laknak. Alig érkeztem Nápolyba, 

elmentem a szállodába és szobát kértem. Fájdalom, egyetlen 

valamire való sem volt szabad, valamilyen lyukba pedig már azért 

sem akartam belehurcolkodni, nehogy rangomon alulinak tűnjek 

fel. Ez alkalommal azonban módom volt megtudakolni, ki az a 

társaság, amely délután kirándult a Vezúvra. Egy nagyon előkelő 

angol hölgy, egy özvegyasszony nevét közölték velem. A két fiatal 

hölgy közül – így mondták nekem – az egyik, a szőke, az angol 

hölgy rokona, a másik azonban, úgy látszik, csak barátságban van 

a családdal. A hölgyek kísérői nápolyi urak voltak, meg a család 

útimarsallja. A nápolyi urak nevét is megmondták, és ekkor 

eszembe jutott, hogy az egyiknek fiával találkoztam Párizsban. Ez 

előnyös volt. Másnap bejelentettem magamat ennél az úrnál, aki 

fiával együtt igen kedvesen fogadott. Lassanként a vezúvi 

kirándulásra tereltem a beszélgetést. Erre ez az úr is megnevezte a 

két angol hölgyet – a nevüket ismertem már – de éppen arról a 

hölgyről, aki engem érdekelt, nem tudott semmit, csak azt, hogy 

útitársa a két másik hölgynek, és velük együtt később majd 

visszatér Párizsba. – Ó – mondta –, nagyon kedves hölgyek voltak, 

sajnos csak rövid ideig voltak Nápolyban. Ma reggel elutaztak 

Rómába. – Rómába! Mintha villám ütött volna belém. Legjobb 

szerettem volna rögtön felugrani és megtudakolni, nem megy-e 

mindjárt gőzhajó Civita-Vecchiába, vagy vonat Capuába. 

Mindenesetre rövidebbre fogtam a látogatást. De íme, megint 

részletekbe megyek… ön ásít, kedves Bellefleur? 

– Bocsánat, csak egy kis kimerültség! – válaszolta az 

mosolyogva. 



– Tehát Rómába mentem – folytatta Edmond. – Szabadságom 

csak négy hétre, huszonnyolc napra szólt. Tíz napot töltöttem 

Nápolyban, marad tizennyolc. Rómában teljes tizennégy nap telt 

el anélkül, hogy a hölgyek nyomára bukkantam volna. Írjam le 

önnek Rómát? Nem tudok róla, belőle semmit. Mindenütt csak 

ama fiatal hölgy arca lebegett előttem. Az utcán járó embereket 

csak azért néztem meg, hogy a Vezúvról szóló ismerőseimet 

felfedezzem. Végre egy napon – körüllovagoltam a várost – az 

egyik kapunál három útikocsit látok kirobogni a városból. Valami 

sejtelemtől hajtva utánuk lovagolok, s az első kocsiban felismerem 

a három hölgyet, a másodikban az útimarsallt és két szolgáját. 

Köszöntöm őket… ők udvariasan, sőt a rám ismerés kétségtelen 

jeleivel viszonozták üdvözletemet – aztán eltűntek megint. A 

kocsik irányából következtetve, csak Firenze lehetett a céljuk. 

Másnap én is útban voltam oda. Hiába reméltem, hogy az úton 

érem őket. Hiába vártam azt, hogy a kicsiny Firenzében 

bizonyosan találkozom velük: csak tegnap láttam őket belépni egy 

szállodába, s mikor egy óra múlva kérdezősködtem utánuk, 

megtudtam, hogy a vasúton Pisába utaztak…! Eltűntek! Most már 

nagyon bántott a dolog. Még makacsabbul ragaszkodtam hozzá, 

hogy nyomukban maradok. Nem akartam eltűrni, hogy a véletlen 

folyton bolonddá tartson. A vasúton megtudtam, hogy csakugyan 

Pisába mentek, és nem utaztak tovább Livornóba. Pisában 

tudakozódtam, és azt a felvilágosítást kaptam, hogy ott kocsit 

fogadtak, és egy város közelében lévő villába hajtattak, 

valószínűen azért, hogy annak tulajdonosát meglátogassák. Csak 

az volt a kérdés, visszatérnek-e Pisába, vagy pedig a kocsin tovább 

mennek Livornóba. A végletekig el voltam tökélve, s kész voltam 

megkockáztatni, hogy tolakodónak tartsanak, kocsit fogadtam s 

kihajtattam a villához. Szerencsére a vidék olyan szép volt, hogy 

ha véletlenül megkérdeznék, mit keresek ezen a turistáktól oly 

ritkán látogatott helyen, azzal igazolhattam magamat, hogy meg 



akartam nézni ezt a ritka szép vidéket. Különben is a villa egy falu 

mellett volt. Leszálltam a falu vendéglője előtt, szobát vettem, és 

csakhamar megtudtam, hogy a társaság már megérkezett. Miután 

nem alap nélkül gyanítottam, hogy a társaság visszatérőben van 

Párizsba, és miután azt hittem, hogy ott nem lesz nehéz a 

hölgyekhez közelednem, most csak arra vigyáztam, hogy ne 

veszítsem el őket szem elől. Ma délelőtt is tehát a faluban 

rejtőztem. A vendéglő egyik legénye, akit kémül fogadtam, azt a 

hírt hozta nekem, hogy a hölgyek eltávoztak a villából és Livorno 

felé haladnak. Követtem őket kocsimon, amelyet éjjelre is 

megtartottam; szerencsétlenségemre azonban az út egy 

fordulatánál egy másik kocsi jött velünk szemben, és olyan balul 

szaladt neki az én kocsimnak, hogy az egyik lovam súlyosan 

megsérült. Kiegyeztem az üvöltő és ordító kocsissal, azután 

gyalog mentem a legközelebbi városkáig, folyton azon aggódva, 

hogy a gőzhajó elmegy az orrom előtt. Hosszas tudakozódás és 

keresgélés után végre kaptam kocsit a városkában. Egy gazdag 

signore nagy nehezen beleegyezett, hogy öt aranyért kölcsönadja 

nekem a kocsiját Livornóig. Így hát éppen kapuzárás előtt 

érkeztem ide. Ez a történetem! 

Mikor Tréport elhallgatott, Bellefleur felugrott, mint az olyan 

ember, aki éppen álmából riad fel. 

– Ó…! – mondta. – Hát ez az eset! Nagyon érdekes. Egészen 

rendkívüli! Nos, sok szerencsét! A gőzhajón bizonyosan lesz 

alkalma… De, bocsásson meg… Ön ma éjjel bizonyára nem fog 

lefeküdni, én azonban szeretnék holnap reggel kipihenten 

Genovába érkezni. Tehát utánanézek, találok-e még egy 

hajófülkét. Jó éjt, kedves kapitány barátom! Remélem, meghív az 

eljegyzésére, vagy legalábbis az esküvőjére? 

– Hogyne! – felelte Tréport nevetve. – Menjen csak aludni, hisz 

alig áll már a lábán. 



– Persze, az én koromban! – dörmögte Bellefleur, aki néhány 

évvel volt csak idősebb, mint Tréport. – És ha nem szerelmes az 

ember, akkor igazán megbocsátható, ha elálmosodik. Jó éjt! 

És álmosan ment a szalon felé. 

Tréport fennmaradt a fedélzeten egyedül. Csodaszép éjszaka 

volt. Az égen egy világosabb folt már jelezte, hogy közeledik a 

hold. A levegő hűvös volt, de azért nem kellemetlen. Még sok utas 

volt a fedélzeten. Tréport fel és alá járkált. Úgy rémlett neki, hogy 

az idősebb úr, a hölgyek útimarsallja ott ül a hajó korlátja mellett, 

és a csendesen hullámzó tengert nézi. Megszólítani merje-e? Vagy 

tán tolakodásnak fog ez látszani, ami rossz fényt vetne rá a 

hölgyek szemében? Tréport még gondolkodott, mikor az öregúr 

felállt, és eltűnt az éjjeli homályban. Az alkalom elszaladt. 

Edmond meggondolta, hogy végre is a legokosabb lesz, ha 

szintén alszik néhány órát, és ezzel erőt gyűjt a következő nap 

eseményeihez. Talált még egy szabad fekvőhelyet, ahol 

ábrándozása és a hullámok mormolása csakhamar álomba 

ringatta. 

Az út Livornótól Genováig tudvalévően nem hosszú, rendesen 

kilenc-tíz óráig tart el. Tréport meghagyta a pincérnek, hogy 

legkésőbb reggel négy órakor keltse fel őt. Ez meg is történt, és a 

fiatal francia kellemetlenül volt meglepetve, mikor a fedélzetre 

érve látta, hogy az idő nagyon viharosra és esősre fordult. Heves 

északi szél fújt, és megnehezítette a gőzös mozgását. A fedélzeten 

csak kevés utas volt, és valószínűnek látszott, hogy hölgyek aligha 

jönnek fel a fedélzetre a Genovában való kikötés előtt. A nagy 

szalon tele volt emberekkel, s akiknek külön kabinjaik voltak, 

azoknak nem jutott eszébe, hogy akár ide, a rossz, füstös levegőbe, 

akár a vihar és eső közepette a fedélzetre merészkedjenek. 

Edmondnak tehát semmi reménye sem lehetett, hogy szép 

ismerősét megláthatja a hajón. Türtőztetnie kellett magát, és 



megvárni, vajon Genovában jobban kedvez-e majd neki a 

szerencse. 

Már nem voltak messze Genovától, de a homály és az eső még 

eltakarta a partot. Aztán sorban jelentek meg az utasok a 

fedélzeten a pincérek figyelmeztetésére, fázósan burkolóztak 

köpenyeikbe, a hölgyek elfátyolozták arcukat és fejüket kámzsával 

védték az eső ellen. Majdnem lehetetlen volt bárkit is felismerni. 

Mindazonáltal Edmond felfedezte az öreg útimarsallt, és 

csakhamar megpillantotta mellette a négy hölgyet. Mindjárt 

ráismert egyikükben, akinek karcsú alakját, finom körvonalait 

még az esőköpeny sem tudta egészen elrejteni, szíve 

választottjára. De nem mert közelükbe menni, mert ebben a 

helyzetben minden megszólítás, bemutatkozás nevetséges lett 

volna. Beérte azzal, hogy tiszteletteljes távolságból szemlélte őt. 

Útitáskája keze ügyében volt, hogy mihelyt a hölgyek elhagyják a 

hajót, utánuk mehessen. 

Egyszerre Bellefleur hórihorgas alakja is megjelent a többi utas 

között. 

– Jó reggel, Tréport! – mondta megrázkódva. Barátságos idő… 

kedves hazánk előhírnöke. Mikor fordult esősre az idő? Egész éjjel 

itt volt a fedélzeten? 

Tréport bevallotta, hogy nem volt ilyen elszánt. 

– Hisz itt vannak a maga hölgyei! – mondta Bellefleur. – Jöjjön, 

vonuljunk el előttük; ilyen időben ugyan ki állna meg egy helyben, 

mint ön? Jöjjön, talán kezére jár Cupido. 

Tréportnak nem volt kellemes, hogy barátjával lássák őt a 

hölgyek, mert Bellefleur viselkedése rendszerint feltűnő, sőt néha 

arcátlan volt. Ámde ily módon mégiscsak alkalma volt elhaladni a 

hölgyek előtt. Elkezdtek tehát járkálni végig a fedélzeten. De a 

hölgyek annyira be voltak burkolózva, és olyan sűrű fátyolt 

viseltek, hogy lehetetlen volt arcvonásaikat megismerni, és 

kitalálni, emlékeznek-e arra az idegenre, akivel a Vezúvon 



találkoztak. Bellefleur különben, mint ahogy Edmond előre félt 

tőle, olyan feltűnően nézett a hölgyekre, hogy azok elfordultak. 

Erre azután a kapitánynak elment a kedve attól, hogy folytassa a 

sétálást. Különben is megszólalt a nagy csengő: zaj mindenfelől és 

sötét tömegek, amelyek a ködből és az esőből kibontakoztak, 

jelezték, hogy most fut be a hajó Genova kikötőjébe. A fedélzeten 

beállott az ilyenkor szokásos zűrzavar. Edmond alig bírt a 

tolongásban a hölgyek közelében maradni. Bellefleur, a kapitány 

nagy sajnálatára, még mindig szorosan mellette maradt, és 

szemlátomást nem akart tőle elszakadni. 

– Bellefleur – szólt Tréport kissé fojtott hangon – ugye tudja, 

hogy én követni akarom a hölgyeket. Egynek ez bizonyára 

könnyebb, mint kettőnek… 

– Nagyon téved – válaszolt Bellefleur nyugodtan. – Különben… 

ahogy akarja! Nagyon csodálnám, ha ilyen esőben olyan hamar 

kapna csónakot, mint ahogy gondolja. Ezek a hölgyek már ott 

vannak a lépcsőnél, és valószínűleg a legelsők lesznek, akik 

elhagyják a hajót. Az én csónakom készen áll… már látom is! 

– Az ön csónakja? – kiáltott fel Tréport elámulva. 

– Hát persze, írtam egy ismerősömnek, hogy ma reggel 

Genovába érkezem, az vár engem! 

Kezével üdvözletet intett egy szép bárka felé, amelyben négy 

evezős ült, egy úriember pedig felállva nézett a hajóra. 

Semmi kétség, ez a bárka minden más járművet túlszárnyal 

gyorsaságban. Benne és rajta könnyű dolog minden más csónakot 

követni. Tréport Edmond éppen ezért hirtelen megváltoztatta 

álláspontját Bellefleurrel szemben, és nevetve így szólt: 

– Nincs igaza, ha azt hiszi, hogy magamra akarok maradni. 

Csak azt gondoltam… 

– Tudom, hogy mit gondolt! – szólt közbe Bellefleur. – Most 

helyesebben gondolkozik. No, de mindegy! Nem látom be, miért 

ne maradhatnánk együtt Párizsig. Jöjjön velem! 



Átfurakodtak a tömegen, ami könnyen ment, mert nem volt 

más poggyászuk, csak a kézitáskájuk. Lent már várt rájuk a bárka, 

amelynek valamennyi csónakos tisztelettel utat nyitott: 

szemlátomást ismerték a tulajdonost. Néhány pillanat múlva bent 

voltak a bárkában, és Bellefleur bemutatta Tréport barátját a 

tulajdonosnak, aki egy Genovában letelepedett francia volt. A 

bárka elindult a part felé. Tréport természetesen nem tévesztette 

szem elől a hölgyeket, miközben Bellefleur nevetve mentegette őt 

szórakozottsága miatt genovai barátjának. 

Hogy s mint történt, vajon Edmond az általános zűrzavarban 

tévedett-e, vagy pedig a hölgyek csónakja egészen más irányba 

ment… ezt később egyáltalában nem tudta eldönteni, de bizonyos, 

hogy Edmond határtalan meglepetésére a hölgyek nem ott 

szálltak partra, ahol valamennyi többi utas. És így történt, hogy 

megint eltűntek. Bellefleur nem bírta elnyomni mosolygását, 

mikor látta, milyen vigasztalan arccal áll a fiatal kapitány a parton. 

– Mégiscsak jobb lett volna, ha egyedül megy – szólt könnyed 

gúnnyal. – De nem akarom sokáig meghagyni kétségbeesésében. 

A hölgyek a Matteo-penzióban laknak, amely úgyszólván 

magánház, és kissé kívül van a városon. Valószínű, hogy a 

hosszabb szárazföldi út elkerülésére mindjárt odacsónakáztak. A 

hölgyek különben ma Genovában maradnak, és holnap reggel 

utaznak tovább. Ma tehát teljes nyugalommal együtt maradhat ön 

barátaival. 

Tréport Edmond arca vérvörös lett. 

– De honnan tudja ezt? – hebegte. 

– Egyszerű dolog, hallottam, amikor az útimarsall a hajó 

kapitányával beszélt – felelte Bellefleur. – Ön tehát rendelkezik az 

egész mai nappal… A Matteo-penzióban barátom segítségével 

majd megtudjuk a hölgyek további útitervét. Ha nem csalódom, 

ők is éppen úgy sietnek vissza Párizsba, mint mi. 



A legokosabb dolog volt, amit Edmond tehetett, hogy hálásan 

megszorítja a barátja kezét, s ezt meg is tette nagy melegséggel, 

mert kétségtelenül nagyon jólelkű és derék fiú volt, akinek csak a 

szép ismeretlen csavarta el egy kissé a fejét. Így megnyugodva a 

hölgyek eltűnése tekintetében, fesztelenül vett részt a 

társalgásban, és olyan elmés, derűs, kedves fiúnak bizonyult, 

amilyen mindig volt. 

Genovában való barangolásuk közben beszóltak a 

Matteo-penzióba is, amelynek tulajdonosával Bellefleur barátja 

ismerős volt. Ámbár ott sem mondták meg, ki az a hölgy, aki 

olyan nagy hatást gyakorolt Edmondra, de legalább annyit 

megtudtak, hogy a társaság másnap reggel Nizzába készül utazni, 

s ez mindenesetre útmutatás volt. Edmond élvezett annyit 

Genovából, amennyit állandó nyugtalansága mellett élvezni 

tudott, aztán másnap reggel nagyon előkelő útikocsival ott állott a 

Matteo-penzió közelében. Mihelyt a hölgyek és 

szolgaszemélyzetük helyet foglalt a két kocsiban, amely őket 

várta, Tréport és Bellefleur előrehajtottak, de kocsisuknak azt az 

utasítást adták, hogy hajtson egyre lassabban; így akarták elérni, 

hogy a hölgytársaság elébük kerüljön. Sok hasznuk persze nem 

volt ebből. Az idő még ma is hűvös és esős volt, ennélfogva a 

hölgyek ma is köpenyeikbe voltak burkolózva, arcukat is fátyol 

fedte. Illetlenség lett volna, ha Tréport elárulja, hogy a fátyolok 

ellenére is megismeri őket. Szóval, nem volt módjában őket 

köszönteni. Sőt mikor mellette elhajtottak, kénytelen volt színlelni, 

mintha egyáltalán ügyet sem vetne rájuk. 

Ki tudja, meddig tartott volna ez az üldözés és Edmond meddig 

követte volna hiába csillagát – mert elfogódottsága sohasem 

engedte volna meg neki, hogy merész elhatározással a hölgyekhez 

közeledjék –, ha a véletlen Nizzában nem hozott volna létre 

találkozást, mégpedig egészen más módon, mint ahogy Edmond 

szíve mélyén ezt óhajtotta. Úgy látszott, hogy a véletlen Bellefleurt 



szemelte ki annak elérésére, amit Tréport egymagában nem 

merészelt… 

Ámbár Bellefleur részint titkon, részint nyíltan mulatott 

Tréportnak e minden alap nélkül való szenvedélyén, mégis 

szemlátomást mélyen érdeklődött fiatal barátja érzelmei iránt, és 

szívesen vállalta a szerepet, hogy kíséri Edmondot, aki mint az 

árnyék követte a hölgyeket. Nizza legélénkebb sétaútján több 

ízben elhaladtak a hölgyek mellett; Edmond nagyon 

tiszteletteljesen köszönt, amit a fiatal hölgy ismét udvariasan 

viszonzott… ez volt minden. Egyszerre Bellefleur a sétaút 

közepén karkötőt vesz fel a földről. 

– Nyertünk! – kiáltotta. – Tréport, maga szerencsés csillagzat 

alatt született. Az ég is magát pártfogolja, bárha… nem… éppen 

azért mert együgyű! 

– De hát mi történt? – szólt Edmond elcsodálkozva. 

– Nos, ez a karkötő azé a fiatal hölgyé, akit ön imád – felelte 

Bellefleur. – Az imént láttam a karján. Itt az alkalom… adja át neki. 

– De hisz nem én találtam, ez az ön dolga! – válaszolta Tréport 

habozva. 

– Maga… de bocsásson meg, maga szerelmes! – szólt Bellefleur. 

– De nézzük meg egy kissé a karkötőt, talán benne van a név. 

Nem volt benne. A nagyon szép karkötőnek egyik hajlásán csak 

ez a két betű volt: T. I. 

– Jó, ha maga nem akarja, majd én fogom átadni – mondta 

Bellefleur. – Természetes azonban, ön a közelemben lesz, hogy 

szükség esetén kéznél legyen. 

Tréport zavart arca elárulta, mennyira aggódik arra a 

gondolatra, hogy Bellefleur, aki minden hölgyet többé-kevésbé 

mint orfeumcsillagot kezelt, esetleg valami ostobaságot követ el. 

De Bellefleur már egyenesen a hölgyek felé tartott, és Tréportnak 

követnie kellett őt. Edmondnak elállt a szívverése, mikor látta, 



milyen igazi léha, párizsi modorban emeli meg Bellefleur alacsony 

útikalapját a hölgyek előtt. 

– Mélyen tisztelt hölgyeim – szólt a keleti utazó –, engedjék 

meg, hogy egy pillanatra megzavarjam önöket, Európa legszebb 

tengerének partján való sétájukban… 

Elakadt a szava, mert a pillantás, amellyel a fiatal hölgy 

végigmérte, s azután hátat fordított neki, mindenesetre alkalmas 

volt arra, hogy a legbátrabb férfit is megriassza: csodálatos 

büszkeség és fagyosság volt benne. Bellefleur zavara azonban csak 

egy pillanatig tartott, aztán a karkötőt, amelyet eddig a tenyerében 

tartott, odanyújtotta a hölgynek. 

– Ezt éppen most találtam – mondta. – Azt hittem, hogy az öné. 

Erre a megszólításra, persze, már válaszolni kellett. A fiatal 

hölgy önkéntelenül a karjára nézett, és érthető meglepődéssel így 

kiáltott fel: 

– Csakugyan az én karkötőm… elvesztettem. Uram, végtelenül 

hálás vagyok önnek! – és szavait olyan mély, de olyan hűvös és 

előkelő meghajlással kísérte, hogy köszönetének ez a 

kifejezésmódja majdnem még visszautasítóbb volt, mint előbb a 

pillantása. 

Ezzel valójában ez a találkozás is véget ért volna, de Bellefleur 

nem volt az az ember, aki könnyen hagyja magát visszaverni. 

– Mélyen tisztelt hölgyeim – mondta –, bizonyára tudják, hogy 

minden állam törvénye jutalmat állapít meg a megtalálónak. 

A hölgy némi zavarral nézett rá, mert Bellefleur egész 

fellépésében és megjelenésében semmi sem volt, ami okot adott 

volna neki arra, hogy ezt a figyelmeztetést szó szerint vegye. A 

másik két hölgy, akit ez az egész beszélgetés meglepett, mégpedig 

nem éppen kellemesen, kissé hátrább állott. 

– Nos, mi az igénye? – kérdezte végre a fiatal hölgy udvariasan, 

de hidegen. 



– Semmi egyéb, csak legyen kegyes nekem megmondani, ki az, 

akinek a véletlen jóvoltából ilyen csekély szolgálatot tehettem! – 

felelte Bellefleur. 

A hölgy kissé meglepődve nézett rá; szava és modora annyira a 

tökéletes előkelőség benyomását keltették, hogy aligha utasíthatta 

vissza kérelmét! 

– Ha éppen öröme telik benne… nevem Toledo Inez! – mondta. 

E pillanatban egy hangos kiáltás mindenki tekintetét 

odairányította, ahol Edmond állott. Ez a szerelmes ember 

szenvedésétől gyötörve, és látva, hogy barátjának vakmerősége 

kockáztatja leendő boldogságát, önkéntelenül visszahúzódott egy 

kissé, éppen úgy, mint a fiatal hölgy kísérőnői, hogy némileg 

jelezze érdektelenségét ebben az ügyben. Arcán fájdalom és zavar 

tükröződött. Ámde most ez az arc egyszerre ujjongó örömtől 

lángolt fel. Csillogó szeme rászegeződött a fiatal hölgyre, mintha 

jelenést látna. Szinte ellenállhatatlan erőtől hajtva előrelépett. 

– Lehetséges? – kiáltott fel. – Maga az, Inez? Én Tréport 

Edmond vagyok. 

Ezúttal a hölgy lepődött meg nagyon, de Bellefleur is. Inez 

ránézett Tréportra, eleinte kissé idegenül; de a színlelt 

közömbösség csakhamar melegebb érzésnek adott helyet. 

– Edmond! – kiáltott fel, és kezét nyújtotta feléje. – Most már 

tudom, miért tetszett maga nekem olyan ismerősnek!… 

– Én pedig most tudom, miért éreztem azt, hogy maga egy 

álomkép, amely ismerősöm s amely most testet öltött előttem! – 

szólt Edmond, lelkesen ragadva meg a hölgy kezét, és 

megcsókolva azt. – Milyen viszontlátás ez tíz év után! Sejtelmem 

teljesedett! Nemhiába szegődtem a nyomába! 

Annyi minden volt a fiatalember szavaiban és még inkább 

örömtől sugárzó tekintetében és mozdulataiban, hogy Inez 

lesütötte a szemét, és kissé elpirult. De azzal az önuralommal, 



mellyel a nők majdnem mindig rendelkeznek, hamar összeszedte 

magát, és mosolyogva fordult kísérőihez: 

– Miladyes – ez az úr, aki már a Vezúvon lovagi szolgálatot tett 

nekem, és akit én, mint önöknek mondtam is, mindjárt az első 

pillanatban ismerősnek találtam, gyermekkori játszótársam, 

Tréport Edmond úr… 

– Tréport kapitány! – szólt közbe Bellefleur. 

– Tehát Tréport kapitány – szólt Inez mosolyogva – oly család 

sarja, amely a mienkkel valamikor a legbensőbb barátságban élt. 

Kapitány úr, hogy van édesatyja és édesanyja? 

Tréport nyilván annyira el volt telve a boldogsággal, és szemét 

olyan merőn szegezte Inezre, hogy földi dolgok iránt sem hallása, 

sem érzéke nem volt. De iparkodott magát összeszedni, és 

szórakozottan mondta: 

– Jól, nagyon jól! Miért is választotta el az az átkozott politika 

családjainkat? Szüleim senkiről sem beszélnek nagyobb 

becsüléssel, mint az ön atyjáról és anyjáról. Mennyi hálával 

tartoznak nekik! Ó, az a gonosz politika! 

– Nos, minket remélhetőleg nem fog elválasztani! – szólt Inez 

olyan pillantással, amelyben ugyanannyi biztatás volt, mint 

figyelmeztetés. – Lenne szíves bemutatni nekünk barátját, akinek 

ezt a viszontlátást köszönhetjük? 

A bemutatás megtörtént. A két angol hölgy közelebb lépett. 

Inez bemutatta őket: az anya lady Wilstone volt, a fiatalabbik 

pedig lady Bermouth, a leánya. Magától értetődött, hogy a 

társaság együtt maradt. Kiderült, hogy lady Wilstone, a Toledo 

család barátnője, kirándulást tett Olaszországban, Inez pedig, 

akinek szülei Amerikában voltak, vele ment, mert lady Wilstone 

oltalma alatt fejezte be tanulmányait Európában. Most 

visszatérőben voltak Párizsba. Természetesen összebeszéltek, 

hogy együtt fognak tovább utazni. 



Valóban úgy történt. A politika elidegenített egymástól két 

családot, amely hosszú éveken át a legbensőbb barátságban élt és 

sok különös sorsfordulat révén egymáshoz kapcsolódott. 

Amikor Dantes Edmond, az egykori Monte Cristo eldobta 

magától töméntelen gazdagságát, és mint egyszerű misszionárius 

világgá ment, hogy megvezekeljen azokért a magasztos 

tévedésekért, amelyeket egy éppoly kalandos mint nagyszerű élet 

folyamán elkövetett, a Morrel, Toledo és Büchting családok voltak 

azok, amelyeknek a legtöbbet juttatott roppant földi javaiból. Don 

Lotario de Toledo, Büchting Teréz férje, nagybirtokos volt 

Mexikónak abban az északi részében, amelyet később az Egyesült 

Államok magához csatolt. Sógorával, Büchtinggel ott töltötte az év 

egy részét, de vele és egész családjával gyakrabban Párizsba jött, 

hogy ott éljen néhány hónapig és összeköttetésben maradjon 

Európával. A három család számára mindig boldog idő volt, 

amikor Párizsban összekerültek, és Morrel gyermekei, Edmond, 

Haydé és Eduard, elválaszthatatlan játszótársai voltak Toledo 

Alfonznak és Ineznek, valamint Büchting Elisának. 

Mindazonáltal bár ezek a férfiak kölcsönösen igazán 

nagyrabecsülték egymást és fölötte álltak a jelentéktelen emberek 

apró féltékenykedésein, évek múltán mégis valamelyes 

elhidegülés állott be közöttük. Morrel de Tréport, Edmond atyja 

volt talán a legjobb lelkű, de talán a legszenvedélyesebb is hármuk 

között. Régtől fogva a Napóleonidák híve lévén és Lajos 

Napóleonnak a császári trónra való emelkedése után 

kitüntetésekkel és rangemeléssel elhalmozva, fanatikus vak híve 

lett az új császárságnak. Az új császár minden cselekedetét, még a 

nagy tévedéseket is mennyei kinyilatkoztatásoknak tekintette; 

politikáról nem lehetett vele beszélni. Pedig don Lotario de Toledo 

és Büchting Wolfram szintén lelkes politikusok voltak, ők azonban 

a szabadság és önkormányzat amerikai rendszeréért rajongtak, és 

a gyámkodásnak új francia rendszerében a francia nép romlását 



látták. Morrel de Tréport tábornok jólelkűsége mellett sem bírta 

megállni, hogy ne tolja minduntalan előtérbe a politikát, és így 

történt, hogy Toledo és Büchting elkerülték a tábornokot, sőt 

végül egyáltalán nem látogatták meg, bárha egyéni jellemét 

őszintén nagyrabecsülték. Később, mikor don Lotario örömét lelte 

amerikai birtokainak virágzásában és Büchting Virginiában 

vásárolt birtokot, már csak ritkán jöttek át családostól Európába, 

és akkor is csak nagyon rövid időre, Párizsba. Ilyenkor csak az 

asszonyok és a gyermekek látogatták meg egymást. Edmond 

azonban nem láthatta Inezt, mert szolgálata Olaszországban és 

Algírban éppen akkoriban távol tartotta őt Párizstól. 

Londonban a Toledo család megismerkedett lady Wilstone-nal 

és annak leányával. Az özvegy nagyon megkedvelte Inezt, és 

mikor Toledo visszatért Amerikába, magánál tartotta őt, hogy a 

festésben és zenében való utolsó tanulmányait vezesse. Inez 

szívesen belement ebbe az elválásba, hisz az olyan fiatal leány, 

mint ő, még nem találhat örömet Amerika magányosságában, 

bárha jellemében a gúnyra való némi hajlandóság mellett igen 

komoly vonások is voltak. 

A Párizsba való visszautazás természetesen végtelen örömök 

forrása lett Edmond számára. Amit csak az zavart meg, ha 

Edmond féltékeny lett Bellefleurre. Ez ugyanis nagyon értette a 

módját, hogy megszerezze a hölgyek kegyét. Egykedvűségét 

ugyan nem vesztette el, azonban kissé mérsékelte duhaj nyíltságát 

és mulatságos, elmés, néha egészen gyerekes megjegyzéseivel 

annyira tudta mulattatni a hölgyeket, hogy azok, főképpen lady 

Wilstone, rendkívül jóakarattal bántak vele. Sőt ez utóbbi sokkal 

jobban kitüntette őt, mint Tréport Edmondot, aki mint minden 

szerelmes, vagy néma volt, vagy szenvedélyes, oly tulajdonságok, 

amelyek idősebb hölgyeknél nem oly értékesek, mint a nyugodt 

elmésség, némi gúny és finom megfigyelőképesség. Edmond 

persze nem sokat törődött volna azzal, kit tüntet ki lady Wilstone. 



Ámde úgy látszott, hogy Ineznek is egyre jobban megtetszik 

Bellefleur; szívesen társalgott vele, úgyhogy Edmond végre 

valóban féltékeny lett oly kegyekre, amelyekre eddigelé még 

semmi jogot sem szerzett. 

Edmond csak annyit tudott, hogy szereti Inezt. De mi van Inez 

szívével? A leány bizalmas volt hozzá, barátságos, beszélgetett 

vele a múltról, a családi viszonyokról, elfogadta a karját, ha 

Edmond adandó alkalommal odanyújtotta neki, sőt szívesen 

fogadta el. De lehet-e ebből arra következtetni, hogy viszonozza 

vonzalmát? Inez nagyon szép volt. Bellefleur, a gonosz fickó most 

mosolyogva elismerte ezt. Azonkívül nagyon gazdag volt, Tréport 

tudomása szerint a leggazdagabb leányok egyike; hercegek, 

márkik és grófok vetélkedtek a kezéért Londonban és Párizsban: 

mit adhatott tehát neki ő, a fiatal kapitány, akinek atyja ugyan 

szintén kiváló anyagi körülmények között él, amellett 

kitüntetéssel és rangemeléssel teli jövőbe néz, de mégsem 

vetekedhet egy angol herceggel? Edmond jellemének legmélyebb 

tulajdonsága a szerénység volt; fájdalmasan érezte most, hogy 

katonai pályafutása során sok mindent elmulasztott, amit a nők 

szeretnek a férfiakban. Bellefleur tudott beszélni művészetről, 

színházról, emberekről, mindenesetre sokkal jobban, mint ő. És ha 

volt is már neki, Edmondnak, egy s más jó tulajdonsága, azokat 

nem merte érvényesíteni. Inez végtelenül szerette a festészetet. 

Végre Bellefleur árulta el, hogy Edmondnak festőtehetsége van. 

Avignonban a szállodában véletlenül találtak egy köteg illusztrált 

francia lapot, benne kedves rajzokat az algíri francia katonák 

életéből. A rajzok nagyon tetszettek Ineznek, Edmond hallgatott, 

és Bellefleurnek kellett megmondania, hogy ezeket a rajzokat 

Edmond küldte be a szerkesztőségnek. Mikor Inez örvendve 

felkiáltott: – Ó, milyen bájos, micsoda tehetség! – Edmond repesett 

a boldogságtól, és szerette volna Bellefleurt megölelni. De úgy járt, 

mint minden szerelmes: számolta a perceket, amíg Inez 



Bellefleurrel tréfálkozott, óráknak érezte őket, viszont azokat az 

órákat, amelyekben vele beszélt, csak perceknek. Heves vágy fogta 

el, hogy kitüntesse magát, hogy valami módon Inezhez méltónak 

mutatkozzék. De hogy fogjon hozzá? Mennyire vágyott rá, hogy 

csak egy negyed órát is beszélgethessen a szép idegennel! És most, 

hogy napokon át együtt volt vele, kishitű lett és szomorú. Úgy 

érezte, hogy Inez túl magasan fölötte áll. 

Ahhoz, hogy Bellefleurnek kiöntse a lelkét, többé nem volt 

bátorsága. Hisz meglehet, hogy ismerőse szintén a szép amerikai 

leány kegyére törekszik. Mi akadályozhatná meg ebben? Amellett 

Bellefleur néha olyan különös, olyan bizakodóan mosolygott… A 

boldogság, amely Edmond szívét eltöltötte, amikor Nizzában 

először váltott szót Inezzel, már akkor gyötrelemmé vált, mikor 

kiszálltak Párizsban, a lyoni pályaudvaron, és kölcsönösen kezet 

szorítottak, azzal az ígérettel, hogy mielőbb viszontlátják egymást. 

Lady Wilstone néhány napig Párizsban akart maradni. Edmond 

természetesen engedelmet kért, hogy bemutathassa őt 

családjának. Inez is természetesnek találta, hogy viszontlássa 

Tréport Haydét és „Max bácsit”, akire gyerekkorából igen jól 

emlékezett. 

Bellefleur és Edmond egy kocsiban hajtattak haza, mert 

Edmond szállást ajánlott fel barátjának magánál – egész sor 

kedves szobája volt a Champs Elysées-beli palota egyik 

szárnyában –, amíg Bellefleurnek alkalma nem nyílik megfelelő 

lakást keresni. Edmondot szemlátomást elszomorította a 

hölgyektől való elválás; Bellefleur megjegyzéseket tett Párizsra, 

amely, mint mondta, egészen idegennek és eszelősnek tűnt fel 

előtte. 

– Nos – szólt hirtelen Bellefleur –, még mindig nem mondott 

nekem köszönetet. 

– Köszönetet? Miért? Ahá Nizzáért, ugye? – kérdezte Edmond 

zavartan. 



– No igen, az alkalomért, amelyet én szereztem önnek, hogy 

megújíthassa ismeretségét és olyan hódításhoz jusson, amilyenhez 

ebben a században többé halandó nem juthat. 

– Ne tréfáljon, Bellefleur! – szólt Edmond komolyan. – Elég 

szomorú vagyok. Ismeri a kezdetét, látni fogja a végét is. Inez 

nagyon magasan áll felettem. Le kell róla mondanom. 

– Akkor, bocsásson meg a kifejezésért, ön ostoba! – szólt a 

másik. – Inez kisasszony, vagy donna Inez de Toledo, ami 

mindenesetre jobban hangzik, halálosan szerelmes ifjúkori 

pajtásába, és ha nem lesz az ön felesége, akkor annak maga az oka. 

De ez lehetetlen, hacsak ön meg nem bolondul! 

– Nem tudom, miért mondja ezt nekem – válaszolt Edmond 

komoran. – Nem is igaz, amit állít. Hisz ön tudja a legjobban, hogy 

Inez mindig szívesebben beszélgetett önnel, mint velem! 

– Istenemre, Tréport, maga igazán még nagyon… fiatal; nem is 

érdemli meg ezt a gyöngyszemet! – kiáltott fel Bellefleur sokkal 

komolyabban, mint máskor. – Én mondom, a leány őszintén 

szereti önt, talán még ő maga sem tudja, de így van, és ön lehet a 

világ legboldogabb embere, ha el nem rontja a dolgát a… 

fiatalságával. Hisz a leány csak nem kínálkozhat fel…? 

– Nekem pedig nem lesz hozzá bátorságom! – sóhajtotta 

Edmond. 

– No, akkor őszintén sajnálom, hogy Konstantinápolyban 

eljegyeztem magamat! – kiáltott fel Bellefleur. 

– Hogyan… eljegyezte magát? – kérdezte Edmond meglepetve 

és hitetlenül. 

– Hogyne, egy görög ember leányával! – felelte Bellefleur. – A 

szülők télen Párizsba jönnek, és valószínűleg megtelepednek itt. 

Télen lesz az esküvő. Nagyon gazdag emberek, jó házasság. Magát 

természetesen meghívom az esküvőre. 



Edmond kissé elpirult, érezte, hogy Bellefleur szántszándékkal 

közölte vele ezt a hírt, mert észrevette, hogy Edmond szívében 

van valami féltékenység. 

– És ezt csak most mondja meg nekem! – mondta kissé 

bosszúsan. 

– Én Istenem, számomra a házasság valóban olyan – nem 

akarom azt mondani, hogy közömbös –, de annyira személyes 

ügy, hogy egyáltalán nem látom be, miért kell az ember 

eljegyzésének hírét minden embernek az orrára kötni. Donna 

Ineznek már az első napon, Nizzában, megmutattam a 

jövendőbelim fényképét, és ő elég csinosnak találta. Valóban az is. 

– De hogy csak most mondja meg nekem! – duzzogott Edmond, 

ámde e duzzogás alatt ott rejtőzött részint öröme, részint 

megszégyenülése. Megvallotta magának, hogy Bellefleurnek igaza 

van, ő valóban még nagyon fiatal. 

Eközben eljutottak a palotába, és Edmond elsietett, hogy 

megölelje szüleit. 

Két hét telt el azóta. Eddig maradt lady Wilstone Párizsban. A 

tábornok családja az angol hölgyeket, valamint Inezt, akit a 

tábornok szeretetreméltó felesége és Haydé ujjongva üdvözölt, 

majdnem mindennap vendégül látta a háznál. Edmond naponta 

órák hosszat volt együtt Inezzel, aki Haydéval, Edmond bájos 

nővérével bensőséges barátságot kötött. Ám a fiatal kapitány 

mégsem jutott előbbre. Egyetlenegyszer sem volt bátorsága, hogy 

kimondja a döntő szót Inez előtt; félt, hogy megálmodott 

boldogsága az imádott leány egyetlen gúnyos leheletétől 

kártyavárként omlana össze. 

Egyszer, amikor nagyon nekibátorodott, olyan vakmerő volt, 

hogy dobogó szívvel átkarolta a nővérét, és elfulladó hangon 

odasúgta neki: 

– Mit szólnál hozzá, ha Inez az én kis feleségem lenne? 



Erre Haydé elnevette magát, és így felelt: 

– Elment az eszed! Hisz kosarat adott egy angol királyi 

hercegnek… ne légy bolond! 

Edmond görcsösen kacagott ezen, de jobb szeretett volna sírni. 

Most hát kinek higgyen? Bellefleur azt mondta: bolond, ha nem 

törekszik donna Inez kezére! Most meg a nővére mondja 

bolondnak, ha ilyen szándékkal közeledik Inezhez. Nem a nővére 

tudja-e jobban, mint Bellefleur? 

Ami Inezt magát illeti, ő változatlanul barátságos volt Edmond 

hoz, aki igazán nem panaszkodhatott reá. Bajtársai már azért is a 

legboldogabb halandónak tartották, mert a szép mexikói nőt – így 

nevezték – elkísérhette lovon a Bois de Boulogne-ba, a színházban 

pedig mellette ülhetett. De mi más volt ez, mint ismeretség, 

jóindulat, talán barátság? Családi körében Edmond sokszor hallott 

beszélni házasságról, és tudta, mi mindent követel egy ilyen 

leányszív, mennyit töpreng, amíg odaadja magát, kivéve, ha 

hirtelen vad szenvedély fogja el; ilyesmit pedig Edmond Ineznél 

egyáltalán nem észlelt. Közben egyre közeledett a hölgyek 

elutazásának napja. Legfeljebb két hétig szándékoztak Párizsban 

maradni, és ez az idő letelt! Hát nincs valami jóságos hatalom, 

amely pártfogásába veszi őt? 

A hölgyek szép kis villában laktak a Faubourg St. Honoré 

utcában, gyönyörű kert közepén, nem messze a Tréport család 

palotájától. Edmond minden délelőtt pontban tizenegy órakor 

meglátogatta őket, hogy megtudja kívánságaikat, vagyis jobban 

mondva, hogy megbeszélje velük, mit csinálnának aznap, vagy 

hol fognak találkozni. Éppen távozni akart szobájából, mikor látta, 

hogy katonai küldönc jelenik meg egy szolgálati levéllel. Edmond 

még félszabadságon volt, amelyet maga kért, hogy a hölgyek 

társaságát addig, amíg Párizsban vannak, a lehető legszabadabban 

élvezhesse. Mivel azonban híre ment, hogy néhány 

vadászzászlóaljat akarnak Mexikóba küldeni, a fiatal 



vadászkapitány mindennap várhatta, hogy behívják őt 

csapatához. 

De hogy megdermedt, mikor elolvasta az ezredes parancsát: 

holnap reggel hajnalban hat órakor a Tréport-zászlóalj indulásra 

készen áll a kaszárnyaudvaron, hogy vasúton Havre-ba 

szállíttassék, és onnan haladéktalanul Martinique-ba vagy 

valamely más francia szigetre behajóztassék, és azután részt 

vegyen a mexikói hadjáratban. Ez a hír máskor megörvendeztette 

volna a fiatal katonatisztet. Most villámcsapásként érte. 

A hírben mégis volt valami jó. Oly bátorsággal töltötte el 

Edmondot, amilyet azelőtt sohasem érzett. Meg akarta vallani 

szerelmét Ineznek. Az ilyen vallomás másként hat, ha nem a békés 

szalonban, hanem a harctérre indulás pillanatában, az esetleges 

halál előtt hangzik el. Családját nem is értesítette, hanem sietett a 

hölgyek lakására. 

Csak lady Bermouth-t és Inezt találta ott. Lady Wilstone 

kikocsizott, mégpedig Bellefleurrel, aki most ritkábban találkozott 

a hölgyekkel. Azért mentek el, hogy megnézzenek egy 

mintagazdaságot Párizs közelében, amely iránt lady Wilstone 

érdeklődött. Inez mindjárt látta, hogy történt valami. 

– Eljöttem, hogy megmondjam önöknek: holnap Mexikóba 

vonulok – mondta Edmond, mikor a leány megkérdezte őt. – Van 

valami üzennivalója? Talán kitérünk Északra is! 

Nevetve mondta, hogy izgalmát palástolja. Inez egy pillanatra 

elhalványodott, és hirtelen lehajolt a zsebkendője után, amely 

kiesett a kezéből, amikor Edmond belépésekor felállt. 

– Ó! – mondta azután kissé fojtott hangon. – Ilyen hamar? 

Északra azonban nem jut el, hisz az amerikai terület. Szívesen 

megy? 

– Mint katona szívesen – felelte Edmond –, mint egyszerű 

halandó inkább maradtam volna Párizsban addig, amíg ön azt 

jelenlétével bearanyozza. 



– Hát ön is ért az ilyen bókokhoz? – kérdezte Inez mosolyogva. 

– Jó, hogy ezt csak az utolsó napon tudom meg! Egyébként 

nyugodjék meg… a mi elutazásunk is holnapra van kitűzve. 

Lady Bermouth néhány szóval őszinte sajnálkozását és szívből 

való együttérzését fejezte ki Edmondnak. Aztán kiment a 

szobából, hogy utánanézzen valaminek. 

– Azt hiszi, Inez, hogy ez bók volt? – kérdezte Edmond, és 

dobogott a szíve. – Hisz tudja rólam, hogy mindig azt mondom, 

amit érzek. Mondja, megtart-e emlékezetében ha hosszú időre, 

talán örökre elválok magától? 

– Ó, Edmond, micsoda kérdés? – kiáltott fel Inez, és vonásai, 

amelyek megfeszültek, elárulták szívének meghatottságát. – Én 

hiszem, hogy viszontlátjuk egymást! – folytatta a leány kezét 

nyújtva neki. 

Edmond megragadta ezt a kicsiny, keskeny kezet, és nem 

eresztette el. Beszélni akart, de torkán akadt a szó. Végre hirtelen 

felkiáltott: 

– Inez, bocsásson meg nekem… talán többé nem térek vissza… 

szeretem magát! Magamba akartam fojtani a titkot, de könnyebb 

szívvel indulok a harctérre, ha nem viszem magammal ezt a nehéz 

terhet. 

Látnivaló volt, hogy Inez alig bírta elleplezni a megindultságot 

amely elfogta őt. Mégis mosolygott, és különös tekintettel nézett 

Edmondra. 

– Nem olyan poggyász-e ez, amelyet Mexikóban fog felejteni? – 

kérdezte tréfálkozva. 

– Az életemmel együtt igen, különben nem! – válaszolt 

Edmond, aki, miután nyelve már megoldódott, eltökélte, hogy 

egészen nyíltan fog beszélni. – Nem csodálom, Inez, hogy 

mosolyog ezen. Mi lehetek én magának? Tisztában vagyok azzal, 

milyen szerény az én helyzetem. Nem is merek reményt táplálni 

szerelmem iránt. Talán az is helytelen volt, hogy megvallottam. De 



bármennyire kész vagyok minden áldozatra, a hallgatás áldozata 

túl nehéz volt nekem… beszélnem kellett! 

– Kedves Edmond – szólt Inez egyszerre nagyon elkomolyodva 

–, belátja ugye, hogy olyasmiről beszél, amely nemcsak kettőnkre 

és nemcsak erre az órára tartozik. A szívemben talán kész a válasz, 

de nem mondhatom ki, mert ez a szív nemcsak az enyém. Várom 

ma este pontban tizenegy órakor. Magam nyitom majd ki a kert 

ajtaját. Ne húzza meg a csengőt. Aztán tíz percig együtt leszünk, 

egyedül. Beéri ezzel?… De itt jön lady Bermouth. 

Edmond elbúcsúzott. Úgy rémlett neki, hogy búcsúzáskor 

imádottja megszorította a kezét. Szinte álomban járt mikor 

lakására visszaérkezett. Tulajdonképpen milyen feleletet kapott? 

Nem volt elutasító, eddig még nem. De mit jelentenek azok a 

rejtélyes szavak, hogy a szíve nem az övé? Azt mondta velük, 

hogy szüleinek is számadással tartozik, vagy azt, hogy már 

elígérkezett… És azután az a különös meghívás! Igaz, ők ketten 

olyan jó barátok voltak, hogy vele szemben Inez megengedhetett 

magának ilyen szabadságot. Amellett ez a leány, bár mindig 

szigorúan megtartotta a női illendőség határait, mégis heves, 

szenvedélyes lélek volt, aki áttörte ezeket a korlátokat, ha fontos, 

döntő ügyben útjában álltak. Inez bizonyára valami nagyon súlyos 

dolgot akar vele közölni. Hogy ez neki kedvező vagy kedvezőtlen 

lesz-e… ez a kérdés foglalkoztatta és kínozta őt. 

Mikor szüleinek és testvéreinek elmondta a parancsot, azok úgy 

találták, hogy nagyon könnyedén és egykedvűen fogja azt fel. 

Tréport tábornok, az apa, természetesen nem várta, hogy a fia 

panaszkodni fog, ellenkezőleg, inkább örömkitörést várt. Azon 

viszont csodálkozott, hogy Edmond a mexikói kiküldetést úgy 

fogja fel, mint egy sétakocsizást St. Cloud-ba. Nem sejthette, hogy 

Edmond számára a mai este sokkal fontosabb döntést hoz, mint a 

holnapi nap. Az anya szomorú volt és riadt, amiért éppen az ő fiát 

szemelték ki ismét ilyen veszélyes küldetésre. A sok száz 



zászlóaljból miért éppen az övét választották ki megint? De hát 

katona felesége volt, és annyiszor látta férjét és fiait sértetlenül 

vagy könnyű sebesüléssel hazatérni a harctérről, hogy megadással 

nyugodott bele a sorsába. 

Természetes, hogy az ezután következő órákban Edmond alig 

győzte a sok tennivalót. Egy kiküldetés Mexikóba nem csekély 

dolog, és bár szükség esetén nekiindulhatott volna minden 

különösebb előkészület nélkül, mégis a jelen körülmények között, 

miután nem volt szükséges, dőreség lett volna lemondani azokról 

az apró előnyökről, amelyekkel a reggelig való előkészület járt, s 

amelyeknek értékét valójában csak idegenben, a hazától sok ezer 

mérföldnyire érzi az ember igazán. Tucatnyi apróságot 

Edmondnak magának kellett bevásárolnia, ha biztos akart lenni 

abban, hogy tényleg megfelel majd a harctéri szükségletnek. 

Elvégezte, és mégis pont három órakor ott volt a szülői házban, 

ahol nem sokkal utána a hölgyek is megjelentek. 

El volt döntve, hogy a hölgyek szintén másnap utaznak el 

Párizsból. Ez a kettős búcsúzás természetesen árnyat vetett az 

utolsó napra. Edmond azon búslakodott, hogy Inez ma oly kevés 

figyelmet szentel neki, mert csak a barátnőjével, Haydéval 

foglalatoskodott. De hát nem volt-e ott az esti találkozó ígérete? Jól 

megfigyelte Inezt és nem tudta, hogyan magyarázzon egyet-mást 

egyéniségéből. Ha Inez Edmondra nézett, akkor vagy furcsa, 

diadalmas mosoly lebegett arcán, vagy pedig oly komolyan nézett 

rá, mintha a síron túli üzenetet akarná vele közölni. Ugyanakkor 

Haydéval kart karba öltve olyan nagyokat nevetett valami 

kicsiségen, hogy úgy látszott, mintha apró fejecskéjében komoly 

dolgok számára a legkisebb hely sem lenne. Edmond nem tudta, 

mit gondoljon róla. Hogyan magyarázza ezeket az ellentéteket? 

Egyszer csak Bellefleur ezt súgta a fülébe: 

– Ma este meghallod az igent. Úgy látszik, minden rendben van 

köztetek. 



Edmond bosszúsan válaszolt. Kínosnak érezte, hogy Bellefleur 

valamennyi titkát ily könnyen kitalálja. 

Azt, hogy Bellefleur ma szintén ott volt a társaságban, lady 

Wilstone kívánta, akinek valósággal gyengéje lett ez a kissé 

könnyelmű, de mulatságos és a szíve mélyén igen jólelkű 

fiatalember. A lady a legkomolyabban felszólította őt, hogy 

látogassa meg Londonban vagy vidéki birtokán minél előbb, s 

amikor Bellefleur azzal mentegetőzött, hogy nemsokára jövendő 

apósa és anyósa imádott menyasszonyával és számos millió 

piaszterekkel Párizsba jön és valószínűleg állandóan leköti őt, a 

lady arcán a bosszúságnak olyan felhője jelent meg, hogy a 

tábornok és felesége nem állták meg mosolygás nélkül. Semmi 

kétség, Bellefleur azelőtt bajtársa volt Edmondnak. Ám egy őrült 

csíny miatt, amelynek során a császári családhoz közelálló 

személyt kompromittált, kénytelen volt lemondani tiszti rangjáról, 

Edmond szülei nem látták szívesen, hogy fiuk érintkezik vele, 

mert veszedelmes fickó volt. Azt, hogy a Tréport család újra 

befogadta őt, mint már mondtuk, kizárólag lady Wilstone 

jóindulatának köszönhette. Egyébiránt az ő konstantinápolyi 

eljegyzése, amelyet mindenki mesének tartott, valamint a 

menyasszony nagy gazdagsága is igaznak bizonyult. 

Ebéd közben nem sokat beszéltek a mexikói hadjáratról. A 

tábornok ugyan szokásos lelkesedéssel kezdett beszélni erről a 

napóleoni eszméről, de lady Wilstone és Inez szemlátomást nem 

érdeklődtek ez iránt a tárgy iránt. 

– Szerencse – mondta Inez –, hogy birtokaink most amerikai 

területen vannak, mert különben megeshetnék, hogy Alfonso 

fivérem, aki most éppen Mexikóban van, talán szembekerülne 

Edmond úrral. 

Ebből a megjegyzésből megértette Edmond a tárgy kényességét 

és veszélyességét, és gondoskodott róla, hogy a beszélgetés más 

mederbe terelődjék. 



Eltelt a délután és az est egy része. Fél tizenegy óra volt, és a 

hölgyek elbúcsúztak. Hogy dobogott Edmond szíve, mikor kezet 

fogott szerelmesével! Hisz látszólag végleg elbúcsúztak! Haydé és 

Bellefleur eközben figyelmesen nézték kettőjüket, és csodálkoztak 

azon, hogy Edmond nem megindultabb. De Edmond ezúttal – 

alapos oka volt rá – meg tudta őrizni nyugalmát. A hölgyek még 

nem búcsúztak el egymástól végleg, mert másnap, indulás előtt 

még találkozni akartak. 

Edmond azonban mindjárt ezután elbúcsúzott övéitől, kivéve 

édesatyját, aki természetesen nem hiányozhatott a zászlóalj 

elindulásánál. Edmond már elküldette a laktanyába a poggyászát, 

és az éjjelt is már ott kellett töltenie. 

Bellefleur szemlátomást el akarta őt kísérni. Edmond azonban, 

bár nem könnyen, valahogy mégis megszabadult tőle. 

– Engem nem vezetsz félre! – mondta Bellefleur, mielőtt elment. 

– Tudom már, kit akarsz még látni. De légy nyugodt, nem megyek 

utánad. Nos, sok szerencsét az útra. Arra is, ahova most mégy, és 

arra is, amelyre holnap fogsz elindulni! 

Hogy dobogott Edmond szíve, mikor ott állt a kis kert előtt, 

amely a villát az utcától elválasztotta! Mit fog hallani? Vajon Inez 

egyáltalán eljön-e, és beszél-e majd vele? Vagy talán meg akarta őt 

tréfálni, hogy ne kelljen határozott választ adnia, és megkímélje őt 

a válasz keserűségétől? Ez utóbbi gondolat most jutott először 

eszébe; úgy érezte, nem is olyan alaptalan. 

De nem… egy női alak jött a rácsajtó felé. Spanyol módra fátyol 

volt rajta, és valami hosszú, könnyű nyári köpeny, úgyhogy ha 

valaki véletlenül arra ment volna, nem ismerhette volna fel. 

Inez volt. Kinyitotta az ajtót, mikor pedig Edmond belépett, 

bezárta. Aztán ujját szájára tette és nesztelenül megindult, nem az 

egyenes úton a ház felé, hanem megkerülve azt, egy kis kerti 

házig, amely a parkban volt, s amelyben a hölgyek, ha nem 

maradhattak a szabadban az időjárás miatt, napközben 



tartózkodni szoktak. A pavilon – így nevezték – két oldalról volt 

megközelíthető. Egyik ajtaja a villa felé, másik a kert felé nyílt. 

Edmond már kívülről látta, hogy a függönyök szorosan össze 

vannak húzva, de hogy benn a pavilonban lámpa ég. 

Ide lépett be Inez, s egy intéssel felszólította Edmondot, hogy 

kövesse. Belépve látta Edmond, hogy a helyiséget a lámpa csak 

gyengén világítja meg. Inez még ezt a fényt is sokallotta, és 

annyira lecsavarta a lámpát, hogy az majdnem kialudt. Azután 

megállt az asztal mellett, a pavilon közepén és hátravetette 

fátyolát. Arca halvány volt, komoly és határozott. Edmond szinte 

megijedt. Volt valami baljóslatú kifejezés ezen az arcon. 

– Kapitány úr – szólt Inez fojtott hangon –, ön bizonyára tudja, 

hogy ilyen találkozást csak lovagias férfinak engedélyezhettem, 

aki amellett jó barátom. Feltételezem, hogy ez a beszélgetésünk, a 

hely, és az, amit önnek mondani fogok, örökre a kettőnk titka 

marad! 

Edmond igenlő választ suttogott, meghajtotta magát, és kezét 

szívére tette, amely egyszerre nagyon nehéz lett. 

– Ön ma reggel azt mondta nekem, hogy szeret – folytatta Inez. 

– Azt hiszem, nem vagyok olyan, akiből tréfát lehet űzni, vagy aki 

múló katonaszeszélynek lehetne áldozata. Kérem, ne feleljen! – 

mondta hirtelen, amikor Edmond nyilván fogadkozásokkal akarta 

őt félbeszakítani. – Én természetesen feltételezem, hogy komolyan 

gondolja a dolgot. De talán csak hiszi, hogy komolyan gondolja. 

Én a magam részéről feltétlen és teljes odaadást követelek, 

életre-halálra. Engedje meg, hogy három kérdést intézzek önhöz. 

Feleljen rájuk őszintén! Gondolja meg, hogy ha nem mondja meg 

nekem az igazat, abból mind a kettőnkre nagy szerencsétlenség 

származhat. Én sohasem bocsátanám meg önnek, hogy ámított. 

Gondolja meg azt is, hogy válaszától függ talán élet és halál. Tehát 

az első kérdésem: szeretett-e már más leányt, mellékes, hogy 

hogyan és milyet, és volt-e azzal bizalmas viszonyban?… Talán 



furcsállni fogja ezt a kérdést az én számból, de nekem kérdeznem 

kell ezt, önnek pedig határozottan kell erre felelnie! 

Edmond arca lángbaborult. Hát szabad volt Ineznek ilyet 

kérdezni tőle? Nem megsértése-e ez a nőiességnek? Általában 

minden fiatal leány tudja, hogy a férfi, akihez feleségül megyen, 

többé-kevésbé változatos múltra tekinthet vissza a szerelemben. 

Hogy ez jól van-e így, az kérdés. De hogy ez így van, az nem 

kérdés. Nagy ritkán igazi szerelem is lehet az, amelyet a férfi 

előzően más iránt érez. Fiatalember múltjában lehet akár tíz afféle 

futólagos, a mi szerencsétlen viszonyaink által kényszerűen 

előidézett bizalmas kapcsolat, és mégis, igaz és tiszta szerelmet 

érezhet szívében egy leány iránt, ezzel a szerelemmel boldog lehet 

a leány oldalán, s ezt a szerelmet megtarthatja magában egészen a 

sírig is. Mindez, ha nem is a természetben, de megvan a mi 

viszonyainkban, amelyek megakadályozzák a férfit, hogy 

házasságot kössön már abban az időben, amikor a szenvedélyek 

benne feltámadnak. A férfi különben, ha egyébként jó jellemű, az 

ilyen felületes, múló, maga által is csak elkerülhetetlen 

szükségességnek tekintett kapcsolatokból ki szokta hagyni a 

szívét, azt fenntartja annak a tiszta lénynek, akivel majdan 

találkozik. Ezt érzik a leányok is: ösztönszerűen tudják, hogy 

óriási a különbség aközött, amit ők csinálnak, és aközött, amit a 

férfiak csinálnak; tisztában vannak azzal, hogy azon a napon, 

amelyen egy derék férfi annak az egy nőnek tesz fogadalmat, a 

múlt meghalt számára. A legritkább eset, hogy férfi és nő ilyenről 

beszélnek egymással. 

Ezért borította el a szégyenkezés és a zavar pírja Edmond arcát. 

Mit akar Inez ezzel a kérdéssel? Talán válaszától akarja függővé 

tenni azt, vajon viszonozza-e az ő szerelmét? Inez lesütötte a 

szemét és szemlátomást még jobban elhalványodott. Hát valóban 

olyan irtózatos jelentősége van ennek a kérdésnek? 



– Inez… – szólt Edmond alig hallhatóan. – Maga tudja, hogy mi 

Párizsban… 

– Igen vagy nem! – szólt közbe Inez halkan, de határozott 

hangon, és anélkül, hogy feltekintett volna. 

– Hát igen, bűnös vagyok! – felelte Edmond. – Két ilyen 

viszonyom volt, amelyre sajnálkozással és bánatosan gondolok, 

amióta tudom, milyen más, jobb, méltóbb szerelemre vagyok 

képes. 

– Ez volt az első kérdésem… Köszönöm őszinte válaszát! – 

mondta Inez. Aztán feltekintett, és olyan mereven, olyan sötéten 

nézett rá, hogy Edmond szinte hátrahőkölt. 

– Lenne-e bátorsága, hogy megöljön egy férfit, aki kettőnk 

között, ön között és közöttem áll? – kérdezte kurtán. 

Edmond rábámult, mintha nem jól hallotta volna. 

– Miféle férfit? – hebegte. 

– Nos, tegye fel, hogy valaki útjában áll a mi szerelmünknek, a 

mi egyesülésünknek – magyarázta Inez. – Valaki, akinek hite 

szerint több, régibb joga van rám, vagy akinek ígéretet tettem, 

amelyet megbántam, de amely alól ő nem akarna engem 

feloldozni. Lenne bátorsága megölni ezt az embert, ha azt 

mondanám, hogy szívem és kezem a jutalom? 

– Nem! – felelte Edmond gyorsan és határozottan, szinte 

utálattal. – Hogy képzelhette… 

– Ne szóljon! – vágott közbe Inez. – Ne kutassa az okokat, 

amelyek miatt kérdezem, csak feleljen. Most pedig az utolsó 

kérdés: Ha én szeretném önt, de bizonyos okok vagy 

kötelezettségek arra kényszerítenének, hogy máshoz menjek 

feleségül, akarna-e a szeretőm lenni? 

Edmond arca egy pillanatra összerándult, azután 

megnyugodott és sokkal keményebb lett, mint azelőtt volt. A fiatal 

katona nyilván végleg felháborodott azon, amit hallott. 



– Nem! – felelte aztán éppen olyan gyorsan, mint az imént. – 

Sokkal jobban szeretem annál, Inez. Lemondanék. Elviselném 

sorsomat. De… 

– Elég, elég! – vágott közbe Inez. – Csak semmi fejtegetés! 

Hallottam a feleleteit: valamennyi világos és határozott. 

Köszönöm. Időm letelt. Isten vele, Edmond! 

És kezét nyújtotta neki. Edmond habozott, hogy elfogadja-e. 

Hát ennyire csalódott volna Inezben? Csak cselszövő, romlott szív 

adhatott fel ilyen kérdéseket, amelyek álnok asszonyok 

szenvedélyességének és lelkiismeretlenségének legsötétebb 

leírásaira emlékeztetnek. 

Aztán mégis megfogta a kezét, de mint valami teljesen idegen 

kezet. Inez megint lesütötte a szemét. 

– Isten vele, Inez! Rajta leszek, hogy elfeledjem! – mondta 

halkan és zavartan. 

Inez az ajtóhoz ment és kinyitotta. Edmond kiment, és követte a 

leányt a ház körül a rácskapu felé vezető úton. Szinte álomban járt. 

Mindenre el volt készülve – tréfára, megaláztatásra, női 

furfangosságra, kitérő feleletekre – csak arra nem, hogy ilyen mély 

szakadékba nyerjen bepillantást! 

Inez kinyitotta a rácsajtót. Edmond ki akart lépni az utcára, de 

valami még mindig visszatartotta őt, mint valami varázslat. Még 

egyszer ránézett Inezre. A leány hátravetette fátyolát, arca közel 

hajolt Edmondhoz, s az egyik utcai lámpa fénye rávilágított. Az 

utca néma volt és kihalt. 

Edmond összerezzent. Hisz ez egészen más arc!… A szemek 

szelídek és gyöngédek, majdnem bocsánatkérők. A száj mosolygó, 

s az egész arc csupa báj. 

– Edmond… Isten óvjon! – szólalt meg Inez, és megint kezet 

nyújtott neki. – Becsületes, derék fiú vagy, s a próbát jól kiállottad. 

Imádkozni fogok érted, és ha Isten segítségével visszatérsz és nem 

felejtettél el… 



– Inez! – kiáltott fel Edmond viharosan. – Tudtam, hogy nem 

lehet más, csak… 

– Csak nagyon komoly tréfa, melyben a szíved mélyére 

akartam pillantani! – mondta a leány. – És most Isten veled! 

Szívemben az első hely a tied… és más hely nincsen benne! Isten 

óvjon! Isten óvjon! Ne tedd a szívemet még nehezebbé, mint 

amilyen! Haydé útján majd hallunk egymásról! 

Edmond, aki még mindig fogta a leány kezét, magához vonta 

őt. Inez egy pillanatig ott pihent a fiatalember keblén, mint egy 

gyermek és csendesen viszonozta a csókokat, amelyekkel Edmond 

őt mámorosan elborította. 

– Menj, menj, Edmond! – mondta azután. – Tudjuk, hogy 

szeretjük egymást. Ez elég nekünk a válás és a magányosság 

idejére! Ha lehet, gyere vissza, mert gonosz háború ez, amelyet én 

nem helyeslek. Isten veled, egyetlenem, drágám! 

Edmond érezte a leány lázas, reszkető ölelését, egy leheletet az 

ajkán… aztán a leány eltolta őt, ki a rácsajtón. Lehajtott fejjel 

bezárta azt… görcsösen zokogott, s mikor Edmond még mindig 

ott állt, intett neki, hogy menjen, és lassan maga is megindult a ház 

felé. 

Az ajtóban még egyszer megállt és intett neki, azután eltűnt. 

Néhány ember jött arrafelé… Edmond mámorosan indult el az 

utcán. 

És holnap el kell indulnia Mexikóba, talán a halálba! Nem… 

csak néhány percig akar beszélni a leánnyal! Egy városban 

vannak, és holnap talán örökre elválnak… milyen őrültség 

egymástól elszakadva virrasztani át a hosszú éjszakát, ahelyett, 

hogy folyton és folyton elmondhatnák ezt a csodálatos szót: 

szeretlek! 

De hiába! Meg kellett lennie!… 

Későn érkezett a laktanyába… 



Marion 

1862 tavasza volt, és a francia–spanyol–angol hadtest már 

Mexikó területén állomásozott. Jelentékeny ütközetekre még nem 

került sor, mert a különböző európai csapattestek parancsnokai 

még tárgyaltak Juarez elnök küldötteivel. Soledadban, egy kis 

faluban, amely a Veracruzból Pueblába és Mexikóvárosba vezető 

út mentén épült, egyezményt kötöttek és ezzel fegyverszünet jött 

létre. Egy ideig úgy látszott, hogy békés megegyezés jön létre. A 

spanyolok és az angolok nem mutattak nagy kedvet a harc 

megkezdésére: általánosságban elfogadhatónak nyilvánították a 

mexikói elnök egyezkedési javaslatait. Spanyolországban, úgy 

lehet, egy ideig remélték, hogy Mexikót visszakaphatják, és Prim 

tábornok, a spanyol csapatok vezére talán arról álmodozott, hogy 

Mexikónak alkirálya, sőt később talán királya lehet. Időközben 

azonban rájöttek, hogy Franciaország követeli magának az 

oroszlánrészt ebből a hadjáratból, és csak a maga céljaiért akar 

dolgozni és áldozatokat hozni. így aztán Spanyolország és Anglia 

egészen visszalépett az expedíciótól és csapatait ismét behajózta. 

A franciák ott maradtak; most már senkinek sem volt kétsége 

afelől, hogy Franciaország valamely okból és ismeretlen célok 

szolgálatában meg akarja vetni lábát Mexikóban. 

Lamothe úr ez idő tájt még komorabb és hallgatagabb volt, mint 

valaha. Persze nem vette kezébe a puskáját, mint ott mondták 

„trabucó”-ját, hogy a franciák ellen harcoljon. Ettől visszatartotta 

őt részint maradék hazaszeretete, részint az, hogy nem tudta, hova 

vigye addig leányát, Mariont, aki semmiképpen sem akart 

elmenni a haciendáról. Lamothe mégis szidta a franciákat, amiért 

ilyen hóhérmunkára vállalkoztak és szidta a mexikóiakat, hogy a 

szemtelen betolakodókat nem kergették mindjárt vissza a 

tengerbe. Egyáltalán, hónapok óta nagyon komor, embergyűlölő 

hangulatban volt. 



Szép nap volt, nem nagyon forró, és éppen olyan szép, mint az 

az őszi nap, amelyen Lamothe Mariont megismertük, mikor a 

francia ültetvényes leánya felfelé lovagolt azon az ösvényen, 

amely San Martinból atyja ültetvényéhez vezetett. Marion már 

korán reggel elindult, hogy San Martinban bevásároljon 

egyet-mást a gazdaság számára. Ezért néhány indián kísérte őt 

öszvérekkel, amelyeknek a hátán voltak a bevásárolt árukat 

tartalmazó kosarak. A leány szilárdan és elegánsan ült a 

nyeregben, kitűnően lovagolt. 

Kissé rosszkedvű volt. Talán mert így, egyedül, unatkozott. Az 

utolsó félévben teltebb és szemlátomást nagyobb lett, úgyhogy 

most alakja lenyűgözőbb, imponálóbb lett, anélkül, hogy fejlődése 

szépségének rovására ment volna. Telt arcával, kissé elfátyolozott 

tekintetével, érzéki ajkaival és formás keblével eszményi 

bacchánsnőhöz ülhetett volna modellt valamelyik festőnek vagy 

szobrásznak. 

Egyszerre megélénkült az arca; aztán lesütötte a szemét, és 

ajkait futó mosoly görbítette meg. Egy öszvér dobogását hallotta 

maga mögött, és úgy látszik, tudta, ki az, aki közeledik. 

Tényleg ismerős volt: egy fiatalember, aki az utóbbi időben 

majdnem mindennapos látogató lett Lamothe úr haciendáján – 

don Alfonso de Toledo, Inez testvérbátyja. 

A fiatalember szinte még sápadtabb és karcsúbb volt, mint 

azelőtt. Bőre átlátszó, szeme mélyebben feküdt. A száj körül éles, 

fájdalmas vonás. Vajon testi vagy lelki szenvedésektől 

származott-e ez a külsején látható nagy változás, amelynek folytán 

olyan volt, mint egy beteg leány? 

Gyorsan lovagolt, amíg utolérte Mariont, aki köszönését 

barátságos mosollyal viszonozta, és elmondta neki, hol volt. Don 

Alfonso nagyon figyelmesen nézte a leányt, és valami komorság és 

fájdalom volt a tekintetében. Viszont Marion arca most már 

felderült… már nem unatkozott. 



A beszélgetés nemigen akart közöttük megindulni, aminek 

talán a keskeny ösvény volt az oka, amely miatt nemigen 

lovagolhattak egymás mellett, hanem csak egymás nyomában. 

Alfonso arca eközben továbbra is komor maradt, míg Marioné 

egyre jobban felvidult, és szinte sugárzott az örömtől. 

Közben-közben még az is megtörtént, hogy a leány egy-egy kis 

dalt dudorászott maga elé. 

Mint rendesen, ha a szolgák jelen voltak, most is franciául 

beszélgettek. Marion szüleitől tanulta meg ezt a nyelvet, és atyja 

szívesen vette, ha a leány gyakorolta magát valakivel ezen a 

nyelven. Ami Alfonsót illeti, ő spanyolul, franciául, angolul és 

németül egyaránt folyékonyan beszélt. 

– Szinte úgy érzem, hogy szerepet cseréltünk – mondta 

Alfonso, mikor az ösvény kiszélesedett és egy darabon megint a 

leány mellett lovagolhatott. – Mikor önt megismertem, rendszerint 

komoly és hallgatag volt, míg én örültem, hogy megtaláltam. Most 

rendszerint maga vidám… 

– Maga meg sajnálja, hogy velem találkozott – szólt közbe 

Marion. 

– Jól tudja, hogy nem így értem! – válaszolt a fiatalember. – De 

az ön egész lénye megváltozott… olyan közönyös, olyan hideg… 

vagyis inkább olyan szörnyen vidám és egykedvű. 

– Istenem, hisz nem változhatom meg! – felelte a leány. – Hisz 

ön még sokkal unalmasabbnak találna, mint eddig, ha folyton 

sírnék. 

– Senki sem óhajtja kevésbé sírni látni, mint én! – mondta 

Alfonso őszintén. – Azt is nagyon jól tudja, mire célzok, Marion 

kisasszony. Megesik néha, hogy az ember komoly és hallgatag 

annak közelében, aki iránt érdeklődik. De állandó, egyformán 

vidám hangulat minden belső érdeklődés hiányára vall. 

– Azt hiszi? – kérdezte Marion mosolyogva. – Elég jó 

emberismerő ön ahhoz, hogy ezt megítélhesse? 



– Inkább a szívem érzi, mint az eszem! – felelte Alfonso. 

– Szeretném tudni, mit mond önnek a szíve… vagyis inkább, 

mit érez! – vetette oda Marion könnyedén… 

– Azt érzi, hogy közelebb állt önhöz akkor, az első időben, 

mikor ön látszólag hideg, idegen és közönyös volt, mint most, 

amikor jöttömre-mentemre egyaránt vidám – felelte a fiatalember. 

– Hogy ezek a tisztelt férfiak milyen biztosak az ítéletükben! – 

szólt a leány nevetve, aztán egy dalocskát fütyörészett maga elé… 

mert fütyülni is tudott a leány, sőt, bizonyos mértékben mestere 

volt a füttyszónak. – És ha úgy lenne, ahogy mondja… nem jobb, 

ha megadással viselem el helyzetemet, mint ha kisírom a 

szememet? Még nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy máris 

felvegyem a fátyolt, sőt talán nagyon könnyelmű is!… És ne 

gondolja Alfonso úr, hogy kedvesebbé válik azáltal, ha állandóan 

szemrehányó tekintettel néz rám. 

– Szemrehányó tekintettel?… Mivel vádolhatnám én, Marion 

kisasszony?!… Legfeljebb az utóbbi időben tapasztalt nagy 

változással! – kiáltott fel Alfonso. 

– Csak képzeli a változást! – szólt a leány kurtán. – Bizony, 

nincs mit szememre hánynia, Toledo úr. De ha rámnéz, úgy 

érzem, hogy mégis szemrehányást akar nekem tenni. Hát bűn az, 

hogy végre megint helyrejött az eszem? Eljön hozzánk egy 

bizonyos fiatalúr, akiről hallottam, hogy nagyon gazdag, nagyon 

művelt. Megálljunk – gondolom magamban –, vigyázz, légy 

óvatos, ez a fiatalúr ne gondolhassa, hogy te gazdagon akarsz 

férjhez menni! Ez az úr tetszik nekem, de én természetesen 

tartózkodó vagyok, komoly és megfontolt, mert nem akarom 

észrevétetni, hogy szívesebben látom, amikor jön, mint ha elmegy. 

A fiatalúr, úgy látszik, szeret engem, gyakran igyekszik egyedül 

lenni velem, szemével és szájával beszél erről-arról, mindenről, 

ami egy leánynak tetszik. De mindig gazdag, előkelő úr marad, a 

leány pedig… szegény leány. Tehát vigyázat! Mert mi szándéka 



lehet a fiatalembernek? A leány végre így szól: – Te gyermek, 

tetszel neki, de nem akar feleségül venni. Kár – gondolja magában 

a leány –, nagyon kedves, derék fiatalember. De hisz van még 

fiatalember a világon, és ha nem kellesz az egyiknek, majd kellesz 

a másiknak! Mindenesetre a leánynak semmi kedve sincs, hogy 

kisírja a szemét és drámai szerepet játsszék. Hisz, mint a költők 

mondják, az egész emberélet csupa csalódott reményből áll. A 

leánynak is van egy csalódott reménye, de ő elég erős ahhoz, hogy 

emiatt ne menjen tönkre. A leány tudja, hogy az a bizonyos 

fiatalúr néhány hét vagy hónap múlva majd elhagyja őt, és hogy 

az sem segítene rajta, ha a házuk előtt levő szakadékot a száraz 

évszakban könnyeivel töltené tele!… Kedves Alfonso úr, ezt 

gondolja egy bizonyos Lamothe Marion egy bizonyos idegen fiatal 

úrról. Ami ezen túl van, azt ez a leány nem érti, nem is tudja 

felfogni. 

– Ön tudja, milyen fiatal vagyok. A szüleim… – szólt Alfonso 

akadozva. 

– De hát teszek én önnek szemrehányást? – kiáltott fel Marion 

jókedvűen. – Miért mentegetődzik? Ezt nem kívánom. Én úgy 

veszem az életet, amilyen. Ahhoz, hogy elemésszem magamat 

kesergéssel, nagyon is öreg vagyok; ahhoz, hogy már semmit se 

reméljek, nagyon is fiatal. Hagyjuk a dolgokat, ahogy vannak, és 

maradjunk mindaddig amíg ön ezt a vidéket jelenlétével 

megtiszteli, jó barátok!… No de, íme, hazaértünk. 

Megsarkantyúzta öszvérét, mert elérték a fennsíkot, amelyen a 

hacienda feküdt. Itt sima volt a talaj, úgyhogy gyorsan és minden 

irányban lehetett lovagolni. Alfonsónak össze kellett magát 

szednie, hogy Marion mellett tudjon maradni, és vele együtt 

érkezzék a haciendához. 

Mialatt a fiatalember lesegítette a lihegő leányt a nyeregből, 

Lamothe jelent meg az ajtóban. Arca elsötétült, mikor kettejüket 

meglátta. Alfonso a szerelmes éles pillantásával – amely mindent 



jól lát, csak szenvedélye tárgyát nem – rájött, hogy az öreg francia 

viselkedése vele szemben régóta megváltozott. Lamothe az első 

időben rendkívül barátságosan és figyelmesen fogadta Alfonsót. A 

figyelmesség és udvariasság megmaradt, de a barátságosság 

megszűnt. Az is feltűnt Alfonsónak, hogy Lamothe leányát 

ugyanez idő óta bizonyos hidegséggel és szigorral kezeli. Talán ő 

az oka ennek? Talán az ő látogatásai okozzák a családban 

uralkodó egyenetlenséget? Bármennyire is bántotta őt ez a 

gondolat, mégsem tudta magát rászánni, hogy elmaradjon. Nem 

tudott szabadulni a haciendero szép leányának varázsától. 

Miután Mexikó politikája és állapota most gazdag beszédtémát 

nyújtottak, Alfonso szerencsésen leküzdötte azt a kellemetlen 

érzést, amelyet Lamothe pillantása keltett benne. Ma is hozott 

néhány új hírt, amely érdekelte a franciát. A megszálló hadtest 

útban volt Puebla felé, ahol a mexikóiak, mint látszik, először 

akarnak heves ellenállást kifejteni, mert Zaragoza, a fiatal 

tábornok, védte a várost, és megesküdött, hogy addig tartja, amíg 

kő kövön marad. Aztán vannak hírek néhány merész és szerencsés 

rajtaütésről, amelyet mexikói guerilla-bandák néhány francia 

csapattest vagy élelmezési oszlop ellen hajtottak végre. 

Ma azonban Lamothe mind e hírek ellenére feltűnően szófukar 

maradt. Csak egyetlenegyszer fejezte ki meglehetős dühvel azt az 

óhaját, hogy szeretne valamelyik ilyen guerilla-bandához 

csatlakozni és belevetni magát a küzdelembe. Alfonso ott maradt 

az egyszerű ebédig, amelyen Marion is részt vett. Ez nagy 

élénkséggel adta elő, hogy látott San Martinban néhány francia 

katonát, akik nagyon megtetszettek neki. Ez még jobban 

lehangolta Lamothe-ot, aki végre is megtiltotta leányának, hogy 

beszéljen. Marion rosszkedvűen állt fel az asztaltól és elbúcsúzott 

don Alfonsótól, mert néhány órát pihenni akart. 

Az idősebbik és a fiatalabbik ember még ott ült egy üveg bor 

mellett, amelynek Lamothe buzgón nekilátott. Nyilvánvaló volt, 



hogy Marion atyjának ma valami nyomja a szívét. Csakugyan 

egyszerre, egészen más tárgyról való beszélgetés közben, így szólt: 

– Don Alfonso, kérdeznem kell öntől valamit. Kinek szólnak itt 

a látogatásai? 

A fiatalember majdnem rémülten meredt rá, mintha nem is 

értené a kérdést. 

– Ne vegye rossz néven ezt a kérdést, megmagyarázom önnek! 

– folytatta Lamothe komoran meredve maga elé az asztalra. – 

Eleinte nagy örömmel vártam önt mindig, és nagy sajnálkozással 

láttam elmenni, mert a legjobb családok egyikéből való, és 

korához képest rendkívül okos. Eszembe sem jutott az, hogy egy 

olyan jövőjű és ennyire fiatal ember komoly szándékokat táplálhat 

leányomat illetőleg. De örültem akkoriban, hogy leányom ilyen jól 

nevelt és művelt ember társaságát élvezheti, mert azok a férfiak, 

akiket ő itt lát, nem tartoznak baráti körömhöz. Azt persze nem 

volt szabad elfelednem, hogy leányom esetleg beleszerethet önbe, 

ami csak veszélyes rá nézve, mert bár – mint mondtam – jó 

családból származom, és tartom a fajtámat olyannak, mint 

mindenki más a magáét, mégsem jutott soha eszembe, hogy ön 

valaha mélyebb érdeklődést érezhet leányom iránt, sőt esetleg 

feleségül is kérhesse. Ennélfogva attól kellett tartanom, hogy ha 

leányom beleszeret önbe, ez az érzelme viszonzatlan fog maradni. 

Mégis azt hittem, hogy mindez nem fog bekövetkezni, ismerem 

leányomat és tudom, hogy eddig legalább csak könnyű, felületes 

jellemű és egészen meghatározott külsejű férfiak érdekelték. 

Láthatja, hogy nyíltan beszélek önnel, és ilyen nyilatkozatot 

tennem saját gyermekemről természetesen nehezemre esik. Szóval 

feltételeztem, hogy Marion nem fog önbe beleszeretni, ön pedig 

már a jövőjére való tekintettel is meg fogja akadályozni, hogy a 

leányommal való kapcsolatra gondoljon. Arra, hogy ne fejlődjék ki 

meg nem engedett viszony, már vigyáztam volna én. És mégis, 

úgy látszik, hogy leányom nagy hatást gyakorol önre. Az 



lehetetlen, hogy ön én miattam jön oly gyakran hozzánk. Azután 

magam is látom, hogy ön és a leányom között valami finom szálak 

feszülnek, amelyek eleget mondanak annak, aki maga is volt 

fiatal. Lenne-e bátorsága őszintén megmondani nekem, tévedek-e, 

vagy sem? Nem erőltetem. Ha ön azt mondja, hogy erről nem 

akar, vagy nem tud beszélni, ez nem fog változtatni a kettőnk 

viszonyán. 

Don Alfonso még mindig nem bírt magához térni a 

meglepetéstől, hogy Marion atyja így szól hozzá. A szerelem 

mindenki számára, akit elfog, édes vagy gyötrő titok, amelyről 

senki idegennek sem akar beszélni. Igen, ha tisztában lett volna 

magával és Marionnal, nos, akkor meg kellett volna kérnie az atya 

beleegyezését. De beszélni az öreggel magáról a szerelemről, 

amely még nincs tisztázva… ez lehetetlen! 

– Én megértem, mi történik most az ön lelkében – mondta 

Lamothe, mikor látta, hogy Alfonso nem tud szót találni a 

válaszra. – Tehát még nyíltabb leszek. Marion nem önnek való 

feleség, és én magam akadályoznám meg, ha az volna a szándéka, 

hogy nőül vegye a leányomat! 

– Hisz éppen ez a legnagyobb gyötrelem! – tört ki most 

egyszerre a fiatalember, és izgatott arcán a fájdalom és a 

vigasztalanság kifejezése jelent meg. – Megvallom, szeretem 

Mariont… neki is megmondtam, bárha nem szegényes szavakkal, 

hanem érzelmeim ezerféle más megnyilatkozásával, sőt 

kitörésével! Nem is haboznék, hogy írjak szüleimnek és 

beleegyezésüket kérjem, amelyet bizonyára meg is kapnék… ha… 

ha… meg lennék győződve, hogy Marion viszonozza 

szerelmemet, hogy épp úgy érez, mint én! De mindig, mindig új 

kétség fog el! Azt kérdem magamtól, én vagyok-e az, akihez 

férjhez menne, vagy pedig a dúsgazdag szülők fia az, aki érdekli 

őt. Állandóan az a gondolat kínoz, hogy egyáltalán szeret-e 

engem, ó, Lamothe úr, ön nem is hiszi, milyen kínokat álltam ki az 



utóbbi időben! A szívem fel van dúlva. Boldog lennék, ha azt 

mondhatnám Marionnak: légy a feleségem! De nem tehetem, 

valami mindig visszatart… hogy mi, azt nem tudom. Az az 

érzésem, hogy a leánynak, aki engem egész lelkével szeret, 

másnak kellene lennie, mint amilyen Marion velem szemben. Ön 

őszinte volt hozzám. Köszönöm, én is az akarok lenni. Sokszor 

úgy tűnik nekem, hogy Marion csak szép káprázat, amelynek egy 

napon el kell előlem tűnnie. Úgy érzem, hogy minden, ami engem 

benne érdekel, csak külsőség, ő viszont nem lát bennem sem 

külsőt, sem belsőt, csak a gazdag Toledót! Azután megint azt 

kérdem magamtól, hogy nem ítélem-e meg őt túl szigorúan, és 

érzem, milyen mély gyökeret vert bennem az iránta való 

szenvedély. Azt kérdem magamtól, hogy tétovázásom, 

határozatlan, bizonytalan iparkodásom szíve elnyerésére nem 

sérti-e őt? És mégsem tudom magamat rászánni, hogy kimondjam 

az utolsó szót. Így dobálnak engem összevissza a legellentétesebb 

érzelmek. Ma eldöntöm, hogy elmenekülök e szenvedések elől, és 

holnap megint azt mondom, hogy szökésemmel elveszítek egy 

leányt, aki talán olyan boldoggá tehetne, mint senki más a világon. 

Felállt és nagy izgalommal járkált fel s alá a szobában. 

– Nohát meneküljön! – szólt Lamothe hidegen és tompán. – 

Ritkán akad apa, aki ilyen kérőnek azt mondja, amit én mondok 

önnek. Marion nem önnek való feleség. Az ön szíve helyes úton jár 

sejtelmeiben. Marion önben tényleg csak a gazdag férfit látja, 

akinek révén elérheti az élet minden fényűzését. Meglehet, hogy 

később még a hűséget is megszegi önnel szemben, mert 

szenvedélyes, a pillanat csábításának alávetett természet. Kedves 

don Alfonso, vagy győzze le a szívét, vagy többé ne jöjjön ide! 

– És ezt ön mondja nekem, az apa! – kiáltott fel az ifjú, kezét 

tördelve. 

– Igen, én mondom, mert az ön javát akarom! – felelte Lamothe 

komoran. – Leányomnak olyan férfira van szüksége, aki 



félig-meddig rabszolgaként fogja őt kezelni, s akit ő mégis szeretni 

fog. Ön nem ez az ember. Még maga Marion is rövid idő után 

boldogtalan lenne önnel. 

Alfonso még mindig ide-oda járkált, nyögve és sóhajtozva. 

– És hátha ön is téved! – kiáltott fel azután. – Hátha Marion 

valóban szeret engem? 

– Akkor hamar megmutatná ezt, ha ön egy ideig nem jönne el 

hozzánk – válaszolt Lamothe. – De nem így áll a dolog. Ismerem 

leányomat és nem akarom, hogy olyan férfi, mint ön, boldogtalan 

legyen miatta. Don Toledo, én megtettem kötelességemet, és 

óvtam önt. Minden egyéb az ön megítélésének dolga. 

Ő is felállt, sötét, majdnem vészjósló kifejezéssel az arcán. 

Alfonso rámeredt. Igazat mond ez az ember? Miért beszél ilyen 

szigorúan saját gyermekéről? Talán más oka is van rá, hogy őt 

távol tartsa? Nem, ez lehetetlen. Alfonso tisztában volt a maga 

társadalmi helyzetével, és tudta, hogy minden apa szívesen 

fogadná őt vejéül! Nem, ez az ember őszinte volt, és ugyanazt a 

kárhoztató ítéletet mondta ki saját leányáról, amely kínos órákon 

néha kísérteties szörnyetegként jelent meg Alfonso szívében. 

De hát nem tévedhet az apa is? Ki ismerheti a női szív minden 

rejtelmét? Fiatalembernek olyan nehéz elhinni, hogy csak a 

vagyonáért szeretik…, és a látszat szerint Marion szereti őt, s csak 

az ő tétovázása sérti és keseríti el. 

Nem bírt tovább a szobában maradni, ki kellett mennie. Még 

egyszer, mint hitte, utoljára végiggondolja a dolgot, s azután 

határoz. De… van-e számára más elhatározás, mint a szakítás? 

Nem mondta-e meg neki Marion atyja világosan, hogy a leány 

nem hozzávaló? Az apának e nyílt figyelmeztetése ellenére is 

törekedjék Marion kezére? 

Erős kézszorítással, amely elárulta izgatottságát, búcsúzott el a 

komor, hallgatag Lamothe-tól, felült az öszvérre és elhagyta a 

haciendát. 



A haciendero még sokáig ült karosszékében, miután Alfonso 

eltávozott. Mély, szomorú és keserű vonás jelent meg szája körül, 

és homloka összeráncolódott. Keresve sem találhatott volna jobb 

vőt, mint a jólnevelt, művelt, lovagias ifjút, a gazdag don Lotario 

de Toledo fiát, kinek neve messze vidéken híres volt, le egészen 

Dél-Mexikóig? Nem táplálta-e ezt a reményt, amikor don Alfonso 

meglátogatta őt az ültetvényen, s a fiatalember tekintete olyan 

félreismerhetetlenül pihent a leányán? Most mindennek vége. Az 

apa ismeri Marion múltját, viszonyát don Luis Guaratóhoz, és 

nem tehette meg, hogy megcsaljon egy olyan embert, mint 

Alfonso. Közönséges mexikói férfi számára leánya még mindig 

elég jó, sőt, több mint jó, mert valószínű, hogy kevés mexikói nő 

dicsekedhetett jobb múlttal, mint az ő leánya. De egy becsületes, 

komoly gondolkodású, önérzetes férfi számára Marion elveszett. 

Nemcsak botlása kárhoztatta őt el az apa szemében, hanem maga 

az a mód is, ahogyan első szeretőjének, annak a don Luisnak, 

kiadta az útját. Az ő leányának csak érzékei voltak, de szíve nem. 

Még mindig ott tépelődött, mikor mély férfihang által énekelt 

dal hangjai hatoltak be az ablakon. Álmélkodva figyelt… francia 

dal, amelyet maga is sokszor énekelt ifjúságában. Gyorsan felállt. 

Az udvaron a meszticek és indiánok abbahagyták a munkát, és a 

kapuhoz, siettek. Valami különös dolog történhetett. Lamothe is 

kiment a hacienda elé, és most ugyanazon az úton, amelyen az 

imént Alfonso és Marion jött, s amely egyáltalában az egyetlen 

ösvény volt fel a haciendához, körülbelül húsz lovas közeledett 

lassan. Jól ismerte ezt az egyenruhát. Francia vadászok voltak. 

Különös, örömmel vegyes érzés borzongott rajta végig, hogy 

régi hazájának katonai egyenruháját váratlanul viszontlátja, 

amelybe szomorúság is keveredett amiatt, hogy új hazája 

ellenségeinek kell tekintenie őket, azután meg ijedelem is, hátha ez 

a látogatás az ő személyének szól. Mert nem tudhatták-e meg a 

franciák, hogy itt fenn a haciendában lakik egy Cayenne-ből 



szökött francia, s hogy ezt a szökevényt most, az adandó 

alkalommal mindjárt el is fogják? Lamothe többször gondolt erre 

az eshetőségre, de mindig elvetette, annyira valószínűtlennek 

tartotta; mindenesetre nem volt szabad megtennie, hogy 

vagyonát, haciendáját ilyen rémképtől való aggodalom miatt 

elhagyja. Francia katonák eddig még sohasem merészkedtek erre a 

vidékre; egyáltalában senki sem hitte, hogy eljönnek eddig, 

ennyire eltávolodnak az országúttól, bejönnek az ország belsejébe. 

Mindenesetre már késő volt szökni; el kellett viselnie, ami jön. A 

látogatás mindenesetre aggasztónak, nagyon aggasztónak látszott, 

mert a tiszt mellett, aki a kis csapatot vezette, jól megtermett 

öszvéren ott lovagolt – don Luis Guarato! 

Mit hoz ez az ember? Mik a szándékai? Várhat-e tőle valami jót, 

az olyan embertől, akit ő maga is annyiszor megvetéssel kezelt, s 

akinek olyan alapos oka volt leányát, Mariont gyűlölni? 

Azt, hogy don Luis Guarato megint mutatkozni mert ezen a 

vidéken, egyszerűen a franciák jelenléte magyarázta. Mexikó 

köztársasági kormánya lemondott arról, hogy a keleti 

hegyvonulatokat védelmezze. Itt csak néhány guerilla-csapat 

nyugtalanította a franciákat. Guarato tehát ez utóbbiak védelme 

alatt mindenütt mutatkozhatott, és csak attól kellett óvakodnia, 

hogy összekerüljön egy guerrilleróval, mert ez nem sokat 

teketóriázott volna az „áruló” don Luisszal. Most is ezért jött a 

francia vadászok kíséretében. 

Lamothe-nak nyugodtan kellett fogadnia mindent, ami 

történik. Még talán szerencse is, ha maradt valami Marion iránti 

szerelméből a kreol szívében. Látszatra Guarato semmi rosszat 

sem akart. Már messziről nevetett és köszönt, mintha azt 

mondaná: látjátok, megint itt vagyok! 

Lamothe nyugodtan és röviden viszonozta a köszönést, és 

figyelmét elsősorban a francia tisztre irányította. Ez még nagyon 

fiatal és feltűnően szép ember, igazi nyílt és jólelkű 



katonaábrázattal. Udvariasan köszöntötte a hacienderót, és így 

szólt: 

– Lamothe urat, tehát földimet van szerencsém üdvözölni? 

– Született francia vagyok – felelte a haciendero. – De most 

Mexikó a hazám. 

– Nos, remélhetőleg nem felejtett el minket egészen! – szólt a 

tiszt mosolyogva. 

Hát bizony nem felejtette el őket; mert amikor meglátta ezt a 

fiatal katonát, igazi derűs és kedves ábrázatával, mikor 

meghallotta a mély és hajlékony hangon kiejtett szavak ismerős 

csengését, Lamothe lelkében ezernyi emlék támadt fel. Úgy érezte, 

hogy ifjúságának pajtásai bukkannak fel előtte, mintha egy régi 

kedves barátját hallaná beszélni. Könnybe lábadt a szeme. 

– Szomorú emlékek fűződnek hazámhoz – felelte, elnyomva 

meghatottságát. – De Isten hozta, kedves földim! Mi járatban van 

erre? 

– Egy vadászosztály kapitánya vagyok – válaszolt a tiszt. – A 

nevem Tréport… 

– A Morrel de Tréport családból? – kérdezte Lamothe. 

– Úgy van, a tábornok az én atyám – válaszolt Edmond élénken. 

– Ismeri őt? 

– Ó igen, akkor még nagyon fiatal voltam – mondta Lamothe. – 

Atyjának sorsfordulatai akkoriban meglehetős feltűnést keltettek. 

Én is többször láttam őt. 

– Akkor tehát közös emlékeink vannak – mondta Edmond 

udvariasan. – És hogy miért jövök, Lamothe úr? Hogy önnél egy 

időre szállást kérjek. A guerilla-bandák nagyon vakmerőek lettek. 

Ezért a főparancsnokság elhatározta, hogy néhány őrállomást állít 

fel a hegyekben, és ezzel fékentartja a bandákat. Magától 

értetődik, hogy a költséget megtérítjük önnek. Remélem, a mi 

ügyünk barátja? 



– Kapitány úr, nem hallgathatom el, hogy Mexikó most a 

hazám, és hogy függetlenségének híve vagyok – felelte nyugodtan 

Lamothe. – Egyebekben tapasztalni fogja, hogy kész vagyok a 

háború minden eseményéhez alkalmazkodni. A legénység és a 

lovak olyan elhelyezést fognak kapni, amilyent csak adni tudok. 

– Pedig a kísérőm azt mondta nekem, hogy ön híve a francia 

beavatkozásnak – válaszolt Tréport kapitány, akinek arca egy 

pillanatra elborult. 

– Akkor olyasvalamit mondott, amit nem tud igazolni – felelte 

Lamothe. – Sőt, azt hiszem, hogy ő nagyon is jól ismeri az 

állításával ellenkező elveimet. De bármint áll is a dolog, kapitány 

úr, ön itt semleges területen áll. Én nem keveredem politikába. 

Tegye meg a kötelességét. Ön megérti helyzetemet, és nem fog 

tőlem olyat kívánni, ami nekem kínos lenne. 

– Jó, jó! – szólt Edmond megint felderülve. – Legyen szíves, 

hívja ide egyik emberét, aki legénységemnek és a lovaknak 

megmutatja a szállást. 

E beszélgetés alatt don Luis Guarato, aki természetesen nem 

értett franciául, felváltva nézett a hacienderóra, meg a jól ismert 

kis ablakra, amely mögött Marion hálószobája volt. Sejtette, hogy 

Marion most ott tartja sziesztáját, és hasztalan reménykedett, hogy 

a kis piros függöny az ablakon megmozdul. Minden nyugodt 

maradt. Lamothe ügyet sem vetett a kreolra, mindössze annyit 

mondott neki: – No, megint itt van, Guarato? – és gúnyosan 

lebiggyesztette az ajkát. Aztán maga vezette a francia vadászokat 

az udvarra. Volt ott hely kétakkora csapat kényelmes 

elhelyezésére is. Hogy élelmiszert miképpen hoznak ide, azt 

persze Lamothe nem tudta. De a fiatal kapitány jólelkű és 

igénytelen volt. Kölcsönösen megegyeztek abban, mit kell 

szállítania Lamothe-nak, és mit kell San Martinból felhozni. 

Edmond kapitány és don Luis Guarato közös szobát kaptak. 



Mariont mindezideig nem lehetett látni. A kapitány az udvaron 

volt, ahol nagy körültekintéssel és előrelátással gondoskodott a 

katonák és a lovak lehető legjobb elhelyezéséről. Don Luis ezalatt 

ott kóborolt a ház körül, és leste az alkalmat, hogy Mariont 

megpillantsa. Eközben beleütközött Lamothe-ba. A haciendero 

felszólította őt, hogy jöjjön vele a verandára. 

– Senor – így szólította meg aztán –, ön egészen különös baráti 

szolgálatot tett nekem. Elhitette a francia kapitánnyal, hogy én a 

franciák mellett vagyok, s ő részben ez okból választotta 

ültetvényemet a csapatai számára állomásul. Mi lesz ennek a 

következménye? Rajtunk üt egy mexikói guerilla-csapat és 

felgyújtja az épületeimet. Boldog lehetek, ha az életünk is nem 

vész oda. 

– Épp ellenkezőleg! – kiáltott fel don Luis rémülten. – Hisz épp 

az ellenkezőjét akartam elérni. Nem mernek majd megtámadni 

olyan helyet, amely francia csapatoktól van megszállva. 

– Enélkül a megszálló csapat nélkül egészen bizonyosan 

békében hagytak volna – mondta Lamothe komoran. – 

Mindenesetre eddig nincs okom, hogy önnek köszönetet mondjak, 

és ha van befolyása a francia kapitányra, szabadítsa meg 

haciendámat mennél előbb a franciáktól, még ha parancsnokuk 

nagyon kedves és derék embernek látszik is. Ezenkívül ez az 

állomás itt semmire sem jó. 

– Azt majd meglátjuk! – kiáltott fel don Luis elbizakodottan. – 

Hogy van donna Marion? 

– Éppen őróla akartam önnel még néhány szót váltani – mondta 

Lamothe összeráncolt homlokkal. – Hallgasson meg figyelmesen, 

señor, és tudja, hogy minden szavam komoly megfontolás 

eredménye, és szilárd akaratomat fejezi ki. Én végighallgattam azt 

a beszélgetést, amelyet az utolsó éjjel, amikor a vidéket elhagyta, 

leányommal, Marionnal folytatott; így tehát mindent tudok, ami 

ön között és leányom között történt. Ne bízzék abban, hogy néma 



szemlélője leszek e szerelmi játék megismétlésének. Én mondom, 

aki mindig ura vagyok a szavamnak, hogy tekintet nélkül a 

következményekre, lelövöm, ha rajtakapom, hogy leányommal 

bizalmasan van együtt. Ellenben mondok önnek mást. Régebben 

bizonyosan elutasítottam volna, ha Marion kezét kéri. Most már 

azonban semmi kifogásom sincs ez ellen, sőt támogatni fogom a 

leányomnál. Megengedem tehát, hogy igyekezzék elnyerni a 

leányom kezét… de egyebet nem! Tartsa magát ehhez! 

Don Luis ábrázatán az első ijedelem után most nagy öröm 

kifejezése jelent meg. 

– De hisz magam sem akarok mást, mint hogy feleségül 

vehessem Mariont! – mondta lelkesen. – És ha ön beleegyezik, 

Marion – ezt bizonyosra veszem – nem fog elutasítani. 

– Szeretném, ha így lenne! – szólt Lamothe komoran. – 

Mindenesetre óvakodjék! Eddig én vagyok az egyetlen ember, aki 

ezt a titkot tudja. Gondoskodjék róla, hogy ez a dolog így is 

maradjon. A házam becsületét megóvom mindenkivel szemben. 

Nem ügyelt arra, amit Guarato félig zavartan, félig örvendezve 

hebegett, hanem hátat fordított neki, és bement a házba, nagy 

izgalomban hagyva kint a kreolt. 

Mert arra, hogy a büszke francia valaha is támogatni, sőt 

pártolni fogja az ő leánykérését, sohasem gondolt. Most sem látott 

tisztán a dologban. Ahhoz nem volt érzéke, hogy azok után, 

amiket Lamothe róla és leányáról megtudott, kívánnia kell a 

kettejük házasságát. Guarato a Lamothe gondolkozásában beállott 

hirtelen változást csak a politikai viszonyok megváltozásával 

tudta magyarázni; azt hitte, hogy ő, Guarato, fontos személy lett, 

mivel egy francia kapitány barátjaként jelent meg. Márpedig a 

francia csapatok győzelmében senki sem kételkedett, don Guarato 

pedig a legkevésbé. Nem gondolták még, hogy Juarez és 

tanácsosai részéről milyen okos volt, hogy a franciákat egy 

darabig tárgyalásokkal foglalkoztatták, és hagyták, hogy a 



sárgaláz közben megkezdje közöttük pusztítását, mint ahogy 

tényleg meg is történt. A veracruzi temetőben száz meg száz 

francia feküdt a föld alatt, és a zuáv elmésség már el is nevezte ezt 

a temetőt „éghajlathoz szoktató kert”-nek. 

– Hacsak az a csúszó-mászó Toledo nem lenne – morogta Don 

Luis. Nagyon jó értesülése volt arról, hogy don Alfonso szinte 

mindennapos vendég volt a haciendán. Hogy Lamothe miért 

részesíti őt előnyben a gazdag Toledóval szemben, ezt még nem 

látta tisztán. De hiú, tetszelgő, önző és könnyelmű ember létére 

valóban azt hitte, hogy egyszerre fontos ember lett, aki előtt a 

gazdagságnak és megbecsülésnek minden ajtaja kitárult, és akinek 

csak intenie kell, hogy Mexikó leggazdagabb örökösnője az övé 

legyen. Sőt még az a gondolat is átvillant a fején, vajon Marion 

még mindig megfelelő felesége-e neki, s hogy nem kellene-e 

feljebb keresgélnie. 

De mikor visszatért a haciendába, elérte őt az első gyors 

csalódás. Marion találkozott vele a házat átszelő folyosón. 

Mondtuk már, hogy mióta a kreol nem látta, a leány szebb lett. 

Don Luis csakugyan egészen meglepődve és elkápráztatva állt 

meg láttára, és szólni sem tudott. 

Marion kurta fejbólintással köszöntötte őt. 

– Megint itt van, Don Luis? – kérdezte nem éppen 

barátságtalanul. – Szép csapatok ezek a franciák! 

– Marion… Marion… csakhogy újra látlak, drága életem! – szólt 

Guarato fojtott hangon. – Milyen boldog vagyok! Beszéltem 

atyáddal, ő beleegyezett. 

Ezúttal Marion rezzent össze. Ez meglepő, szinte hihetetlen hír 

volt. 

– Nyomorult hazug! – mondta hirtelen és megvetően. – Tudod,; 

hogy torkig vagyok veled! 

A beszélgetés a nyílt folyosón zajlott. De senki sem volt a 

közelben. 



– Marion… esküszöm neked… atyád mindent tud! – mondta 

don Luis. – Ő beleegyezik, hogy a feleségem légy… Nagy ember 

leszek… Gazdag haciendero… 

– Bolond vagy és az is maradsz! – suttogta Marion sápadtan. – 

Mit tud Atyám? 

– Végighallgatta beszélgetésünket azon az utolsó éjszakán, 

amikor elmentem – suttogta don Luis. – A szent Szűz Máriára 

mondom, igazat beszélek, Marion. 

Sötét pirosság bontotta el a fiatal leány arcát, és hangos 

indulatszó szaladt ki az ajkán. Igen, ez az ember igazat mond! 

Hosszú idő óta hasztalan igyekezett ő kitalálni azt a változást, 

amelyet atyjának viselkedésében érzett. Az apa, aki régebben 

maga volt a megtestesült szeretet és gyengédség, hideg és 

visszautasító lett iránta, és kerülte őt. Most már tudta, hogy miért. 

Ott állt ökölbeszorult kezekkel, remegő ajkakkal; de rémülete 

csakhamar vad szilárdságra változott. Szeme villámokat szórt. 

– Nyomorult kutya… és te meghagytad őt ebben a hitében? – 

kérdezte azután halkan, a haragtól szinte elfulladó hangon. – Én 

nem tudok erről, jegyezd meg magadnak! A hazugság vádját 

vágom a képedbe! Magam mondom meg atyámnak, hogy 

tévedett. Valami szerencsétlen tévedés vakítja őt el. Te pedig… 

óvakodjál, hogy eljárjon a szád! A halálod lenne! Tudok bánni 

tőrrel és pisztollyal, és azt is tudom, hol lakik az az indián nő, 

akinél mérget lehet kapni! Óvakodj beszélni, hazudni… 

Megértettél? A halálod lenne! 

Többet nem mondott: csak ránézett gyűlölettől szikrázó, 

villámló szemével, és feléje nyújtotta az öklét úgy, hogy don Luis 

hátra ugrott… Marion odament az udvarra nyíló ajtóhoz. 

– Hol van atyám? – kiáltott át egy indiánhoz, s mikor az neki 

néhány szót felelt, így folytatta: – Mondd meg, hogy azonnal 

beszélnem kell vele. Várom őt a szobájában. 

És don Luist pillantásra sem méltatva bement atyja szobájába. 



A kreol szinte megsemmisülten állt ott. Azt hitte, álmodik, két 

kezével a homlokához kapott. Szemlátomást rémület szállta meg, 

és ez az érzés erősebb volt, mint a harag, amely, legalábbis eleinte, 

fellobbant benne. Ilyen visszautasításra sohasem volt elkészülve. 

A szemébe vágta, hogy hazudik. A múltra nézve minden 

közösséget, minden felelősséget megtagadott. Ó, olyan nő volt ez, 

aki állja azt, amit kimond! Az atya beleegyezése, íme, semmit sem 

ér. A régi alázatossággal kell udvarolni a leánynak, ha el akarja 

érni a célját… Ezzel tisztában volt. Bizonytalan léptekkel, s folyton 

riadtan körülnézve, mintha csak attól félne, hogy golyót kap a 

hátába, kiment az udvarba. 

Eközben Marion ott állt atyja szobájában. Összeszorította ajkát 

és merőn nézett az ablakon át, ki az udvarra. Vad, dacos, ijesztő 

volt az arca. Ez a leány még az ítélet napján is, még Istennel 

szemtől szembe is letagadta volna tettét. 

Mihelyt atyja megjelent, és kérdezte, mi mondanivalója van, 

hidegen és némi büszkeséggel fordult feléje, és keményen 

szembenézett vele. Azután le nem véve róla tekintetét, így kezdett 

beszélni: 

– Don Luis Guarato néhány pillanattal ezelőtt egy-két furcsa 

megjegyzést mondott nekem. Azt mondta, hogy megkapta a 

beleegyezésedet a velem való házassághoz. Nem emlékszem rá, 

hogy valaha is annak az óhajnak adtam volna kifejezést, hogy 

ennek a kreolnak a felesége akarnék lenni. Itt valami tévedés van. 

Te, atyám, mint ez a szemtelen fickó nekem mondta, kihallgattad 

vele való beszélgetésemet azon az éjszakán, mikor ő elmenekült. 

Te akkori szavaimból hamis következtetéseket vontál le. Én ifjúi 

tudatlanságomban néhány bizalmaskodást engedtem meg don 

Luisnak de ezek nem olyanok, amelyek arra kényszerítenének, 

hogy a felesége legyek. Te bizonyára teljesen megértesz, atyám, és 

remélhetőleg nem akarsz kényszeríteni férjem megválasztásában? 



Lamothe a lányát, amíg az beszélt, különös tekintettel vette 

szemügyre. Ebben a tekintetben éppen annyi volt a feszült 

figyelem, mint a bizalmatlanság. Egyetlen arcvonása sem rezzent. 

Marion válaszra várt. Mikor azonban atyja néma maradt, és 

kutató szemét még mindig reá szögezte, a leány bosszúsan 

összeráncolta homlokát, és e szavakkal ment ki a szobából: 

– Megmondtam neked, és erről többé sohasem beszélünk. 

Lamothe fejét csóválta; arcán kimondhatatlan keserűség és 

bánat jelent meg. 

– Szegény Paulinám, jó hogy már nem élsz! – suttogta maga elé, 

odafordulva egy falon függő női arcképhez. Aztán mély sóhajjal 

erőt vett magán, és odalépett az íróasztalhoz. 

Eközben Marion ott állt a konyha melletti kicsiny szoba 

ablakánál és mozdulatlanul nézett ki az udvarra. Tréport Edmond 

még a vadászaival volt elfoglalva; don Luis Guarato néhány 

meszticcel beszélgetett. Milyen különösen nézte Marion a fiatal 

kapitányt! Így sem don Luisra, sem don Alfonsóra nem nézett 

soha; majdnem hogy lélek is volt a tekintetében. Úgyszólván 

lenyelte szemével a fiatal katonatisztet, egyetlen mozdulata sem 

kerülte el a figyelmét. Egyszerre dacosan felvetette a fejét, és 

elfordult az ablaktól. Olyan volt ez a mozdulat, mintha azt akarta 

volna mondani: – Nos, majd meglátjuk, mégis keresztülviszem az 

akaratomat! 

Ezzel átjött a konyhába, és segített az indián nőknek, mert atyja 

öt órára jó ebédet rendelt a tisztnek és számos kíséretének. 

Öt óra felé Edmond, aki már lerakta nehezebb egyenruházati és 

fegyverdarabjait, együtt ült Lamothe-tal és a kreollal az 

ebédlőben. A beszélgetést ugyan don Luisra való tekintettel 

leginkább spanyol nyelven folytatták, mivel azonban a fiatal 

francia mégsem beszélt ezen a nyelven olyan jól, mint 

anyanyelvén, több ízben, és éppen amikor a legélénkebben 

beszélt, átcsapott a franciába. De akármit és akármilyen nyelven 



beszélt is Edmond, szava mindig barátságos és jóakaratú volt, tele 

józan ésszel és bizonyos kedves szókimondással, amely leginkább 

a fiatalokra jellemző. Lamothe csakhamar nagyon megkedvelte a 

fiatal tisztet, aki különben is lehetőség szerint kitért minden 

politikai kérdés elől. 

Mikor Marion az asztalnál megjelent, hogy a feketét maga 

szolgálja fel, Lamothe egészen kurtán mutatta be leányát a 

kapitánynak. Ez néhány kedves szót mondott, és megkérdezte, 

nem tisztelné-e meg a társaságot azzal, hogy odaül közéjük. Olyan 

különös félszegséggel és pirulással, amilyent még senki sem 

tapasztalt nála, Marion néhány zavart szót szólt, majd azt 

javasolta, hogy élvezzék a kávét a verandán. Helyeselték. Don 

Luis eközben csak lopva pillantgatott Marionra, aki szemlátomást 

tudomást sem vett az ő jelenlétéről. 

A társaság tehát kiment a verandára, mely a szakadék szélére 

nézett. Kávéztak, füstöltek és csevegtek. Marion nem vette le 

szemét a kapitányról. Lamothe kérésére a fiatal tiszt leírta neki a 

mai Párizst, és összehasonlította azt a múlttal. Marion kívánságára 

Edmond a színházakról, bálokról, társaságokról beszélt, olyan 

friss és derűs modorban, hogy öröm volt őt hallgatni. Bocsánatot 

kért don Luistól és ezúttal csak franciául beszélt, mert ez 

könnyebben ment neki; és Lamothe valamint leánya szemlátomást 

örömüket lelték abban, hogy szép anyanyelvüket ilyen ékesen 

szóló szájból hallgatják. A francia, aki hazájáról, Párizsról beszél, 

majdnem mindig nagyszerűen beszél, de a legelragadóbban 

akkor, ha idegenben élő földijeinek az otthon nagyszerűségét festi 

le. 

Don Luis természetesen unatkozni kezdett. Sötét pillantást 

vetett Marionra, és kiment az udvarra. Edmond jelenléte nyilván 

máris féltékeny érzéseket keltett benne. Hát még hogyan 

szenvedett volna Szíve, ha sejtette volna, mi történt Marion 

lelkében. Megjött az ő embere! Aki az ő szívének kell! Mit számít 



don Luis és Alfonso e lovagi, vidám és oly fesztelenül csevegő 

honfitárshoz képest! Éppen Edmond nyílt és természetes lénye, és 

az, hogy Edmond Inez iránt való szerelmét mélyen a szívébe zárva 

hordta, okozta azt, hogy más nőre való gondolat nem támadhatott 

fel benne: és ez a magatartás, e tartózkodás nyűgözte le legjobban 

Marion szeszélyes szívét. Don Luis fenyegetett, koldult, don 

Alfonso sóhajtozott, panaszkodott, szomorú szemekkel 

könyörgött. Edmond semmi effélét sem csinált, ilyenre nem is 

gondolt. Az ő számára Marion csak házigazdájának leánya volt, 

egy hölgy, akinek figyelmességgel tartozott, akit iparkodnia 

kellett szórakoztatni, ami márcsak azért is jó volt, mert közben az 

ő órái is kellemesen teltek el. Edmond tehát olyannak mutatta 

magát, amilyen volt, minden fesztelen elfogulatlanságban. 

Tekintetében nem volt sóvárgás, szavaiban semmi célzás. És nem 

éppen ez a nyugalom és szándéktalanság az, ami a Marionhoz 

hasonló kacér nőkre a legjobban hat? Edmond volt az ő 

megálmodott ideálja… francia tiszt, gazdag, szép, bátor. A leány 

nézete szerint a legelőkelőbb párizsi körök hőse, megelevenedett 

regényalak, azok közül való, akikért eddigi olvasmányai során 

rajongott. Arról, hogy Edmond valójában egészen más, mint 

amilyennek ő gondolja, ennek a leánynak sejtelme sem lehetett, 

éppen úgy, mint Edmondnak sem lehetett sejtelme arról, mi 

történik e leány lelkében. 

Besötétedett. Marionnak vissza kellett mennie a házba, hogy 

utánanézzen, vajon a vadászok mindent megkaptak-e, amire 

szükségük van. Nem szívesen ment ki. Úgy érezte, hogy lába 

belegyökerezett abba a talajba, amelyen ez a szép fiatalember állt. 

– Ha nem tévedek nagyon – szólt Lamothe, mikor megint 

Edmond atyjára fordult a szó –, akkor az ön családja régebben 

nagyon szoros barátságban volt egy bizonyos Toledo családdal. 



– Hogyne! – kiáltott fel Edmond, és elmondott egyet-mást a két 

család viszonyáról, valamint arról, hogy Toledo egyik leánya a 

múlt ősszel Párizsban volt. 

– Akkor önnek bizonyára kellemes lesz, ha megtudja, hogy 

Toledo legidősebb fia, don Alfonso itt lakik egészen a 

közelünkben, és gyakran meglátogat bennünket – mondta 

Lamothe. 

Edmondot ez a hír felvillanyozta. Inez egyik bátyja, itt a 

szomszédban! Mindjárt meg is beszélték, hogy másnap reggel 

egészen korán küldöncöt menesztenek Miradorba, aki 

Edmondnak don Alfonsóhoz szóló levelét viszi majd el. 

– Milyen szerencse, hogy a véletlen éppen idehozott! – mondta 

a kapitány. – Csak az a kívánságom, hogy az ön nyugalmát 

semmivel se zavarjam meg! 

Lamothe halkan sóhajtott: régóta észrevette, milyen hatással 

volt Edmond a leányára, Marionra! Vajon a leány ugyanazt a 

játékot akarja eljátszani Edmonddal is, mint don Alfonsóval? 

Lamothe belenyugodott volna, ha Marion Guarato felesége lesz, 

akinek vagyoni viszonyait némi segítséggel és támogatással még 

rendezni lehetett, s aki Mariont szemlátomást szerette. De mi 

haszna, ha a leány nem akarta őt, vagy ha később kicsapongó nő 

lesz belőle? Alig van nagyobb fájdalom annál, mintha egy apa a 

leányát azon az úton látja, amelyre Marion lépett. 

Bementek a házba, a nappali szobába, a szálába, ahol don Luis 

is megint csatlakozott hozzájuk. Edmond, aki nem sejtett semmit, 

és csak azon iparkodott, hogy a háznépnek, amelynek 

vendégszeretetét kötelességszerűen kénytelen volt igénybevenni, 

a lehető legkellemesebb társasága legyen, társasjátékot javasolt 

kártyákkal, úgy, hogy a ház leánya is vegyen benne részt. Marion 

kimondhatatlanul boldog volt. Edmond oldalán ült, aki vidám 

fesztelenséggel magyarázta neki a játékot, segített neki, hagyta 

nyerni, egészen úgy, ahogy azt otthon a szülei házában 



megszokta. Marion szinte teljesen megváltozott. Rendesen kissé 

bágyadt orcái kipirultak. Lágy és odaadó volt a tekintete, ő, aki 

máskor még don Alfonsónak is gúnyos és csípős megjegyzéseket 

mondott, csupa báj volt, csupa odaadás és szelídség. Figyelmét 

nem kerülte el Edmond egyetlen mozdulata sem. Úgy szívta 

magába minden szavát, mint a legszebb zenét; valósággal mintha 

meg lett volna bűvölve. 

Edmond mindebből semmit sem vett észre. Nem jutott eszébe, 

hogy valósággal bálványozás tárgya lett, és csak egy szavába 

kerül, hogy minden, még legmesszebbmenő kívánsága is 

teljesedjék. A fiatalembernek, mint azt Ineznek megvallotta, két 

bizalmasabb: viszonya volt. De hát mit számít az? Fiatal, gazdag 

vadászkapitányt ilyen bizalmasabb viszonyokba idősebb bajtársai 

szoktak belerántani, amikor még úgyszólván alig tudja, miről van 

szó. Ez a két ismeretség nem érintette a szívét, és ő fájlalta is 

azokat, amióta Inezt megismerte és megszerette, fájlalta úgy, 

ahogy nemes és gyengéd szív fájlalhat előzetes, akaratlan, 

öntudatlan hűtlenséget. Az eszébe sem jutott, hogy felhasználja az 

alkalmat, és a haciendán való tartózkodását házigazdájának 

leányával tegye kellemessé. Csak Ineznek élt, bár egész nevelése 

arra késztette őt, hogy hölgyeknek mindig a legudvariasabb és 

legmegnyerőbb oldalát mutassa. 

Szerencséje volt, hogy ilyen elfogulatlan maradt, mert különben 

az ültetvényen való tartózkodása nagyon kínossá vált volna 

számára, míg így azzal a reménnyel, hogy holnap látni fogja 

Alfonsót és vele majd beszélgethet Inezről, oly jól érezte magát, 

mint a hal a vízben. Néha ugyan feltűnt neki Marion átszellemült 

tekintete, de a fiatalember megszokta már az ilyen meleg 

pillantásokat, és különben is, azelőtt sem tudta őket kellőképp 

értelmezni. Don Luis nyugtalansága feltűnt neki, de ő fejfájással 

mentegetőzött. 



Mielőtt aludni tért, Edmond még egyszer szemlét tartott az 

udvarban, és ellenőrizte a kiállított őröket. A kapukat jól bezárták: 

mindegyik kapu előtt két vadász állott, kezében töltött karabéllyal. 

Ellenséges földön voltak, és megtörténhetett, hogy valamelyik 

mexikói guerilla-csapat a nap folyamán értesült a francia csapat 

jelenlétéről a Lamothe-ültetvényen. 

Mikor Edmond szemleútjáról visszatért, és belépett a ház 

ajtaján, látta Mariont, amint lámpával kezében áll egy faliszekrény 

előtt, mintha keresne benne valamit. 

– Jó éjt, Lamothe kisasszony! – szólt oda a kapitány 

barátságosan. 

– Egy pillanatra! – mondta Marion hirtelen eléje lépve. – Ha don 

Luis rosszat mondana rólam, ne higgyen neki, mert egykori 

udvarlóm ő, akit visszautasítottam. Jó éjt, kapitány úr! 

E szavakat sajátságos, félig szigorú, félig kérő tekintettel kísérte, 

az éjjeli köszöntésnél azonban már bájos mosoly derítette fel arcát. 

És mielőtt a meglepett Edmond valamit válaszolhatott volna, a 

leány bement a szemközt levő ajtón. Edmond is hálószobájába 

vonult, amely az épület másik végében volt. Marion szavai 

gondolkodóba ejtették őt. Eddig don Luis egy szót sem szólt 

Marion ellen; sőt, ellenkezőleg, dicsérte szépségét, és elég 

érthetően éreztette, hogy nagyon ínyére lesz, ha a kis 

vadászkülönítmény állomáshelyéül Lamothe haciendáját jelölik 

ki. 

Guarato, aki Edmonddal közös szobát kapott, mert a ház nem 

volt elég tágas, hogy mindenkinek külön szoba jusson, már aludt, 

vagy legalábbis úgy tett, mintha aludnék. Edmond is lefeküdt, és 

alighogy végignyúlt ágyán, el is aludt. 

Az éjszaka teljes nyugalomban telt el. Másnap Edmond egy 

indiánt küldött át Miradorba levéllel don Alfonsóhoz. A levélben 

hivatkozott gyermekkori barátságukra, a kapcsolatra, amely az 

Inezzel való találkozás nyomán a két család közt helyreállt, és 



megkérte Alfonsót, látogassa őt meg Lamothe úr haciendáján, 

mert ő mint katona, kötelességmulasztás nélkül nem távozhatna 

onnan. 

Azután Edmond két őrmesterével együtt alaposabban 

megszemlélte a magaslatot, amelyen a hacienda feküdt, és az 

egész környéket. Kiderült, hogy a magaslatra csak a keskeny 

gyalogösvényen lehet feljutni. De éppen ezt az utat nem lehetett 

megszállni, mert nagyon messze volt a haciendától. Nem lehetett 

tehát megakadályozni, hogy mexikói guerillerók akármekkora 

számban feljussanak éjjel a fennsíkra. Nappal kettős őrszemet 

állítottak a gyalogösvényre, ott, ahol az a fennsíkra ért. Ezenkívül 

don Luis a környék meszticeiből és indiánjaiból valóságos 

kémcsapatot szervezett. Ilymódon Edmond összeköttetésben 

maradt a legközelebbi városok francia helyőrségeivel, azonkívül 

hírt kapott a mexikóiaknak minden gyanús mozdulatáról a 

környéken. 

Ezzel a szemlével eltelt a délelőtt. Edmond aznap még nem 

látta Mariont. A leány, mint atyja is, rendes napi foglalkozása után 

nézett. Ebédnél azonban ott volt. És megismétlődött az előző esti 

színjáték: Marion nagy figyelmessége, félreismerhetetlen, 

szenvedélyes és mélységes vonzalma Edmond iránt, ezzel 

szemben Edmond gondtalan vidámsága, Guarato nyugtalansága 

és lehangoltsága, és Lamothe komor, hallgatag magatartása. Ebéd 

után mindenki pihenni akart egy kicsit. Miután azonban Edmond 

még nem szokta meg ezt a minden mexikóinak elengedhetetlen 

délutáni pihenést, csakhamar elhagyta szobáját és kiment a 

verandára a szakadék szélére, hogy szivarozzék, és néhány 

utánaküldött párizsi lapot elolvasson. 

Marion, úgy látszik, pihenése közben valahogy kinézett az 

ablakon és meglátta őt, mert csakhamar észrevétlenül megjelent a 

verandán, és szemlátomást oda akart hozzá menni. Egyszerre 

azonban a fák alatt egy lovász által kísért magányos lovast 



pillantott meg. Valami ijedelem és bosszúság suhant át arcán, 

hirtelen irányt változtatott, és elébe ment a lovasnak. Edmond 

csak ekkor vette észre. Csodálkozva nézett a siető leány után. 

Látta, hogy a lovas felé rohan, de a fák lombjain keresztül magát a 

lovast nem bírta felismerni. ' 

A lovas Alfonso volt. Mihelyt megpillantotta Mariont, aki feléje 

sietett, megsarkantyúzta öszvérét, és igen udvariasan köszöntötte 

a leányt. Arca még komolyabb és bánatosabb volt, mint rendesen. 

Marion a futástól kifulladt, úgyhogy nem tudott mindjárt beszélni. 

– Bocsásson meg, kisasszony – szólalt meg Alfonso –, hogy 

kívánságát, illetve parancsát nem tartom tiszteletben. De… 

– Nincs de! – kiáltott fel a leány. – Parancsolom, hogy azonnal 

forduljon vissza. 

A fiatalember álmélkodva nézett a leányra, és szemlátomást 

nagyon megütközött. Ilyen indulatosságot még sohasem 

tapasztalt nála. 

– Ön megkapta levelemet – folytatta a leány. – Don Luis 

részéről nagy veszély fenyegeti. Az a nyomorult fráter 

nekibátorodott atyámnak néhány félreértett kijelentésétől, és újra 

szerelmi és házassági ajánlattal ostromolt. Az ön élete nincs 

biztonságban, ha az megsejti, hogy ön közelebb áll hozzám. Én 

meg tudom magamat védeni az ellen az ember ellen, de egyedül 

kell maradnom. Guarato közelében egy percig sem biztos az ön 

élete. Majd megüzenem, ha elmegy. Nem fog sokáig maradni, 

talán egy hétig, amíg a franciák itt lesznek. 

Amíg a leány lihegve beszélt, don Alfonso szeme felragyogott, 

olyan büszkén és olyan boldogan, mint eddig még sohasem. 

Megragadta a leány kezét, amellyel kantáránál fogva megállította 

az öszvért, ajkához emelte és többször forrón megcsókolta. 

– Köszönöm, Marion! – mondta. – Köszönöm érdeklődésének 

ezt a bizonyságát. Ennél ékesszólóbbat még sohasem hallottam 

öntől. De… 



– Nem, nem, semmi de! – erősködött a leány. – Ha szeret, akkor 

nem rohan a vesztébe, nem szolgáltatja ki magát egy orgyilkosnak. 

Megtiltom, hogy itt mutatkozzék. 

– Drága Marion, ez lehetetlen –, szólt a fiatalember őszinte 

kétségbeeséssel. – Ne tartson semmitől, óvatos leszek, majd 

elkerülöm azt a Guaratót. Mindent el fogok követni, hogy ön iránti 

vonzalmamat elrejtsem. És mit is gondolna ön rólam, ha félnék… 

– Semmi „gondolna rólam” – kiáltott fel a leány villámló 

szemekkel. – Parancsolom, hogy egy ideig ne lépje át házunk 

küszöbét. Megteszi, vagy nem? 

– Ma be kell mennem önökhöz! – felelte don Alfonso még 

mindig zavarban a jelenet hevességétől. – Ma reggel levelet 

kaptam Tréport kapitánytól… 

– Ahá, levelet! – szólt a leány tompa hangon, és elsápadt. – Ezt 

nem tudtam. 

Marion ugyanis előző este maga küldött levelet Miradorba, 

hogy távol tartsa don Alfonsót a haciendától azzal az ürüggyel, 

mintha don Luis a fiatalember életére törne. Marion nem félt 

Guaratótól, akinek szellemileg felette állott. A leány bízvást 

hazugnak nevezhette ezt az embert; a kreolnak sokkal rosszabb 

híre volt, semhogy bárki is hitelt adott volna neki. Don Alfonsótól 

ellenben félt Marion. Régóta tudta, mennyire szereti őt a 

fiatalember, s hogy ő maga is mennyire tápot adott reményeinek. 

Alfonso – gondolta a leány – ne zavarhassa őt meg tervében, 

amelyet kieszelt, hogy a szép fiatal franciát, az ő eszményképét, 

magának meghódítsa. Mert elhatározta, hogy meghódítja, még ha 

követni kellene őt a táborba is. Odament volna 

markotányosnőnek. A leány meg akarta akadályozni, hogy a két 

fiatalember találkozzék, meg akarta akadályozni, hogy don 

Alfonso, kinek csöndes, de izzó szerelmét ismerte, nyílt 

féltékenységben törjön ki, talán megkérje a kezét… szóval távol 

akarta tartani az udvarlót, aki most alkalmatlan neki, távol 



mindaddig, amíg megnyeri Edmond szívét. Hogy azután mi lesz, 

azzal nem törődött. Mit neki akkor az egész világ! De nem akarta, 

hogy szerelmi játékában, Edmond behálózásában meglessék, 

megzavarják, különösen az, akivel szemben álnokul járt el, akit 

nem szeretett és akit mégis magához csalogatott azelőtt, mert 

gazdag és előkelő volt. 

– Miféle levél az? – szólt a leány alig jutva levegőhöz. 

– Családom régebben benső barátságban volt a kapitány 

családjával – felelte don Alfonso. – Gyermekkorunkban majd’ 

mindennap együtt voltunk. A kapitány meghallotta, hogy még itt 

vagyok Miradorban – ó, hiszen már régen otthon kellene lennem 

–, és megkért, hogy látogassam meg itt. Teljesítenem kell tehát 

kívánságát, legalább ma. És ne tartson semmitől. Férfi vagyok, és 

meg tudom védeni életemet! 

Meleg érzéssel nézte a leányt. Csoda-e, ha don Alfonso 

Marionnak az ő életéért való aggódását a hirtelen fellobbanó igaz 

szerelem első jelének vélte, jelnek, amely után oly régóta 

vágyódott! Csoda-e, hogy ezt gondolva, nehezen elfojtott 

szenvedélye oly hatalmasan fellángolt? 

Marion arca egyszerre ernyedt és közömbös kifejezést öltött 

Gondolkodott. Talán csakugyan erről a viszontlátásról van szó, és 

akkor nincs nagy baj! 

– Nos, akkor nem gátolhatom meg – suttogta maga elé. – 

Remélem, nem fog említést tenni a levelemről. 

– De drága Marion, hova gondol! – kiáltott fel Alfonso. 

– Én nem gondolok semmit – felelte a leány halkan. – A barátja 

ott ül a verandán. Én majd erre oldalt megyek el, hogy ne lássanak 

bennünket együtt. 

Egyáltalán nem kíváncsiság volt az, ami Edmond tekintetét 

odaterelte, ahol Marion és Alfonso álltak. Hisz sejtelme sem volt 

róla, kicsoda a most érkezett, és még ha sejtette volna is, akkor sem 

csodálkozott volna, ha Marion elébe megy egy ismerősnek és 



beszél vele. Hogy a beszélgetés egy ideig meglehetősen heves és 

izgalmas volt, azt Edmond a távolság, meg az arcokat eltakaró 

ágak miatt egyáltalán nem is vehette észre. 

Alfonso most lassan és elgondolkozva lovagolt a hacienda felé. 

Mikor a közelbe ért, Edmond felismerte Inezzel való hasonlóságát. 

Felugrott és eléje szaladt. Néhány szóból megértették egymást, 

melegen kezet szorítottak, mert gyermekkorukban nagyon 

szerették egymást, és csak Edmondnak Párizsból való távolléte 

okozta, hogy Alfonso a két család elidegenedése ellenére is nem 

kereste őt fel. Leültek a verandán, és az első félórákban 

családjukról és Inezről beszélgettek. Aztán beszélgetésük 

kényszerűen a nap égető kérdésére, a háborúra is rátért. 

– Teljesen megértem álláspontodat – szólt Alfonso. Tegezték 

egymást, mint gyermekkorukban. – És ezért semmi olyat nem 

akarnék mondani, ami sérthetne téged, de császárod bevonulása 

Mexikóba dőreség, ebből nem engedek. Mexikó szétzilált ország, 

ez igaz, és ha szomszédja volna Franciaországnak, mint Belgium 

vagy Svájc, rövidesen meg lenne hódítva; de honnan vegye 

Napóleon azokat az erőket, amelyekkel hadseregét Mexikóban a 

kellő létszámon tudja tartani? Mert ne képzeljétek, hogy 

leigáztátok az országot azzal, ha bevonultatok Mexikóba! Az 

emberek itt megszokták, hogy az ország minden részében, minden 

egyes vidéken külön-külön önállóan járnak el. A háború tovább 

fog folytatódni Tamaulipasban, Sonorában, nyugaton és fenn 

északon. Hogyan állíthatnátok talpra elegendő csapatot, hogy 

sakkban tartsátok valamennyi bandát, amely ellenetek támad? 

Hogyan akarjátok élelmezni embereiteket a kopár hegyekben, a 

sivár fennsíkokon? Mert a néptől itt semmiféle támogatást nem 

várhattok, sem a meszticektől, sem a kreoloktól, sem az 

indiánoktól. Egymás között veszekednek ugyan, de az idegent 

valamennyien gyűlölik. Majd megtudod ezt! 



– Mi nem is akarjuk elárasztani és birtokba venni az egész 

országot – szólt Edmond kissé titokzatosan. – Biztos forrásból 

közölhetem veled, hogy már folynak a tárgyalások Miksa osztrák 

főherceggel. Mi elfoglaljuk Mexikót, az ország népe, vagy 

legalábbis a megszállott tartományok népe kikiáltja császárnak a 

főherceget, mi támogatjuk, amíg megszilárdítja trónját, azután 

kivonulunk az országból. Így Franciaország elégtételt kap 

megsértett becsületéért, és remélhetőleg Mexikó is rendbejön. 

Mert uralkodó nélkül sokáig nem maradhat ez az ország. 

– De hisz az észak-amerikaiak uralkodó nélkül is jól 

megvannak! – felelte Alfonso mosolyogva. 

– Azoknál sem tart már sokáig… és különben is: van császárjuk 

– mondta Edmond. 

– Majd elválik! – vélte Alfonso. – A mexikóiakat általában nem 

lehet az Egyesült Államok férfiaival összehasonlítani; de mégis 

van bennük elég függetlenségi érzés, hogy egy idegen fejedelmet, 

akinek nincs gyökere az országban, lerázzanak magukról. De 

hagyjuk már a politikát! Sajnos attól tartok, hogy még elég 

gyakran kénytelenek leszünk rá visszatérni. Boldog vagyok, hogy 

megtaláltalak, vagyis inkább hogy te megtaláltál engem! 

Mindenesetre, ha már itt vagy Mexikóban, akkor hosszabb időre 

meg kell minket látogatnod ott fenn, Új-Mexikóban. Sajátságos 

életet és gazdálkodást fogsz ott megismerni. Inez is már bizonyára 

hazatért. Utolsó levele szerint legalábbis várták őt, és én két hete 

nem kaptam hírt hazulról. 

– Hogy van az, hogy egyáltalán még itt vagy? – kérdezte 

Edmond. – Hisz Inez azt mondta nekem, hogy már ez év elején 

hazavárnak a birtokotokra. 

Alfonso arcát láng borította el; hogy zavarát elrejtse, 

Edmondnak az asztalon heverő szivartárcájából kivett egy szivart 

és rágyújtott. 



– Mirador tulajdonosa nagyon művelt és nagyon 

szeretetreméltó német ember – felelte azután. – Engem Wedell 

berlini tanár ajánlott hozzá. Úgy tartanak ott, mintha a gyermekük 

lennék. Érzem, milyen végtelen sokat tanulhatok Ratorius úrtól, és 

mivel atyám egyáltalán nem sürgette a hazajövetelemet, sőt, 

miután anyám szemlátomást óhajtja, hogy maradjak távol s ne 

legyek kénytelen harcba vonulni, hát inkább itt maradtam. De 

belátom, hogy nem szabad tovább maradnom. Haza kell mennem, 

részt kell vennem a lázadók elleni küzdelemben… 

– Én már annak is örülök, hogy nem állsz velem szemben itt 

mint ellenség – mondta Edmond, amikor Alfonso izgalmában 

elakadt. – Hát ti valóban ellenségei vagytok a lázadóknak, és te 

harcolni akarsz a Dél ellen? Én nem tudom elképzelni, hogy valaki 

lelkesedhessen a négerekért, és egyenlő jogokat akarjon nekik adni 

a fehér emberekkel. 

– Mi otthon másként gondolkozunk – felelte Alfonso. – A néger 

mindenesetre furcsa teremtménye az Istennek, félig a fehérek 

majma, félig ravasz és gondolkodó. De senki sem tagadhatja, hogy 

vannak nemesebb szellemi képességei, és végre is, egyszer már 

meg kell tenni az első lépést a fekete faj felszabadítására. Ha nem 

is állhat a néger a fehér ember mellett, de idővel Afrikában 

emelkedhet, és bevezetheti ezt az emberiségre nézve eddig haszon 

nélkül való földrészt a civilizált országok sorába. Ha arra a 

belátásra jutnánk el, hogy a szabad néger nem maradhat 

állandóan meg a fehér ember mellett az Egyesült Államokban 

mind a kettőnek hátránya nélkül, nos, akkor visszaküldjük 

Afrikába, hogy alapítsa ott meg a saját államait. És akkor a 

rabszolgaság balvégzetéből még mindig boldogság fejlődhet ki a 

fekete faj számára. 

– Úgy filozofálsz, mint Montesquieu! – szólt Edmond 

mosolyogva. – Nos, én nem sokat értek ezekből a dolgokból, s már 



előre igazat adok neked. Tényleg azt hiszed, hogy a déli lázadók 

elvesztik a háborút? 

– Ez egészen bizonyos! – felelte Alfonso. – Én részt fogok venni 

a háborúban, ha tovább tart, bárha atyám a maga és gyermekei 

számára hadiszolgálat alól való mentességet kapott, amikor 

vállalkozott arra, hogy Arizonát benépesíti. Ebben a háborúban az 

Egyesült Államokról van szó, és ez roppant jelentőségű az egész 

emberiség számára. 

– Ti ezt itt jobban tudjátok, mint mi odaát Párizsban – felelte 

Edmond. – Ott a Déli Államok győzelmét s az Egyesült Államok 

felosztását két-három, sőt négy államcsoportra, befejezett ténynek 

tekintjük. Én a magam részéről nem sokat törődöm a politikával. 

Mint katona megteszem a kötelességemet s ezzel vége! 

– Egy bizonyos don Luis Guaratóval együtt vagy itt? – kérdezte 

Alfonso. – Hát ehhez hogy jutottál? 

– Istenem, hát hogyan jut az ember ellenséges országban 

ismeretséghez! – felelte Edmond. – Barátomnak nem barátom. 

Bizonyára tudod, hogy a mexikói guerrillák átkozott sok kárt 

okoznak nekünk. Ezért főparancsnokunk néhány pontot 

választott ki katonai állomásul, hogy a lakosságot ellenőrizhessük. 

Guarato éppen ott volt a főhadiszálláson; a mi pártunkhoz, az 

intervenciós párthoz tartozik, és maga ajánlkozott, hogy elkísér 

bennünket, és hogy ezen a vidéken, amelyet jól ismer, 

szolgálatunkra lesz. Nekem nem nagyon tetszik, de mint 

embernek nemigen van vele dolgom! Mint katonának van rá 

szükségem, ez minden. Egy tekintetben már félrevezetett. Azt 

mondta nekem, hogy Lamothe úr elvtársunk, ez pedig nem igaz. 

A derék francia lelkes mexikói lett. 

– Egyebekben azonban nagyon derék ember! – jegyezte meg 

Alfonso. 

– Meghiszem azt, nekem nagyon tetszik – felelte a kapitány. – 

Úgy látom, nagyon becsületes ember. 



– És hogy tetszik neked a leánya? – kérdezte Alfonso kissé 

elfogódottan. 

– Ó, nagyon csinos leány – válaszolt Edmond igen nyugodtan. – 

Elég kellemes jelenség. A nézése ugyan kissé feltűnő… nem 

tudom, hogy mindig ilyen-e…, olyan… 

– Igen, nagyon szép szeme van – folytatta Alfonso, mikor 

Edmond szemlátomást nem találta meg a helyes kifejezést. – 

Magunk között szólva: ez a Luis Guarato udvarol neki, s a leány 

többször elutasította őt. Ez a don valami kis ültetvényes a 

szomszédban, kártya és adósság által tönkrement ember, aki a 

politika, a „feketék” által újra fel akar emelkedni. Persze hogy 

Marion kikosarazta. 

– Hja, úgy! – mondta Edmond, visszaemlékezve a leány tegnap 

esti szavaira. – Szomorú hely ez ebben a magányban fiatal leány 

számára! Úgy látom, a nevelése kissé el van hanyagolva. Az apa 

bizonyára nem elég gazdag, hogy elküldhesse leányát, nem is igen 

akar tőle megválni… A leányban nincs meg az a könnyed báj, 

amely a mi fiatal leányainkat jellemzi. Nincs igazi kedvesség, 

nincs benne a jólnevelt hölgyek fellépésének nyugodt 

biztonsága… Olyan, mint a természet ki nem művelt gyermeke, 

minden erényével és hibájával. Én eddig természetesen csak 

kellemes oldalairól láttam őt; hozzám nagyon szeretetreméltó. 

Alfonso nem válaszolt mindjárt. Edmond nyilván élesebben 

látott, mint ahogy gondtalansága mellett képzelni lehetett volna. 

Alfonsónak erőt kellett magán vennie, hogy ne zengje a leány 

lelkes dicséretét s így el ne árulja magát. 

– Te, úgy látszik, jó megfigyelője vagy a nőknek – mondta 

mosolyogva. 

– Én? Isten ments! – kiáltott fel Edmond. – De megérzem 

valahogy a dolgokat. Nekem úgy tűnik, hogy a leány nagyon 

könnyen nekiereszti magát, nem tud magán uralkodni, nem fogja 

magát. Leányoknál, akik ilyen magányban nőnek fel, és főképp 



anya nélkül, az ilyesmi alig kerülhető el. A naivitás, ha nem 

párosul tiszta szívvel, sokszor nagyon kellemetlen lehet. 

– De én azt hiszem, hogy Marion kissé kacér, tehát számító is – 

mondta Alfonso. 

– Ez bizony megvan némelyik leányban – felelte Edmond. – A 

kacérság a legtöbbel vele született, de ezt a hajlamot 

kormányoznia, tompítania, enyhítenie kell az észnek, vagy a 

tapintat érzésének. Így alakul át és lesz belőle az a finom női 

vonás, amelyet mi idősebb asszonyoknál is szívesen látunk: az a 

törekvés, hogy a nő mindenkire kellemes benyomást tegyen, 

mindenkivel szemben barátságosan és üdítően viselkedjék. 

A beszélgetés nyilvánvalóan nagyon komoly gondolatokat 

keltett Alfonsóban, mert egyszerre hallgatag lett. Lamothe – aki 

ekkor lépett a verandára, és mikor don Alfonsót meglátta, gyorsan 

odasietett, hogy üdvözölje – más fordulatot adott a 

beszélgetésnek. Közben besötétedett. 

– No, éjszaka lett, ma már nem mehet haza Miradorba – mondta 

Lamothe Alfonsónak. 

– Miért ne, hisz úgy ismerem az utakat mintha parkban járnék – 

felelte a fiatalember. – Ha pedig én eltévednék, a lovászom még 

jobban tud tájékozódni, mint én. 

Ám Edmond és Lamothe annyira kérték, hogy töltse velük az 

estét, annyira erősítgették, hogy nincs nagy igénye, még ágyat is 

tudnak neki adni, hogy Alfonso végre megingott, és elfogadta a 

meghívást. Gondolt ugyan arra, hogy Marion óvta őt don Luistól, 

de a félelem ismeretlen fogalom volt Alfonso lelkében. A 

fiatalember gyengének és vékonynak látszott ugyan, de azért 

minden testi ügyességben párját ritkította. 

Marion egész szokatlan módon csak egy-egy pillanatra 

mutatkozott az est folyamán. Sejtette, hogy Alfonso észre fogja 

venni, milyen benyomást tesz őreá a fiatal francia kapitány, és 

attól tartott, hogy nem tud majd uralkodni magán. Vagy talán nem 



is akart. Don Luisszal, aki a délután folyamán távol volt, 

visszatérésekor nem sokat törődtek, Lamothe, Edmond és Alfonso 

franciául társalogtak a legkülönbözőbb dolgokról. A köszöntés, 

amelyet Alfonso és Don Luis Guarato váltottak, nagyon hűvös 

volt. 

Lamothe-nak, úgy látszik, érdeke volt, hogy Alfonsót magánál 

tartsa, mert másnap reggel megint oly nyomatékosan kérte őt 

maradásra, hogy Alfonso kénytelen volt beleegyezni. 

Lamothe-nak valószínűleg az volt a célja, hogy az ő jelenléte által 

elhárítsa Marion és Edmond négyszemközti beszélgetéseit. Az 

öreg francia ugyan tökéletes gavallérnak ítélte a fiatal kapitányt, 

mégis attól kellett tartania, hogy Marion kitüntető rajongásával 

végül is lángra lobbantja a kapitány szívét, és alkalmat ad arra, 

hogy egyrészt Edmond kísértésbe essen, másrészt, hogy Guarato 

valami erőszakos cselekedetet kövessen el. Ha időt nyer – 

gondolta Lamothe –, akkor mindent megnyer. Az is meglehet, 

hogy Alfonso elmondja Edmondnak szerelmét, és azzal útját 

vágja, hogy Edmond és Marion között új viszony keletkezzék. 

Marion e napon mint egy fúria tett-vett a szobában. Tudni azt, 

hogy Edmond itt van a közelében, és ő nem láthatja őt, és nem 

beszélhet vele, mert Alfonso szeme ügyel rá, ez túl nagy 

türelempróba volt. A szegény indián asszonyok meg is szenvedték 

rosszkedvét. Másrészt Alfonsót fájdalmasan érintette, hogy 

Marion egyáltalán nem törődött vele. Utolsó találkozásuk nyomán 

olyan szép remények támadtak benne, annyira felemelte őt az a 

gondolat, hogy Marion egész szívével mélyen és őszintén szereti 

őt, hogy a leánynak ez a szándékos visszahúzódása egészen 

váratlanul érte őt. Alfonso úgy intézte a dolgot, hogy egyszer fél 

óra hosszat egészen egyedül volt Lamothe szobájában; Marionnak 

meg kellett őt látnia ott; nem jött be. Vajon ez mind a don Luistól 

való félelem miatt van? Talán nem akar a leány új okot adni a 

kreolnak a féltékenységre? De hisz ezt odasúghatta volna neki 



néhány szóval! Aggódásának és gyengédségének ez az újabb 

bizonysága legalább némiképpen kárpótolta volna őt a 

fájdalomért, hogy a közelében van, és mégsem láthatja őt. 

Edmond még az udvaron volt, egy hirtelen megbetegedett 

lónál, és Alfonso még mindig elgondolkozva állt Lamothe 

szobájában, és várta, hogy Marion belebbenjen, amikor belépett 

don Luis. Mivel Alfonso kerülni akart a kreollal minden 

beszélgetést, ki akart menni a szobából. De don Luis szinte elállta 

az útját. 

– Nos, don Toledo – mondta keserű nevetéssel –, most mind a 

ketten pórul jártunk, kereshetjük a vigasztalást; új csillag jelent 

meg, amely elhomályosította a miénket. 

– Nem értem önt – válaszolt Alfonso kurtán. 

– Csakugyan nem ért? – kérdezte don Luis. – Nem vette észre, 

hogy Marion kisasszony felettébb bosszankodik, mert mi ketten 

útjában állunk, hogy régi játékát megkezdje a francia kapitánnyal? 

– Mi közöm nekem ehhez! – felelte Alfonso, és elhaladva a kreol 

mellett, kiment a szobából. 

De a szúrás talált. Csakugyan a kreol állítása volt az egyetlen, 

amely mindent megmagyarázott. Még egy órával előbb azt 

mondta Edmond: – Nem tudom, mi történt a kisasszonnyal 

tegnap délután óta, de ma egyáltalán nem látjuk őt! Tehát neki is 

feltűnt a változás. Lehet, hogy don Luis csak bosszantani akarta 

vetélytársát… de nem, nem, Alfonsónak, ha nem akarta magát 

ámítani, meg kellett vallania magában, hogy a kreolnak igaza van. 

És ezzel összedőlt az az egész szép kártyavár, amelyet magának 

felépített. Marion távol akarta őt tartani a haciendától, ameddig 

Edmond ott van. Aggodalma don Luis miatt csakugyan 

túlságosan nagy volt. Hisz Alfonso végre is férfi volt, aki tud 

védekezni, azonkívül Guarato máshol is megtalálhatta őt, mint a 

Lamothe úr haciendáján. Szíve, amely kezdettől fogva intő jeleket 

adott, mégis jól sejtette: Marion semmi egyéb nem volt, csak egy 



kacér teremtés, aki fut minden új férfi után, szóval méltatlan az 

igazi szerelemre. 

Ám ez a felismerés, most, hogy már újra remélni kezdett, annál 

fájdalmasabb volt. Vajon Edmond sejti-e, hogy Marion őt részesíti 

előnyben, vajon viszonozza-e a leány érzelmeit? Alfonso úgy 

vélte, hogy nem. A fiatal kapitány sokkal derültebb volt, és 

szemlátomást nemigen törődött Marion távollétével, még ha 

udvarias ember létére meg is említette azt. Mindazonáltal Alfonso 

elhatározta, hogy bizonyosságot szerez a dologról. Érezte 

helyzetének megalázó voltát. Elhatározásra kellett jutnia, ha nem 

akart önmaga előtt restelkedni. Haszontalanul tölti itt az időt. 

Minden, amit Edmondnak miradori hosszú tartózkodásának 

szépítésére mondott, csak félig volt igaz. Már rég haza kellett 

volna térnie szüleihez. Atyja leveleiből egyre növekvő csodálkozás 

szólalt meg hosszú elmaradása miatt. 

A fiatalság gyorsan határoz, és Alfonso, maga is nemes és nyílt 

jellem, még hitt a mások nyíltszívűségében. Beszélni akart 

Edmonddal. Nem tudott nyugton maradni, amíg nem szerzi meg 

a bizonyosságot. Edmond éppen jött a ház felé. Alfonso elébement 

és megkérte, hogy hallgassa meg őt néhány percig. Edmondot 

meglepte Alfonso hangjának komolysága és az a komor kifejezés, 

amely barátjának arcára kiült, anélkül, hogy az tudta volna. 

Természetesen azonnal ráállott a beszélgetésre. A két fiatalember 

tehát a verandára ment, amely a legalkalmasabb hely volt 

ilyesfajta bizalmas beszélgetésre, mert senki sem jöhetett titokban 

a közelbe, hogy hallgatózzon. 

– El fogsz csodálkozni azon, amiről beszélni akarok – szólalt 

meg Alfonso. – Azt is felelhetnéd nekem, hogy ne kérdezzelek 

efféle dologról. De nem gondolhatom, s el sem tudom képzelni, 

hogy a te részedről úgy alakultak volna a dolgok, hogy dacos 

választ kaphatnék tőled. Nálad legfeljebb csak múló érzésről lehet 

szó; nálam ez már szenvedély. 



Edmond erre az ünnepélyes bevezetésre meglepetten nézett rá, 

aztán kezet nyújtott neki és így szólt: 

– Mindenesetre csodálkozom. De beszélj, úgy fogok neked 

felelni, mint édes testvéremnek. 

Erre Alfonso hálás pillantást vetve barátjára, megindult hangon 

és lesütött szemekkel elmondta, mint hozta őt a véletlen ide, a 

haciendába, és mint bilincselte le őt Marion személye. És mégis, 

sohasem tudta elnyomni azt az érzést, hogy Marion nem 

viszonozza az ő szerelmét azzal a kizárólagossággal és 

bensőséggel, amellyel ő érez iránta; hogy noha valamelyest kedvét 

leli benne, mégis a nagyon gazdag és tekintélyes család fiát szereti 

benne mindenekelőtt. Ez visszatartotta őt attól, hogy nyilatkozzék 

a leánynak, és tőle és atyjától megkérje a kezét. Ő nem áltatja 

magát Marion nevelésének hibái, hiányai és hézagai tekintetében, 

sőt, később sohasem tudná magának megbocsátani, ha kacér nőt 

venne feleségül. Az ő családja minden nőt, akit feleségül hozna, 

igaz szeretettel fogadna. Még egy szegény, félművelt leányt is, de 

persze csak akkor, ha az a leány férjét csak önmagáért szereti, s 

vagyona és rangja iránt közömbös. 

E tétovázás által Marion, aki eleinte félreismerhetetlen 

hajlandósággal közeledett hozzá, lassanként egyre hidegebb és 

ingerlékenyebb lett. Ő, Alfonso, ennek ellenére nem bírta magát 

rászánni, hogy kimondja a döntő szót, mert eddig sohasem volt 

alkalma kipróbálni, vajon Marion szerelme igaz érzés-e, amit 

pedig ő megkövetel. Ezután Alfonso elmondta beszélgetését a 

leány atyjával, aki legnagyobb álmélkodására maga mondta neki, 

hogy Marion nem neki való feleség; azután megemlítette Marion 

levelét és erőlködését, hogy őt, Alfonsót, a haciendától távoltartsa, 

és végül közölte barátjával azokat a kijelentéseket, amelyeket don 

Luistól hallott az imént. 

– Ez az ember – folytatta Alfonso – társaságban egyszer, 

állítólag, azzal kérkedett, hogy Marionnal olyan viszonya volt, 



amely természetesen minden komoly lépést az én részemről 

lehetetlenné tenne. De Guarato fecsegő és aljas jellem; 

valószínűleg azért mond rosszat Marionról, mert az kosarat adott 

neki. Az apa figyelmeztetése persze kellett, hogy meghökkentsen. 

Emögött, úgy látszik, valami titok van. Most aztán ez a fagyosság 

és tartózkodás Marion részéről: mindezt valóban megmagyarázza 

az, ha irántad heves szerelemre lobbant volna. Neked nagyszerű 

alkalmad lenne őt próbára tenni. Ha valóban léha leány, aki 

hajlamait nem bírja megzabolázni, akkor olyan módon fog 

kezedre játszani, amely minden kétséget kizár. Úriembernek 

természetesen nem könnyű feladat, de hisz nem kellene a 

végsőkig űznöd a dolgot. Hogy don Luist egy ideig szívesen látta 

Marion, az bizonyos; hogy mikor én megjelentem, kiadta az útját, 

az is kétségtelen. Ha most érzelmei hirtelen feléd fordulnak, aki új 

ember vagy itt, akkor természetesen léha, csélcsap teremtés, akivel 

többé nem szabad törődnöm. 

Edmond nagy részvéttel hallgatta végig az elbeszélést. Arca 

nagy zavarról árulkodott. 

– Kedves barátom, először is azt akarom neked megmondani, 

hogy Lamothe kisasszony a legkisebb hatással sem volt rám – 

felelte aztán. – Én szeretek, és remélem, hogy az én választottam 

viszontszeret. Majd megtudod, ki az, akinek odaadtam szívemet, 

és akkor igazat fogsz nekem adni, hogy akinek ilyen szerelem van 

a szívében, az védve van minden csábítás, még a legfurfangosabb 

és leghízelgőbb pillanatnyi gyönyör ellen is. Miután egyáltalán 

nem vetettem ügyet rá, tetszem-e a kisasszonynak vagy sem, 

teljességgel nem tudom, milyen értelmet tulajdonítsak 

pillantásainak. Arra persze emlékszem, hogy néha, sőt talán 

mindig olyan szemmel nézett rám, ami mindenesetre több mint 

figyelmesség. Aztán meg nem vagyok eléggé hiú, s ezért nem 

hiszem azt, hogy minden leány, aki szívesen mulat velem, 

mindjárt szerelmes is belém. Ilyenre sem nem gondolok, sem nem 



ügyelek. Az persze feltűnt nekem, hogy óva intett a rágalmazástól, 

amelyet don Luis esetleg nekem mondani fog. Ámde azt hittem, 

hogy ezt a kijelentést az a tiszteletreméltó vágy sugallta neki, hogy 

egy idegen miatt ne kerüljön hamis látszatba, s ne veszítse el 

érdemtelenül becsülésemet. Ha mindent végiggondolunk, akkor a 

leány jelleme mindenképp furcsának és aggasztónak tűnik fel. Egy 

apa, aki saját leányát méltatlannak tartja arra, hogy a feleséged 

legyen – ez ellenkezik minden emberi tapasztalattal! Mindenesetre 

helyesen tetted, hogy óvatos voltál. Az a benyomásom, hogy 

ebben a leányban van valami a vadállatból – ne érts félre és ne 

hidd azt, hogy bántani akarlak érzelmeidben! Van benne valami 

féktelen, zabolátlan, kiszámíthatatlan vonás. Nem szokta meg, 

hogy számot adjon magának érzelmeiről és megfontolja 

cselekedeteit. Vakon követi felébredő szenvedélyeit. Nagyon 

könnyen meglehet, hogy szerette azt a don Luist; akkor 

megjelentél te, s a leány őt hozzád mérve visszataszítónak találta; 

te aztán az ő hajlandóságát hosszas habozásoddal elfojtottad, 

ekkor jövök én, az új férfi, az idegen, s ő felém fordul. De mit lehet 

itt tenni? Mert lehetetlen az – még ha nem is tartana vissza 

szerelmem a legszebb, a legdrágább leány iránt, még akkor sem 

élhetek vissza az itt élvezett vendégszeretettel annyira – hogy 

udvaroljak a házigazdám leányának, hogy felhasználjam hirtelen 

támadt szenvedélyét, csak azért, hogy próbának vessem alá. 

Nagyon rút szerep lenne. Ha a leány valóban az, aminek én 

tartom, akkor igazi jellemét leggyorsabban úgy fogja megmutatni, 

ha néhány napig nem mutatkozol s én egyedül leszek vele. Nekem 

természetesen nagyon hiányoznék a te társaságod, de 

belenyugodnám a te kedvedért. Ez a legjobb, és nem szégyenít 

meg a magam és az apa szemében. Ha Guaratónak igaza van, ha a 

leány tényleg szemet vetett rám, és terhes neki a te jelenléted, nos, 

akkor most, hogy a figyelmemet felhívtad, hamarosan tisztán 



fogom látni. Sőt, talán még Guaratót is eltávolítom egy napra. 

Akkor a leány annál fesztelenebbül fogja magát elárulni. 

– Igazad van – felelte Alfonso szomorúan –, ez lesz a legjobb, és 

köszönöm neked az érdeklődést, amely szavaidban 

megnyilatkozik. Elmaradok néhány napig – döntésre kell 

juttatnom a dolgot. Szörnyű vívódás martaléka a lelkem. Néha az 

az érzésem, mintha egész lelkemmel szeretném őt, néha csak a 

buja szép nőt látom benne, aki úgy tud mozogni, hogy a 

legjózanabb képzeletet is lángra lobbantja… 

– Ó, ha így áll a dolog, az nagy szerencse! – kiáltott fel a 

kapitány örömmel. – Az igazi szerelembe sohasem keveredik bele 

egy szikrányi érzékiség sem… ezt magamról tudom. A magány, a 

leány szépsége, kacérsága megejtett téged. Most eleget tudok. De 

majd meglátjuk…! Itt jön don Luis Guarato, hallgatnunk kell! 

A kreol, akinek talán felkeltette a gyanúját a két jóbarát hosszas 

beszélgetése, kijött a házból és gyanakvó pillantásokkal nézte őket. 

Kilépett a verandából, de nem egyenesen feléjük ment, hanem egy 

fához lépett, amely szorosan a szakadék szélén állt, s amelyen ő 

néha-néha nyaktörő tornagyakorlatokat próbált, hogy erejét, 

ügyességét és vakmerőségét megmutassa. A középvastag 

fatörzsből ugyanis sima, vízszintes ág nyúlt ki a szakadék fölé, 

mint valami nyújtó, és don Luis csakugyan annak használta. Vagy 

az egyik, vagy mind a két kezével meg szokta ragadni az ágat, 

kilendült a levegőbe a szakadék fölé, kezeivel leereszkedett, 

felhúzódzkodott, egészen úgy, ahogy az a nyújtógyakorlatoknál 

szokás. Ez a hátborzongató játék megfelelt hencegő, vakmerő 

természetének. Azt hitte, hogy ezzel csodálatot kelt, holott csak 

rémületet és bosszúságot okozott életének céltalan 

kockáztatásával. 

Most is, szinte tüntetően, hogy a két barátot nem akarja zavarni, 

odament a fához s egyik kezével megfogta az ágat, amelyet csak 

nagy nehezen lehetett elérni. Egyszerre nagyot kiáltott és 



lezuhant. Szerencsére sikerült még egyik kezével megragadni egy 

bokor vékony ágát, amelyen a levegőben függve fenntartotta 

magát. Alfonso és Edmond felugrottak és segítségére rohantak. 

Felhúzták a kreolt a szakadék szélére, ahol térdre borulva maradt, 

de egyik kezével a földre támaszkodott. 

Halotthalvány volt. Borzasztó ijedtség kifejezése torzította el 

arcát. De még más is volt ebben az arcban az ijedtségen kívül – 

valami megdöbbentő őrjöngés. 

– Ó, a kígyó! A kígyó! – zihálta nagy nehezen, és valósággal 

küzdött dührohamával. Jobb keze ökölbe szorult, és reszketett, 

mint falevél a szélben. 

Aztán egyszerre felugrott. A vízszintes ág, éppen a fa törzse 

mellett, megtörve lekonyult. Don Luis szinte hihetetlen erővel 

megragadta az egész fát és annyira hátrahajlította, hogy az ágat 

szilárd talajon állva elérhette. 

– Nézzék csak! Nézzék csak! – nyögte még mindig lihegve 

izgalmában és dühében. – Le van fűrészelve! Hogy lezuhanjak a 

mélységbe! Ó, az a kígyó! Az a kígyó! 

Igen, le volt fűrészelve: ezt a két fiatalember sem tagadhatta. Az 

ág szorosan a fa törzsénél majdnem egészen át volt vágva. Le 

kellett törnie, ha valaki erősen megfogja. Ha valamivel kevésbé 

fűrészelték volna át, hogy don Luis nem veszi mindjárt észre és 

megkísérli szokott lendületgyakorlatát, akkor menthetetlenül 

lezuhant volna a szakadékba, s elpusztult volna. 

Guarato egyszerre vad kacagásban tört ki, és elengedte a fát, 

amely visszapattant. 

– Mit gondolnak, ki tette ezt? – kérdezte szinte őrülten, s mikor 

a két fiatalember vállat vont és álmélkodva nézett rá, így folytatta: 

– Donna Marion tette! Lamothe Marion! És ha most a szakadék 

fenekén feküdnék, akkor kő esnék le a szívéről! 

– Ember, megőrült! – kiáltott fel Edmond felháborodva, míg 

Alfonso elsápadt. 



– Ő volt! – suttogta Guarato fogcsikorgatva. – Ez az ő műve! 

Marion csakugyan megjelent a ház ajtajában. 

– Mi az itt? – kérdezte gyorsan közeledve. – Majdnem 

szerencsétlenség történt?! Az Istenért, az öreg Dórának 

kötelessége lett volna megmondani önnek, don Luis! 

Megparancsoltam neki, hogy fűrészelje le ezt az ágat, mert nem 

bírtam nézni azt a szörnyű játékot, amelyet rajta űzni szokott. 

Valószínű, hogy munkája közben megzavarták, s emiatt 

elfelejtette önt figyelmeztetni. Dóra! Dóra! 

A nevet olyan hangosan és rikoltva kiáltotta, hogy az öreg 

indián nő azonnal megjelent és rémülten rohant oda. Marion 

szemlátomást kissé meg volt ijedve, izgatott is volt, de semmi 

esetre sem annyira, amennyire a vakszerencse révén elmaradt 

irtózatos szerencsétlenség megérdemelte volna. 

– Nyomorult teremtés, mit tettél? – ripakodott Marion a 

szegény indián nőre, mialatt don Luis fekete szemei meredten és 

ijesztő villogással szegeződtek a leányra. – Mit mondtam neked? 

Miért nem fűrészelted le azt az ágat egészen? 

– Szűzanyám… irgalom! – kiáltott fel az öregasszony térdre 

borulva. – Porfirio elhívott, mikor még nem készültem el a 

munkával A kecskéket kellett megfejnem. Azután már nem jutott 

időm, és elfelejtettem. Folyton a konyhában és az udvaron kellett 

dolgoznom. 

– Nyomorult féreg, miért nem mondtad meg nekem, hogy még 

nem készültél el? – kiáltotta Marion, öklével verve az 

öregasszonyt. – Takarodjál a szemem elől! Majd megkapod 

büntetésedet!… Don Luis, szívből szerencsét kívánok, hogy 

megmenekült ilyen nagy veszélyből! – fordult aztán a kreolhoz. – 

Mondhatnám ugyan, hogy: aki veszélybe rohan, bele is pusztul, 

de mégis örülök, hogy házunkat megkímélte a sors ilyen 

szerencsétlenségtől… Uraim, a reggeli az asztalon áll, atyám várja 

önöket! 



És teljesen visszanyert nyugalommal bement a házba, mintha 

semmi sem történt volna. 

A három férfi ott maradt a szerencsétlenség helyén. Mind 

mélyen fel volt indulva, bárha mindegyiknek lelkét más-más érzés 

töltötte be. Don Luis merőn nézett Marion után és arca leírhatatlan 

kifejezést öltött: düh, irtózat, rémület és csodálat tükröződött rajta. 

Edmond és Alfonso nyomott és megrendült hangulatban voltak, 

Hát valóban lehetséges-e, hogy Marion ilyen szörnyű tettet 

szándékozott elkövetni? Mindenesetre volt valami alantas, valami 

kegyetlen a jellemében, különben nem verte volna olyan 

kegyetlenül az indián öregasszonyt. A két fiatalemberben, úgy 

látszik, feltámadt az a sejtelem, hogy Marion olyan lélek, akitől 

óvakodni kell. Edmond nagyon elgondolkozott. Alfonso mélyen 

elszomorodott. 

– Hát így volt ez kitervelve! – mondta don Luis lihegve. – 

Egészen jó magyarázat! Csakhogy akkor előre közölni kellett 

volna velem, hogy vakmerő tornajátékomat el akarják rontani. 

– De az Istenért, hogyan jutott erre a szörnyű gyanúra? – 

kérdezte most Edmond. 

– Némely női szív meglepetésekkel van tele – felelte don Luis 

vállát vonogatva. – Miután azonban Marion kisasszony ilyen 

elfogadható magyarázattal szolgált, nem volna lovagias dolog 

részemről, hogy más gyanúperrel éljek. Alkalomadtán talán majd 

többet mondok, ha az urak óhajtják. Ne menjünk tomarlas once?* 

A három férfi bement a házba. Lamothe úr már várta őket az 

asztalnál. Még komorabb volt, mint máskor. Marion már 

elmondta neki az öreg Dóra „ügyetlenségét”, és az öregúr, úgy 

látszik, szintén megalkotta véleményét a dologról éppúgy, mint 

don Luis. Ezúttal Marion szolgálta ki az urakat az asztalnál. 

Mintha meg akarná mutatni, mennyire nyugodt. 

                                                 
* Spanyol kifejezés: tizenegyórait reggelizni. 



Alfonso arról beszélt, hogy mindjárt reggeli után el kell 

indulnia, és hogy néhány napig Miradorban kell maradnia. 

Megkérte Edmondot, látogassa meg őt. A fiatal kapitány azonban 

ezt nem ígérhette meg. Parancsa úgy szólt, hogy Lamothe 

haciendáját csak fontos, a kötelesség megkívánta esetekben hagyja 

el. 

– Ha érdekli önöket, uraim – mondta don Luis –, akkor ma este 

mutathatnék valamit, amit különben aligha láthatnak még egyszer 

Mexikóban – nagualok és vadoux-k gyűlését. 

Edmond, aki ezeket a neveket addig csak futólag hallotta, 

bővebb magyarázatot kért. Don Luis csak némi tájékoztatással 

tudott szolgálni. Azt mondta, maga sem tudja miért, de ezeken a 

gyűléseken indiánok és négerek vannak együtt. Mindenesetre 

varázslat van a dologban, és ő, mint igazi mexikói, hitt is a 

varázslatban. Alfonso kiegészítette a mexikói előadását. 

Miradorban többször hallott beszélni a naguálokról. Ezek 

varázslók voltak, akiknek eredete visszanyúlt Mexikó 

meghódításának korába, abba az időbe, amikor a kereszténységet 

behozták. Ahogy a régi germánok Wittekind megkeresztelése után 

még mindig hittek régi isteneikben, éppen úgy a régi bennszülött 

indiánok sem tudták rögtön elhagyni a pogányságot. Igyekeztek a 

keresztelés hatását az újszülötteken furcsa operációkkal 

ellensúlyozni, hogy így a gyermeket megtartsák Mexikó régi 

istenei számára. Ez a szokás még ma is él és a beavatottakat 

általában varázslóknak tartják. Valamiféle szellem támogatja őket 

és uralkodik rajtuk. Ez a szellem legtöbbször állat alakját ölti fel, 

segítségével a varázslók mindenféle bűbájosságra képesek, 

betegségeket idézhetnek fel és tudnak meggyógyítani. Mindenféle 

kalandos képzelődés zagyvaléka ez, amely valószínűleg néhány 

természeti erő ismeretén alapszik, amelyet a beavatottak, mint azt 

más vad népek papjai is teszik, a maguk előnyére használnak ki. 

Bizonyos napokon éjjel összegyűlnek a nagualizmus hívei, hogy 



ünnepi szertartásaikat és áldozati táncaikat elvégezzék. Némely 

vidékeken egyesültek velük a vaudoux-k. Ez négerek titkos 

szektája, amely majdnem mindenütt megtalálható, ahol négerek 

akár szabadon, akár rabszolgaságban élnek. Vad, szörnyű 

bálványimádás ez, amely legőrületesebb kicsapongásait Haiti 

köztársaságban I. Faustin, az ismert néger császár alatt ünnepelte. 

Szóval don Luis közölte, hogy másnap éjjel ilyen ünnepi 

gyülekezet lesz a közelben, Atliaca mellett, a Barranca de Agua 

Santában, vagyis a szent víz szakadékában. Ez a hely nevét kénes 

forrásoktól kapta, melyek ott bukkantak ki a sziklából, régebben 

híresek voltak, most azonban teljesen tönkrementek. Don Luis azt 

mondta, hogy ő és az urak nyugodtan részt vehetnek a gyűlésen, 

mert bár az indiánok titokban tartják ezeket az összejöveteleket, 

mégis a fehéreket, akik véletlenül ott vannak, nem űzik el. A 

fehéreket különben is minden erőszakos támadástól megóvja az az 

alázatosság, amellyel az indiánok a kreolokkal és a fehérekkel 

szemben mindenkor viselkednek, hacsak nem játszik közbe 

valamiféle politikai fanatizmus. Edmond – mondta don Luis – 

tegye le egyenruháját és vegye fel Lamothe úr valamelyik ruháját. 

Alfonso majd várja kettejüket Miradorban, mert az odaút ezen az 

ültetvényen megy át. 

Bár Lamothe ellenezte a dolgot, mert az ilyen kirándulás 

mindig veszedelmes, Tréport Edmondot csábította ez a kaland. 

Számára a legnagyobb akadály az volt, hogy éjjel lenne távol a 

haciendától, amit katonai kötelességével nem tudott 

összeegyeztetni. Ám közben épp visszaérkezett néhány, don Luis 

által kiküldött kém, és egybehangzóan jelentették, hogy sok 

mérföldnyi kerületben minden nyugodt, mexikói guerrillero nem 

mutatkozik, valószínűleg azért, mert hír szerint a Cordovában 

állomásozó francia csapattest ellen akarnak támadást 

megkísérelni. Lamothe úr haciendája tehát teljes biztonságban 

van. Don Luis még egyszer megismételte, hogy a kirándulás nem 



veszélyes, mert az indiánok jól ismerik őt, s ő majdnem minden 

évben részt szokott venni ilyen összejövetelen. Régi szabály, hogy 

a veszély ingerli az ifjúságot. Ezért megállapodtak, hogy don Luis 

és Tréport kapitány délután öt órakor ott lesznek Miradorban és 

magukkal viszik Alfonsót. E megbeszélés után Alfonso 

elbúcsúzott, mégpedig, mint mondta, egy hétre. Marion, akivel 

szeretett volna beszélni, hogy tőle is elbúcsúzzék, sehol sem volt 

látható. 

Edmond elkísérte egy darabon barátját. 

– Vége! – szólt Alfonso komoran. – Még ha nem is adok feltétlen 

hitelt ennek a Guaratónak, Marion egyénisége énrám ma mégis 

kínos benyomást tett. Az öreg indián asszonnyal való bánásmód 

olyan durvaságra vall, amelyet nőnek nem tudok megbocsátani. 

No… elmúlt! Ez a szerelem sose tett volna boldoggá, mert a 

kételkedés már úgyis befészkelődött szívembe. 

Amikor a fiatal kapitány visszatért a haciendára, Mariont a 

nappali szobában találta. 

– Milyen kár – szólt a leány mosolyogva –, hogy nem 

búcsúzhattam el barátjától! A pincében voltam; az ostoba cselédek 

ott kint a konyhában jól tudták ezt, és mégsem hívtak fel. 

– Don Toledo nemsokára végleg elhagyja Mexikót – felelte 

Edmond. 

– Úgy?… Nekem erről nem tett említést – válaszolt a leány, akit 

ez a hír szemlátomást meglepett, de nem kellemetlenül. – Nos, én 

nem is csodálom. Az olyan rangú és olyan vagyonú ember, mint ő, 

szörnyen unatkozhat ezen a vidéken. Én nem bírnám ki ilyen 

sokáig. 

– Ön szívesebben lenne Párizsban, ugye? – kérdezte Edmond. 

– Ó, Párizs… Párizs! – felelte Marion olyan hangon és olyan 

tekintettel, amelyben leírhatatlan sóvárgás volt. – De csak egy 

szeretett férfi oldalán! 



Edmond elértette. Mindent tudott. Tisztán látta, hogy Marion 

nem szereti az ő Alfonso barátját. Kezdett érdeklődni ez iránt a 

jellem iránt, kezdte tanulmányozni, de ez az önkéntelen 

érdeklődése nem volt kellemes számára, mert kínzó volt az a 

gondolat, hogy valóban kedvese legyen ennek a leánynak. Mégis 

igyekezett régebbi elfogulatlanságát, amennyire tőle telt, megóvni. 

Hogy a beszélgetést más tárgyra terelje, elmondta azt a 

szándékukat, hogy don Luisszal és Alfonsóval a legközelebbi 

éjszakán meg akarják látogatni az indiánok gyűlését, a Barranca de 

Agua Santa sziklái között. A leány egyre jobban elkomolyodott, 

azután szemlátomást rémület fogta el. 

– Nem, nem, ne menjen oda! – kiáltott fel végre. – Csapda ez, 

amelyet don Luis állít önnek. Sejtem… nem… határozottan 

tudom! Mit láthat ott? Mit akar ott? A mi öreg és fiatal indián 

asszonyainkat, ezeket a rút teremtéseket, és a férfiakat, ezeket a 

majmokat nézni, amint a tűz körül táboroznak, mezítelenül, 

ocsmány mozdulatokkal… nem, nem, ne menjen azzal a kreollal! 

Valami rejlik emögött! 

– De kisasszony… – szólt Edmond elámulva és zavartan. 

– Szólítson csak Marionnak, öntől nem akarok más megszólítást 

hallani! – kiáltott fel a leány még mindig szenvedélyesen. – Ígérje 

meg, hogy nem megy el! Hadd mulasson don Luis és Alfonso az 

indián nőkkel. Ön maradjon mellettem, és oly nagyszerűen 

fogunk szórakozni… hisz ön talán nemsokára megint eltávozik!… 

Késő éjszakáig együtt maradunk… Az ön beszéde zene nekem… 

– Milyen költői túlzás! – vágott közbe Edmond a tőle telhető 

szelídséggel. – Ígéretet tettem a barátomnak, tehát öt órakor 

mindenképpen Miradorban kell lennem. 

A leány megragadta a fiatal kapitány kezét… sőt még többet 

tett, rádőlt a vállára és könyörgően nézett fel a szemébe. 

Veszedelmes pillanat volt ez a fiatalember számára, mert az ilyen 

szép teremtés érintésében hatalom van, magával ragadó erő, 



amelynek gyakran még az éles elme sem tud ellenállni. A fiatal vér 

ilyen esetekben rendszerint követi természetes ösztönét. De 

Edmond erősebb volt, mint ennek az ifjú nőnek csábító hatalma. 

Szelíden hátralépett. 

– Kedves kisasszony – mondta –, igazán lehetetlent kíván 

tőlem. Szavamat meg kell tartanom. De még sokszor leszünk 

együtt, és sokat fogunk beszélgetni. Nem osztozom don Guaratóra 

vonatkozó aggodalmaiban. Sőt, ellenkezőleg, azt hiszem, hogy 

odaadó társam. 

A leány ott állt, könnyes szemekkel… Marion sír! Ki hitte volna! 

Egy vadász lépett hozzájuk valami szolgálati jelentéssel. 

Edmond illedelmesen kimentette magát, és a vadásszal együtt 

eltávozott. 

Marion sokáig nézett utána. A szeme még mindig könnyben 

úszott. Mindenki mással felcsattant volna, követelte volna, hogy 

teljesítse az akaratát… De vele, Edmonddal, nem tudott 

szembeszállni. Rabja volt a szerelem által, amely szívében 

lángralobbant. Kezét tördelte. 

– Meg fogja ölni! – suttogta csendesen. – Szándéka gyalázatos… 

megállj Guarato!… – és fenyegetően rázta meg az öklét. 

Ebben a pillanatban Guarato lépett a szobába. Marion gyorsan 

elfordult. 

– Hogyan, kisasszony, ön sír? – kérdezte don Luis gúnyosan. – 

Talán azt a szerencsétlenséget siratja, amely az imént majdnem 

utolért engem? Ó, milyen hálás vagyok önnek emberszeretetéért! 

Marion letörölte könnyeit és villámló szemekkel odaállt don 

Luis elé. 

– Maga ma este a kapitányt el akarja vinni a maga ocsmány 

indiánjainak a gyűlésére – mondta fenyegetően és izgalomtól 

remegő hangon. – Ismerem a szándékát, maga meg akarja ölni! De 

vigyázzon! Ha a kapitányt a legkisebb baj éri… nos, azt 



megkeserüli! Úgy megbosszulom őt, ahogyan emberért még nem 

álltak bosszút! 

– Hát már ennyire vagyunk? – kérdezte don Luis, dühét 

erőltetett gúny mögé rejtve. – Először ez a kiállhatatlan don 

Alfonso, most meg ez a csinos francia kapitány… No, kisasszony, 

még sokra fogja vinni! De mi közöm nekem ahhoz, ha a kapitányt 

valami baj éri? Miért lenne nekem abban részem? Boldog vagyok, 

ha maga nem sajnálja tőlem ezt a rövid életet! Vagy talán felelős 

vagyok, ha véletlenül egy mexikói golyó éri a kapitányt, amit 

mindenesetre nem kívánok? 

– Igen, maga felel nekem azért, hogy a kapitány sértetlenül 

visszajöjjön… különben… nos, maga ismer engem! 

– Sajnos, napról napra jobban megismerem! – mondta don Luis, 

és a gúnyon és az elfojtott haragon keresztül kiérződött egy 

valóban szerető és csalódott férfi fájdalma. – Hát még mindig 

előnyben fogja részesíteni ezeket az idegeneket, akik mint 

vándormadarak jönnek-mennek, szemben azzal, aki… 

– Engem ne emlékeztessen a múltra többé soha, és ne felejtse el, 

amit mondtam! – kiáltott fel Marion, és szenvedélyes gyűlölettel 

mérte végig. Azután kirohant a szobából. 

Többé nem volt látható, legalábbis addig nem, amíg don Luis és 

Edmond két indián kíséretében, akik valószínűleg a nagualok 

szektájához tartoztak, el nem hagyta a haciendát. És amikor 

megjelent, feldúlt volt, szinte önkívületi állapotban, és alig bírta 

visszatartani könnyeit. Őt is utolérte a boldogtalan szerelem 

fájdalma. 

Eközben don Luis és Edmond öszvéreiken Miradorba 

nyargaltak, olyan gyorsan, ahogy az út engedte. Don Luis nagyon 

magába mélyedt, egy szót sem szólt. Marion fenyegetései talán 

felidéztek benne egy gondolatot, amely azelőtt nem jutott eszébe? 

Vagy ha már előbb is megvolt ez a gondolata, azon töprengett, 



vajon Marion beváltja-e a fenyegetését? Edmondnak sem volt 

valami nagy kedve a beszélgetésre. Azzal foglalkozott, hogy 

pontosan megfigyelje a vidéket, vizsgálta a terület alakulását, 

ahogy az igazi katonához illik. Bele is rajzolt jegyzőkönyvébe 

néhány elnagyolt vázlatot, főképpen az utat rögzítette. Így értek a 

megbeszélt időben Miradorba, a német mintagazdaságba, ahol 

Alfonso már várta őket. 

A fiatalember bemutatta Edmondot szíves házigazdájának és 

végigvezette a gazdaságon, amelyben minden olyan rendes és 

tiszta volt, amennyire rendetlen és piszkos szokott lenni minden a 

mexikói haciendákon. Don Luis nem ment velük, hanem ott 

lődörgött egymagában az udvaron. 

– Valószínűleg híveket toboroz a mai éjszakára – szólt Ratorius, 

akivel Alfonso közölte szándékukat. – Én nem helyeslem ezeket az 

éjjeli ünnepeket, nagyon furcsa dolgok történnek ott; de az ilyen 

ősi szokásokat nehéz kiirtani. A kultúra lassan megvalósítható 

feladata ez. Nem féltem önöket, mert az indiánok és a négerek 

nem bántják az európait és a kreolt, hacsak nem ingerlik őket a 

végletekig. Magam is elmennék önökkel, ha nem várnám minden 

pillanatban egy európai barátom megérkezését, aki küldött útján 

már értesített arról, hogy Veracruzban szerencsésen partraszállt. A 

legrosszabb esetben is van önöknek fegyverük, és néhány jó 

revolverrel akár egy egész csapat indiánt távol tarthatnak 

maguktól. 

Nemsokkal ezután útnak indult a három férfi. Körülbelül egy 

óra hosszat lovagoltak elég tűrhető úton. Ekkor le kellett szállniok, 

és az öszvéreket hátra kellett hagyniok egy kis ranchóban, mert 

innen kezdve csak gyalog mehettek tovább. Közben leszállt az 

éjszaka. A két kísérő indián fáklyát gyújtott, és világított a három 

férfi előtt. A vaksötétben, a délszaki erdő vad sűrűségében, hol 

kusza harasztok és óriási fatörzsek, hol szűk sziklafalak között 

haladva, egy hatalmas hegyi folyó zúgásától és mennydörgésétől 



kísérve, ez a gyalogút nem volt kényelmes, de annál 

kalandosabban és regényesebben érdekes. 

Járás közben Edmond elbeszélte barátjának francia nyelven, 

hogy Marion figyelmeztette őt, és elmondta azt is, mit mondott. 

Alfonso meghökkent, s azt mondta, hogy ilyen körülmények 

között Edmondnak otthon kellett volna maradnia. Végül azonban 

mégis egyetértett Edmonddal abban, hogy Marion valószínűleg 

túlozta a veszélyt. Mindazonáltal elhatározták, hogy szemmel 

tartják don Luist, és a legkisebb gyanús jelre fegyverüket fogják 

használni Mindegyiküknél két hatlövetű revolver volt, azonkívül 

Edmond oldalán ott lógott a kardja is. Volt tehát huszonnégy 

lövésük. 

– Milyen szag ez? – kérdezte Edmond, mikor egy szellő 

különös, kellemetlen kénszagot hozott feléjük, amely záptojás 

szagához volt hasonló. 

– Közeledünk a melegforrásokhoz – felelte don Luis. – Mindjárt 

ott leszünk. 

Valóban a szag egyre erősebb és undorítóbb lett. Edmond 

tréfálkozott és megjegyezte, hogy közelednek a pokol kapujához. 

Végre afféle sziklamedencéhez jutottak, amelyet mindenfelől 

meredek falak öveztek. A falakban sötét nyílások látszottak, 

nyilván barlangok bejáratai. 

– Kissé korán jöttünk – mondta don Luis –, még nincsenek itt az 

indiánok. De nem sokáig kell rájuk várni. Addig nézzük meg a 

fürdőket. 

Ezek a fürdők nem voltak különösek. Természetes 

medencékből, amelyeken keresztül kénes réteg rakódott le s 

amelyeknek környezete mintha kiégett volna, meleg források 

bugyborékoltak ki, a levegőt szinte elviselhetetlen kéngőzzel 

töltve meg. Edmond és Alfonso csakhamar lemondtak az 

alaposabb megvizsgálásról, és don Luisszal együtt egy kőlapon 

heveredtek le, amelyről, mint a kreol mondta, mindent jól 



áttekinthetnek. A fáklyákat kioltották, áthatolhatatlan sötétség 

fogta körül őket. Csak szivarjaik parázslottak, mert Edmond nem 

állhatta meg, hogy ebben a kénes levegőben legalább közbe-közbe 

ne szerezze meg magának a jó dohányillat élvezetét. 

Nemsokára suhogás és zörgés hallatszott körülöttük, mintha 

vadállatok surrannának a bokrokon át, és a kövek fölött. Azután 

szembe velük nemigen messze, egy kőlapon tűz lobbant fel, 

amelynek fénye sajátságosan kék volt. Valószínűleg azért, mert 

olyan száraz gallyakból volt rakva, amelyeket a források kénnel 

itattak át. A tűz körül sötét alakok mozogtak, amelyeket még nem 

lehetett tisztán látni, mert a láng kicsiny volt. Mikor azonban a 

láng egyre jobban emelkedett és nagyobb világosságot terjesztett, 

a három férfi meglátta, hogy a kőlap, amelyen a tűz kigyűlt, 

magasabb, mint a környezete, és egyik oldalán a sziklafalban lévő 

nagy nyílással függ össze; körös-körül, nemcsak ama 

sziklaoldalon, szorongva ültek, vagy a földön gubbasztottak 

mozdulatlan indiánok, aggok, férfiak, nők, gyermekek nagy 

tömegben, akiknek barna, a kék kénláng által megvilágított arca 

egészen furcsa, majdnem kísérteties benyomást keltett. Néhány 

hosszú ruhába öltözött alak mozgott a tűz körül, valamint a tűz és 

a barlang között, amelybe időnként beléptek. 

A titokzatos ünnep szemlátomást csak nagyon lassan indult 

meg, a távolság is kissé nagy volt, ezért Edmond azt az óhajtását 

fejezte ki don Luisnak, hogy jobb volna közelebb menni. Don Luis 

azt felelte, hogy előbb beszélnie kell egy öreg indiánnal, az egyik 

beavatottal. Ezzel el is tűnt. Meglehetősen sokáig maradt el, s 

azzal a hírrel jött vissza, hogy mihelyt az indiánok felkelnek 

helyükből, közelebb mehetnek. Most még valamennyi indián 

imába merült, s ezért idegenek jelenléte nem kívánatos. Egyébként 

az ünnepnek ez a része nem nagyon érdekes. A különlegesség 

csak ezután következik. 



Vagy egy óra telt még el így. Néhány pap, aki a tüzet táplálta, 

imádkozni látszott, s a tömeg utána mondta az imát. Egyre 

érkeztek új résztvevők, s ez az egész első rész nyilván arra 

szolgált, hogy előkészítse az ünnepet, kitöltse az időt. Egyszerre az 

egyik beavatott hangos énekbe fogott, amelybe az egész tömeg 

belezúgott. Az eladdig oly csöndes sziklavölgy egyszerre vad 

hangoktól visszhangzott, valamennyi indián felállt. Don Luis 

intett két társának, mire elhagyták helyüket és közelebb mentek az 

indiánokhoz. 

A tűz most elvesztette kék színét és ropogni kezdett, mert új 

rőzsekötegeket dobtak bele. A láng magasra csapott és széles 

körben mindent erős fénnyel világított meg. A barlangból is tűz 

fénye világok elő. Mikor a három férfi közeledett a barlanghoz, 

látta, hogy az belül vakítóan meg van világítva. Szemlátomást 

nagy barlang volt és látni lehetett, hogy mostantól fogva a barlang 

lesz az egész ünnep középpontja, mert a papok csapata ott 

sorakozott valami oltárféle körül. Barátaink tehát elhatározták, 

hogy még közelebb mennek, sőt ha lehet, behatolnak magába a 

barlangba. 

Senki sem állta útjukat; sőt, szinte észre sem vették őket. 

Edmond és Alfonso ellenben annál jobban megfigyelhették a 

különböző indián arcokat. Majdnem mindegyiken vad ájtatosság 

kifejezése ült. Csak egynéhánynak maradt meg arcán az az 

eltompultság, amely máskor arcukat jellemzi. Mindannyian 

összekeveredtek: öreg és fiatal, férfi, nő, fiú és leány. Az ifjak és a 

leányok közül egyik-másik rendkívül szép volt. Nemcsak arcban, 

hanem testalkatban is. Ezt különösen akkor vették észre barátaink, 

amikor a fiúk és leányok beléptek a barlangba, és a bejáratnál 

ledobták ruháikat. Viszont mások, főképp az idősebb asszonyok, 

olyan visszataszítóan rútak voltak, hogy még a gellérthegyi 

boszorkányok is megriadtak volna tőlük. 



Don Luis néhány szót súgott társai fülébe a fiatal indián nők 

szépségéről, és ezzel elárulta, hogy az ünnep később tobzódássá 

fog elfajulni, amelynek során többé semmi különbség nem lesz a 

jelenlevők között, bárki legyen is az. Edmond és Alfonso azonban 

határozottan kijelentették, hogy az ünnepnek ezt a részét nem 

szándékoznak megvárni. 

– Hogy tetszik önnek az az indián leány, aki ott térdel az oltár 

mellett? – kérdezte don Luis. 

A két fiatalember odanézett, ahova don Luis mutatott s 

megpillantott egy alig középtermetű, de csodálatos szép alakú, 

nagyon fiatal indián nőt. Egészen meztelen volt, mint a többi, és 

miután haját kontyba kötötte, úgyhogy nem takarta el nyakát, 

tarkóját és vállait, mint a többi nőnél, termete tetőtől talpig 

egészen szabadon látszott. Ennél tökéletesebb alakot szinte 

lehetetlen volt elképzelni. Edmondnak és Alfonsónak úgy tűnt fel, 

mintha egy eszményien szép leány bronzszobrát látnák. Ezt a 

benyomást az indián leány tökéletes mozdulatlansága még 

fokozta. Karját keresztbefonva, fejét lehajtva, teljesen imájába 

merült el. Idomainak karcsúsága és finomsága révén nem lehetett 

többnek tartani, mint tizenöt-tizenhat évesnek. Ennek ellenére 

izmai, mint minden indiánnál, máris tökéletesen ki voltak 

fejlődve; ez meglátszott összefont karjairól és meghajtott lábáról, 

amely az idegenek szeme előtt volt. 

– Hogy tetszik önöknek? – kérdezte don Luis suttogva. – Ez a 

leány az én haciendámról való, egészen csodálatos, furcsa 

teremtés. Az a hír járja róla, hogy boszorka. Később talán látni 

fogunk tőle valami mesterfogást. Most az indián keresztelő 

következik. Amíg az tart, egészen nyugodtan kell maradni. 

A barlang közepén, mint már mondtuk, meglehetős nagy oltár 

állott. A legfurcsább jelképekkel volt díszítve, jelképekkel a 

régmúlt és letűnt azték uralom idejéből, különös állatalakzatokkal, 

sasokkal, kígyókkal, skorpiókkal, kutyákkal, denevérekkel. 



Néhány öreg bálványszobor is állt az oltáron, úgy látszik, régi és 

eredeti bálványok voltak. A papok hosszú ruháikban jártak és 

keltek és mindenféle fölösleges hókuszpókuszt csináltak, hogy 

foglalkoztassák a hívő lelkeket és fokozzák szertartásuk 

méltóságát. Megáldottak tányérokat és késeket. Megkérdezték a 

bálványokat, térdeltek, imádkoztak, mormoltak, dörmögtek, 

suttogtak, amíg valamennyi indián begyülekezett a barlangba, s 

azt valamiféle tömjén kábító gőze töltötte be. Akkor egyszerre 

hangos éneklés, vagyis inkább ordítozás kezdődött meg, mely 

alatt négy újszülött gyermeket vitt anyja az oltárhoz és fektetett le 

ott. Ez a négy anya volt az egyetlen, akinek félkötény takarta a 

csípőtájékát. Mihelyt a négy gyermek ott feküdt az oltáron, az 

anyák térdre borultak az oltár előtt és imádkoztak. 

Kétségtelen, hogy itt az a szertartás folyt, amellyel Mexikó 

őslakói az újszülötteket az emberek közösségébe felvették. Szóval 

az, amit mi keresztelésnek nevezünk. Nem hiányzott a 

vízmedence sem, amelybe a gyermekeket belemártották. Azután a 

fiúk mellé pajzsot és kardot vagy földmívelő eszközöket, a 

leányok mellé háztartási eszközöket raktak, mintegy jelezve 

jövendő hivatásukat. Mindez sok szó és hadonászás kíséretében 

történt és meglehetős ideig tartott el. Az ünnep főrésze azonban 

abban állott, hogy mindegyik gyermekből egy kis vért csapoltak, 

vagy a füléből, vagy a nyelvéből. Ezáltal, úgy mondták, a 

keresztény keresztelés hatását ellensúlyozzák. Külső vallásuk 

szerint ugyanis ezek az indiánok már évszázadok óta 

keresztények. Ugyanekkor a gyermekeket egy külön védő 

istennek, nagualnak ajánlották fel, akivel egész életükre szoros 

szövetségben kellett maradniok. Ez a nagual rendszerint valamely 

állat. Ha például egy fiúnak farkast adnak nagual gyanánt, akkor 

ez a fiú a legszorosabb kapcsolatban marad az állattal, sőt az 

indiánok hite szerint később, ha megtanulta a varázsigéket, 

bármely pillanatban átváltozhat farkassá. Ha a farkas megsebesül 



és elpusztul, akkor az indián is megbetegszik és meghal. Szóval, a 

legsötétebb babona ez, amilyent minden országban megtalálunk, s 

amilyen bőven akad a régi német és középkori mitológiában is. 

Ezzel a keresztelővel véget értek a vallási szertartások s a papok 

által buzdított egész tömeg vad himnuszban tört ki, valószínűen 

az újonnan megkereszteltek és nagualjaik tiszteletére. 

Természetes, hogy Edmond, de még az indián nyelvekben és 

szokásokban annyira jártas Alfonso sem értett mindebből egyetlen 

szót sem, mert minden szó vad hangzavarba veszett bele. Azután 

nagy kancsókat vittek körül, amelyből mindegyik indián mohón 

ivott. 

– Kóstolja meg! – biztatta Guarato Edmondot. – Ez az ital nem 

árt, még az indiánokat is csak egy kicsit teszi mámorossá, pedig 

azok nagyban-egészben nem bírják a szeszes italokat. 

– Ne igyál! – szólt Alfonso halkan, de határozottan. – Ez az ital 

nagyon erősen részegít, ismerem! 

E figyelmeztetés után Edmond természetesen nem ivott a 

kancsóból, amelyet Guarato odakínált neki. Az indiánokon máris 

mutatkozott a mámor néhány jele. Vadabbak, élénkebbek, 

zabolátlanabbak lettek. A fiatal leányok elkezdtek lobogó hajjal és 

kitárt karokkal táncolni, előbb az oltár körül, aztán külön 

csoportokban. Némelyikük felöltözött újra, mások viszont nem. 

Az a szép indián leány, amelyikre Guarato felhívta társainak 

figyelmét, még mindig meztelen volt. Az oltárhoz támaszkodva 

állt. Feje mélyen ráhajolt bimbózó mellére. Szemlátomást nagy 

elernyedés, vagy nagy vallási rajongás martaléka volt, mert ügyet 

sem vetett arra, ami körülötte történt. Most a tánc, amely egyre 

általánosabbá vált, átterjedt mára barlang előtti térre is. A 

részegítő itallal tele kancsók még mindig kézről kézre jártak. 

Mindenki énekelt, ordított, tombolt, ahogy kedve tartotta. 

Kisgyermekek a földön hemperegtek és a nagyobbak is elkezdték 

követni a példájukat. Az egész jelenet tobzódó kicsapongássá 



látszott fajulni. Szépet, vagy legalábbis érzékeket ingerlő valamit 

barátaink itt nem láthattak, mert fiatal nő kevés volt, az idősebbek 

pedig szinte fúriákká változtak és undorító látvány voltak. 

Edmond és Alfonso egészen hangosan kifejezték abbeli 

véleményüket, hogy elérkezett a távozás ideje. Don Luis 

ellenkezett velük; őt izgatta néhány indián nő, különösen az, 

amelyik az oltárnál állott. 

– Carramba – mondta –, milyen szép lett ez a kis ringyó! Mikor 

múlt őszön elmentem a birtokomról, még szinte gyermek volt. 

Most igazán megérdemli a figyelmet. Különben nem nagyon 

rátarti. 

– Úgy? – kérdezte Edmond közönyösen. – Ön tehát már 

tanulmányozta őt? 

– Hogyne! – válaszolt Guarato nevetve. – Ha valamelyikünknek 

megtetszik egy indián nő, akkor nem sokáig kérünk és udvarlunk, 

hanem egyszerűen… magunkévá tesszük! Hát honnan 

születnének a meszticek? És Dijaza bolondos jószág. Még meg van 

benne fajának szenvedélyes vére. Az én szomszédaim úgy járnak 

utána, mint a puma a bárány után, de azt hiszem, hogy csak 

engem szeret. A két francia don Luis e szavai nyomán megint 

odanézett az indián leányra. Ez éppen abban a pillanatban emelte 

fel a fejét. Merőn nézett át a fehér férfiakhoz, de mintha még 

mindig önkívületben lett volna. Mellette az oltáron nagy kancsó 

állt, tele részegítő itallal; a leány felkapta és nagyot húzott belőle. 

Azután egyik kezével az oltárra támaszkodva, megint egy ideig 

álmodozva állt ott. Egyszerre kiegyenesedett, megrázta fejét, 

felragadott egy tőrt, amely az oltáron feküdt, és sajátságos, vad 

mozdulattal lendítette meg a levegőben. 

– Hah – szól Guarato, és szinte hebegett izgalmában –, 

haditáncot akar járni… ez helyes, ez szórakoztatni fogja önöket! 

Aligha fognak valaha is még egy ilyen termetet látni, mint ez. 



És igaza is volt. Csak mozgás közben érvényesült e barna Hébe 

idomainak egész szépsége és szabályossága. Többször meglóbálta 

a tőrt feje fölött, aztán előrelépett, felsőtestét erősen hátrahajtotta 

és éles kiáltást hallatott. Majd ringó csípővel, a tőrt előre nyújtva, 

félig táncolva, félig járva megkerülte az oltárt, mintha ellenséget 

kutatna, a földre vetette magát, négykézláb kúszott tovább, 

megint felugrott, szóval utánozta egy harcos mozdulatait. 

– Dijaza táncol! Dijaza táncol! – kiáltott fel több indián, mire 

nagy tömeg férfi és nő sereglett oda, hogy nézze őt. Edmond és 

Alfonso is megállt. E barna alak egészen rendkívüli szépségén 

kívül izgatta őket egész megjelenésének sajátos vadsága és 

különössége is. Ritka látvány volt. 

Dijaza több ízben látszólagos támadást intézett egy-egy 

közelében álló indián ellen, mire mindegyik megtámadott a 

rémület kiáltásával hátrált, amely kiáltás lehetett őszinte, de 

lehetett színlelt is. Ekkor egyszerre a leány az idegenekhez 

közeledett. Az a benyomás, mintha az ókornak vagy Benvenuto 

Cellininek valamely bronzszobra elevenedett volna meg, valóban 

megtévesztő volt, az indián leány barna idomain a vörös fény úgy 

táncolt, mint a tiszta ércen, és alakjának valami kígyószerű, 

nyugtalan jelleget kölcsönzött. A hatás minden emberi szemnek 

elbűvölő volt. Ámbár az indián nők általában szemérmesek és 

idegenek előtt elfedik testüket, ez a leány izgalmában és 

őrjöngésében szemlátomást elvesztette meztelenségének tudatát, 

és látnivaló volt, hogy az idegenek előtt meg akarja mutatni 

minden erejét és ügyességét. Többször felemelte a tőrt és 

meglóbálta a három fehér ember felé, akik persze nem hátráltak 

meg, hogy ne véljék őket ijedőseknek a tánccal szemben, amely 

hiszen csak játék. Ekkor Dijaza, úgy látszik, elérte az őrjöngés 

tetőpontját. Kitágult orrlyukakkal, csillogó szemekkel merőn 

nézett az idegenekre, szédítő iramban körözött körülöttük s aztán 



egyszerre feléjük hajította a tőrt. Ugyanakkor Dijaza hosszú, 

átható sikoltással eltűnt az indiánok tömegében. 

– Ha a tőr élesebb lenne, akkor ez az őrjöngő leány komolyan 

megsebesíthetett volna – mondta Edmond mosolyogva, és 

lehajolt, hogy a tőrt, amely a földre esett, fölvegye. 

– Istenem… csak nem sebesült meg? – kiáltott fel Guarato. – Ez 

a tébolyodott teremtés! Ki gondolhatott erre? Hagyja ott azt a tőrt! 

Hátha meg van mérgezve! 

– Ohó! – mondta Edmond, és bár igyekezett rajta, sehogy sem 

ment neki a mosolygás. – Ez gonosz dolog lenne! Mert bizony meg 

vagyok sebesülve, ha csak könnyen is, a mellemen. 

– Az isten szerelméért! – kiáltott fel Alfonso és egyszerre 

halotthalvány lett. – Gombolja ki a kabátját és az ingét! Mutassa! 

Edmond már föl is nyitotta kabátját – mint már említettük, a 

Lamothe ruhatárából való volt – valamint mellényét és ingét is. 

Melle közepén néhány vércsepp látszott. Ugyanebben a 

pillanatban belekapott Alfonso karjába, hogy össze ne essen. 

Ámde karja egyszerre ernyedten lehanyatlott, lába megroggyant, 

arca dermedt, kifejezéstelen lett, aztán egyszerre mereven 

elzuhant. 

– Szűz anyám, milyen szerencsétlenség! – kiáltott fel Guarato 

kezét tördelve. – A tőr meg volt mérgezve! Mit tehetünk, hogy 

mentjük meg? Segítség! Segítség! 

– Igen, segítség, az lehetséges lenne, ha a karja sebesült volna 

meg! – mondta Alfonso halotthalványan és színtelen hangon. – 

Mennyei atyám, légy velem! – Ember, segítsen! – kiáltott azután 

Guaratóra. – Itt talán gaztett történt… segítsen, ha nem akarja, 

hogy azt gondoljam… 

Már megragadta volt Edmond testét, amely teljesen merev, de 

még meleg volt, és odavitte az oltárhoz. A beavatottak közül 

néhány odasietett. A rendkívüli esemény, úgy látszik, 

kijózanította őket. Jajveszékeltek és kezüket tördelték. 



– Miféle méreg ez? – kiáltotta Alfonso. – Életetekkel álltok jót e 

barátom életéért, ti mind, akik itt vagytok! Miféle méreg ez?… 

Nektek tudnotok kell! Ki mérgezte meg a tőrt? 

– A méreg quarari – válaszolt egy öreg indián. – Nincs mentség 

uram! A mellét érte a tőr. 

– Ha valóban az a méreg, amelyet megneveztél – kuráre néven 

ismerjük mi –, akkor még megmenthetjük – mondta Alfonso 

fellélegezve. – Segítsetek levetkőztetni a barátomat! Elsősorban 

szabaddá kell tenni a nyakát. Távolítsatok el minden kíváncsit a 

barlangból! Istenemre, mindenkit lelövök, aki utamban áll és 

zavar! 

Széttépte Edmond ingét, és szabaddá tette a nyakát. Edmond 

meg sem moccant. Guarato rémült arccal állt ott, majd a halottra, 

majd Alfonsóra meredt. Ez utóbbinak viselkedése szemlátomást 

még jobban izgatta őt, mint a halott látása. Hát van szer e halálos 

méreg ellen, amely biztosabban hat, mint a legjobban célzott 

golyó? Hát a legkisebb mennyiségű kuráre nem elegendő-e, ha a 

vérrel keveredik, arra, hogy néhány perc alatt megöljön egy 

embert, vagy akár a legerősebb bikát? Mit akar ez a sápadt 

fiatalember, aki most vasakarattal összeszorítja ajkait? Mit akar 

csinálni ezzel az elveszett emberrel? 

– Menjetek, és hozzatok nekem egy egészen vékony, hegyes 

végű nádszálat – szólt Alfonso az egyik indiánnak. – Azután 

tartsátok a barlangot szabadon! Mindenkit lelövök, aki 

engedélyem nélkül közeledik! 

Egyik revolverét odatette maga mellé az oltárra és végignézett 

mindazokon, akik körülötte álltak, olyan tekintettel, amely 

világosan ezt fejezte ki: – Szavamnak állok! – Aztán szorgosan 

megvizsgálta Edmond gégéjét, és a kezében tartott zsebkéssel 

közeledett barátja nyakához. Egy pillanatra megállt s keze 

megreszketett. Aztán felnézett az égre, majd mintegy megerősítve 

és nekibátorodva, újra barátja felé fordult, és a késsel néhányszor 



belevágott a gégébe. Edmond meg sem moccant. Külseje és 

merevsége után ítélve minden emberi szem láttára hulla volt. 

– Te elmégy és a legközelebbi haciendából fújtatót hozol! – 

rivallt Alfonso az egyik indiánra. – Egy uncia aranyat kapsz, ha 

elhozod. Te pedig Miradorba sietsz és idehívod Ratorius urat 

néhány emberével. Mondd meg neki, hogy hozza el orvosságos 

ládáját is! Jaj annak, aki nem engedelmeskedik! Ti valamennyien 

bíróság elé kerültök ezért a gaztettért! 

Az indiánok elrohantak. Alfonso lehajolt és szájával levegőt fújt 

be a gége felvágott kis nyílásába. Mikor ereje kimerült, az 

indiánokat kényszerítette, hogy kövessék példáját. Sorra váltották 

fel egymást, amíg megérkezett a kis nádszál. Akkor aztán felváltva 

ezen át fújtak a halottba levegőt. 

A legtudatlanabb indián előtt sem lehetett kétséges, hogy 

Alfonso levegőt akar befújni az élettelen ember tüdejébe. De mit 

használ ez egy halottnak? Hát Isten ő, hogy a rögbe lelket tud 

lehelni? Valóban, Edmond nem mozdult meg. De Alfonso nem 

hagyta abba. Az erős tüdejű indiánoknak két percenként kellett 

egymást felváltaniok. Alfonso, hogy feltüzelje őket, hogy 

életműködésüket és ezzel tüdejük erejét növelje, itatta őket a 

borral, amelyet magával hozott, valamint az indiánok részegítő 

italával. Alfonso arca egyformán komoly és halvány volt… 

majdnem olyan halvány, mint maga a halott. De lelkében 

szemlátomást vad akaraterő működött és ez sugárzott ki szeméből 

is. 

Künn minden elcsendesedett. A szerencsétlenség híre 

kijózanította az indiánokat, s a felelősségtől való félelem 

elriasztotta őket. Egyik alak a másik után osont oda, hogy mint a 

Goethe balladájának kísértete, elvigye ruháját onnan s aztán 

megszökjék. Alfonso szigorú parancsára csak hat beavatott 

maradt ott. Guarato kábultan állt helyén és nézte mindezt, mintha 

elment volna az esze és meghülyült volna. 



Eközben eltelt két óra. Időnként, mikor az indiánok fáradtan 

abbahagyták a fújást, Alfonso gondosan megvizsgálta Edmond 

testét, hallgatta szívét, megtapogatta karjait és lábait és 

végigsimogatta az izmokat. Arca kissé nyugodtabb lett. Talán 

feltámadt reménye? A be nem avatott előtt ez lehetetlennek 

látszott, mert Edmond látszólag még mindig hullamereven feküdt 

ott. 

Ekkor megérkezett az egyik indián a fújtatóval, amelyet egy 

kovácsnál talált a közelben. Alfonsónak az volt a szándéka, hogy 

ezzel a fújtatóval több levegőt szorít bele a halottba a felvágott 

gége nyílásán át. Ámde a szerszám használhatatlannak bizonyult, 

s a befúvást az indiánoknak kellett folytatniok a szájukkal. 

Alfonso mindenekelőtt arra ügyelt, hogy a gége sebe ne 

nagyobbodjék meg. 

– Istennek hála! – kiáltott fel egyszerre Alfonso és 

kimondhatatlan örömmel és hálával tekintett fel az égre. 

A többi jelenlévő még nem értette, miért mondja ezt, mert 

Edmond félig lehunyt szemeivel és színtelen arcával éppen olyan 

halottnak látszott, mint azelőtt. De Alfonso könnyed rángást vett 

észre Edmond egyik lábán. Mikor megfogta, érezte, hogy visszatér 

oda az élet melege. Most már megmentettnek tekinthette barátját, 

mert azt a kis sebet a gégén könnyen el lehetett zárni. 

És valóban Edmondon most egyre több életjel mutatkozott. Ám 

a testnek szemlátomást irtózatos küzdelmébe került, hogy a halál 

megmerevedéséből újra átküzdje magát az életbe. Edmond melle 

lassan kezdett emelkedni, olyan lassan, mintha mázsás terhet 

kellene emelnie. Alfonso rögtön megszüntette a levegő behívását, 

elzárta a gége késsel vágott nyílását egy kis bőrdarabbal s 

bekötötte egy kendővel. Aztán megvonaglottak Edmond lábai és 

karjai, arca eltorzult, nyilván valami szörnyű fájdalomtól, a test 

görcsösen rángatódzott. Egyszerre az ébredező fojtott kiáltást 

hallatott, szemei forogtak üregükben. Alfonso összekulcsolta két 



kezét és néma fájdalommal állt ott, mialatt nagy könnycseppek 

gördültek le arcán. Tudta, hogy az életbe való ez a visszatérés nem 

történhetett meg a testnek irtózatos válsága nélkül. De mindegy, 

mégis csak visszatérés az életbe! 

Az indiánok térdre borultak és néma, hódoló irtózattal néztek 

Alfonsóra, mintha Isten lenne. Don Luis Guarato egy kövön ült. 

Arca fakó volt, orcái ernyedten lefegtek, tagjai reszkettek. Olyan 

volt, mint egy hirtelen megöregedett ember. 

Ebben a pillanatban megérkezett Ratorius, barátja és néhány 

szolga kíséretében. Alfonso odaszólította sietségtől lihegő 

házigazdáját, és miközben állandóan dörgölte Edmond tagjait egy 

gyapjúkendővel, halkan és gyorsan elbeszélte neki, mi történt. 

Ratorius oda volt a bámulattól. 

– Van-e ragtapasza, vagy más ilyen szere a seb lezárására? – 

kérdezte Alfonso, és Ratorius igenlő válaszára elővette az 

orvosságos ládát, leoldotta barátja nyakáról az előbbi köteléket, s 

aztán a sebet tépéssel és ragtapasszal szabályszerűen elzárta. 

Eközben a fiatal kapitány már szabályosabban kezdett 

lélegzeni, bárha testét még mindig éles fájdalmak járták át. 

Alfonso most több gyapjútakaróba burkolta be, és többször 

megnedvesítette ajkát egy kis borral. 

– Szeretném, ha tudna aludni! – szólt Alfonso. – Most, remélem 

meg van mentve, Isten segedelmével! 

– De ember, hogy lehetséges ez?! – kiáltott fel Ratorius. – Hisz a 

kuráre méreg feltétlenül halálos… 

– Nem az, hisz itt is láthatja – felelte Alfonso. – Ama véletlenek 

egyike, amelyeket én hívő lélekkel a gondviselésnek szoktam 

tulajdonítani, tudomásomra hozta, hogy ez a rettegett nyíl- és 

tőrméreg, amelyet az indiánok fedeztek fel, halálos hatásában 

megállítható, ha azonnal történik a beavatkozás… Azonnal a szó 

legszorosabb értelmében! 



Alfonso, amíg beszélt, egyre csak Edmondot nézte, akinek arca 

most megint színesedni kezdett, vonásain pedig mély és fájdalmas 

bágyadtság ült ki. 

– Egyik barátom, egy orvostanhallgató – folytatta Alfonso – 

tavaly, mikor Párizsban voltam, elvezetett Bernard Claude-nak, a 

híres orvosnak és életbúvárnak előadására. Ez a ritka éles elméjű 

férfiú sokat foglalkozott és kísérletezett a dél-amerikai indiánok 

nyílmérgével, és a legcsodálatosabb tények egész sorát fedezte fel. 

Minden külső seben át történő mérgezés azáltal halálos, hogy a 

megmérgezett vér gyorsan rohan végig a testen, és olyan 

rombolást visz végbe szervezetünkben, ami halált okoz. Bernard 

tehát megcáfolhatatlanul megállapította, hogy a kuráre méreg a 

mozgató idegeket bénítja meg. Ha igen kicsi adag jut a 

szervezetbe, vagy ha hatását azonnal meg tudjuk állítani, akkor a 

méreg csak a karokat és a lábszárakat, a nyelvet bénítja meg és így 

tovább. De ha az adag elég erős és a véredényeken át a tüdőbe jut, 

akkor megbénítja a tüdő mozgató idegeit és valamiféle tüdőguta 

következik be, halál a levegő hiánya, megfulladás útján. Bernard 

Claude ebből azt következtette, hogy az élőlény megmenthető, ha 

mesterséges úton annyi levegőt lehet vinni a tüdőbe, hogy az nem 

szűnik meg lélegzeni. Mert maga a méreg a vérrel együtt áthalad a 

testen és a természetes kiválasztás, esetleg a verejték úján is kiválik 

szervezetünkből. Szóval, ha sikerül a tüdőbénulást elhárítanunk, 

akkor a megsebesült ember vagy állat megmenthető. Saját 

szememmel láttam, amint Bernard Claude állatokat, amelyek 

holtan feküdtek előttünk, mesterséges légzéssel újra életre keltett. 

Ezek az állatok huszonnégy óra múlva olyan egészségesek voltak, 

mint azelőtt. Ha Edmond a karján sérült volna meg, akkor 

feladatom nem lett volna ilyen veszélyes. Akkor elkötöttem volna 

a kart és a méreg így igen kicsi, tehát nem veszélyes adagokban 

jutott volna tovább a szervezetbe. De a mellen való sebesülés 

kényszerített a végsőre. Edmondnak már nem árthattam, mert 



legkésőbben tíz perc múlva halott lett volna; csakis 

megmenthettem. Bernard Claude még azt is állítja, hogy a 

nyílméregtől megtámadott ember az utolsó pillanatáig, amíg csak 

a tüdők halálos bénulása be nem áll, megtartja teljes öntudatát. E 

feltevés szerint szegény barátomnak kimondhatatlan 

gyötrelmeket kellett kiállania. Es valóban minden jel erre vall. No, 

majd megtudjuk! 

Ratorius némán ölelte meg a fiatalembert. 

– Milyen csodájába a tudománynak avatott most be! – mondta 

azután mély meghatottsággal. – Milyen végtelen fontosak az egész 

emberiség számára a nagy tudósok felfedezései. És milyen nagy 

érzése lehet most, hogy barátjának életét ily módon megmentette! 

– Adja Isten, hogy ne jelentkezzenek rossz utóhatások! – szólt 

Alfonso. – De alig hiszem, hogy lesznek! 

Az egész beszélgetés francia nyelven folyt, úgy hogy don Luis, 

akinek szeme merőn nézte Alfonso ajkait, semmit sem értett meg 

belőle. Most arról kellett dönteni, mi történjék Edmonddal. Jobb-e 

meghagyni őt jelenlegi helyzetében, vagy pedig átszállítani 

Miradorba? Edmond lehunyta szemét, mélyen és nehezen 

lélegzett, mint aki nehéz álomba merült. Ámde mégsem aludt. 

Mikor Alfonso elég hangosan arról beszélt Ratoriussal, nem 

lenne-e jobb őt átszállítani Miradorba, Edmond halk és különös 

rekedt hangon megszólalt: 

– Nem, hagyj pihennem! 

– Istennek hála… gondolkodik, megért bennünket – mondta 

Alfonso halk, de izgatott hangon. Aztán lehajolt Edmond fölé és 

ezt súgta a fülébe: 

– Ne beszélj drága barátom, ne mozgasd a nyakadat, amíg a seb 

kissé be nem hegedt. Ettől nagyon sok függ. Igen, ittmaradunk. 

Aludjál, ha tudsz. Szomjas vagy? 

És mikor Edmond szemhunyorgatással igenlő választ adott, 

Alfonso szájához illesztette az üveget és gondoskodott róla, hogy 



Edmond körülbelül egy pohárra való bort igyék meg lassan és 

cseppenként. 

– Most pedig hagyjuk magára! – mondta Alfonso. – Aludjunk 

mi is egy kicsit! Vagy tán hazamegyünk, Ratorius úr? 

– Semmi esetre sem! – felelte a német. – Nem hagyom el önt és 

barátját. 

Alfonso most megparancsolta az indiánoknak, hogy őrködjenek 

Edmond felett és senkit se engedjenek a közelébe… még don Luis 

Guaratót sem! – tette aztán hozzá, miután a kreol egy pillanatra 

kiment a barlangból. Még azt is meghagyta az indiánoknak, hogy 

bármi legcsekélyebb változás áll be Edmond állapotában, azonnal 

keltsék fel őt. Azután valamennyien takaróikba burkolóztak, és 

lefeküdtek aludni az oltár tövében. 

Alfonso azonban még napkelte előtt felébredt. A virrasztó 

indiánok kivételével a többi még mind aludt, Guarato is, aki az 

egyik sarokban feküdt; mellette üres borosüveg hevert. Alfonso 

nesztelenül odalépett Edmondhoz. A fiatal kapitány szemlátomást 

nyugodtan aludt; könnyen és szabályosan lélegzett. Alfonso 

elégülten bólintott, azután kiment a barlang elé, hogy élvezze a 

friss levegőt, amely ez idő tájt, napkelte előtt szokott a 

leghűvösebb és legüdítőbb lenni. 

Még fenn ragyogtak a csillagok az égen. Alfonso hálatelten 

tekintett fel. Olyan különösen könnyűnek, olyan derültnek érezte 

magát. Megmentett egy emberéletet, amelyet mindenki 

elveszettnek gondolt! És ez az emberélet fontos és értékes volt, 

mert ámbár a két fiatalember az alatt a néhány nap alatt nem 

köthetett még egészen benső barátságot, Alfonso mégis tisztában 

volt vele, hogy Tréport Edmond jó és derék ember, azok közül 

való, akikkel a földkerekség nem túl gazdagon van megáldva. 

Érezte a szerencsésen elvégzett nemes cselekedet egész 

boldogságát! Nem azért, mintha olyan elbizakodott lett volna, 

hogy magának tulajdonítja a nagy érdemet, de mindenesetre 



mégis csak ő volt az eszköz a gondviselés kezében, eszköze annak, 

hogy egy drága kincs, egy emberélet megmentessék. 

Vajon ez a sebesülés csakugyan pusztán Dijaza, az indián leány 

túlizgatottságának számlájára írandó? Ez a gondolat is átvillant az 

agyán. Eszébe jutott Marion figyelmeztetése, amelyet Edmond 

elmondott volt neki, arra is emlékezett, hogy látta, amint don Luis 

egy indián nővel beszélt, bár nem állíthatja azt, hogy ez a nő 

Dijaza volt, mert a bizonytalan libegő fáklyafény és rőzseláng 

mellett a nagy távolságból nem lehetett felismerni. De nem volt 

valószínűtlen a feltevés, mihelyt képesnek lehetett tartani don 

Luist ilyen gonosztettre. Ha Dijaza félőrült izgalmában tőrt dob 

valakire és ha ez a tőr meg van mérgezve… ugyan kit lehet ezért 

felelőssé tenni? Még magát az indián leányt is alig, mert azokban a 

pillanatokban talán beszámíthatatlan volt. A gaztett ördögi 

ravaszsággal volt kieszelve – ha valóban ki volt eszelve – és csak 

az a csodás véletlen, hogy Alfonso Párizsban jobban megismerte 

ezt a mérget, mint akármelyik indián, mentette meg Edmond 

életét. 

Alfonso egyébiránt – úgy emlékezett – hallott már arról, hogy 

némely varázsló életre tudja kelteni az így megmérgezetteket. 

Ezek valószínűen ismerték a természet titkát, vagy pedig volt a 

beavatottaknak egy másik szerük a méreg hatásának 

ellensúlyozására. 

Alfonso végre arra az elhatározásra jutott, hogy nem emel 

egyenes vádat Guarato ellen, hanem megvárja a kreol további 

viselkedését s közben szigorú vallatás alá fogatja Dijazát. Azt 

valószínűnek tartotta, hogy Guarato óvakodni fog valami 

Edmond elleni újabb merénylettől, mihelyt feltámadt a gyanú, 

hogy ő tört életére. Ha valami rendkívüli történik a kapitánnyal, 

azért Guarato volt felelős. Nyílt gyilkosságot pedig a kreol nyilván 

nem akart elkövetni. E tekintetben tehát Alfonso, úgy vélte, 



nyugodt lehetett. Azonkívül mostantól fogva Edmond is óvatos 

lesz majd. 

Alfonso lélekben megnyugodva és megerősödve tért vissza a 

barlangba. Ratorius és kísérője felébredt. Edmondon is a közeli 

ébredés jelei mutatkoztak. Álma teljességgel olyan volt, mint az 

egészséges ember álma. Alfonso a legnagyobb figyelemmel 

szemlélte őt. 

Ratorius elkezdett kávét főzni; szolgái mindenféle edényt 

hoztak volt magukkal. Egy indiánt elküldtek a szomszéd ranchóba 

tejért, vagy hogy fejje meg az első kecskét vagy tehenet, amely 

útjába akad. Mikor a kávéfőző már sustorgott, Edmond felébredt. 

Tágra nyitott szemekkel nézett fel sokáig a barlang mennyezetére. 

Aztán végigsimította kezével homlokát és felült. Úgy látszik még 

érzett némi fájdalmat gégéjében, mert odakapott és elcsodálkozott, 

hogy kötést talál a nyakán. Megtapogatta ujjaival, hogy mi lehet 

az, közben pedig megpillantotta Alfonsót, aki komoly mosollyal 

szemlélte őt. 

– Mi ez? – kérdezte Edmond, és hangja még kissé érdesen 

hangzott, sőt a beszéd szemlátomást nehezére is esett, mert 

erőltetve köhögött. 

– Jobb lesz, kedves barátom, ha mennél kevesebbet beszélsz – 

szólt Alfonso, és kezét megnyugtatón tette Edmond vállára. – 

Nem kívánsz egy csésze kávét? 

– Hogyne… pompás illata van! – felelte Edmond halkan, szinte 

susogva. – És friss levegőt! 

– Igazad van, friss levegőre valóban szükséged van! – kiáltott 

fel Alfonso. – De fel tudsz-e majd állni? 

– Miért ne? – kérdezte Edmond. – Egyáltalán mi van itt? Mi 

történt? Úgy rémlik nekem, hogy valami szörnyű rosszat 

álmodtam… minden tagom oly súlyos és bágyadt. Hol vagyok? 

Beteg voltam? 



– Még mindig a barlangban vagy, amelyet tegnap este 

meglátogattunk – felelte Alfonso. 

– Tegnap este? – ismételte Edmond és fejét csóválta. – Nekem 

úgy rémlik, mintha azóta egy hét telt volna el, mintha nagy lázam 

lett volna, különös látomásokkal… 

– Most ne beszélj tovább! – szólt közbe Alfonso szelíden, de 

határozottan. – Jer, kivezetünk a szabad levegőre. Megsebesültél. 

Mi bekötöttük a sebedet. 

– Megsebesültem?… Igen, a leány tőrt dobott felém, eltalálta a 

mellemet… – felelte Edmond. – De mi van itt, a nyakamon? Ha 

beszélek, olyan különös érzésem van… 

– Hagyd is most abba! – vágott közbe Alfonso. – Próbáld meg, 

fel tudsz-e állani. 

Edmondot szemlátomást szédülés fogta el. De Alfonso, 

Ratorius és annak barátja támogatták és leemelték az oltárról. 

Aztán fogták őt, úgyhogy meg tudott állani, és kivezették, vagyis 

inkább kivitték a barlang elé. 

Ott kinn a szakadék még hajnali homályban volt. De fenn a 

sziklacsúcsokon már izzott a májusi nap. Edmond leült a kőlapra, 

Alfonso takarókkal burkolta őt körül. A fiatal kapitány, akinek 

arcszíne sajátságosan halvány volt, s akin időnként remegés futott 

végig, lassan és mélyen, szemlátomást gyönyörrel szívta be az üde 

levegőt. De szemlátomást nagyon szórakozott vagy töprengő volt. 

Nyilván igyekezett visszaemlékezni, mi történt vele. Alfonso elébe 

vágott kérdéseinek. 

– Különös dolgokat kell majd elbeszélnem – mondta. – De előbb 

erőre kell kapnod. Nesze a kávé. Igyál egy csészével, de csak 

akkor, ha jól esik. 

– Ó, igen, szörnyen szomjas vagyok, és úgy érzem, mintha vér 

helyett súlyos, forró anyag, olyan, mint a láva, áramlanék 

ereimben – válaszolt Edmond. Aztán mohón lehajtotta a 

feketekávét, amely közben már kissé lehűlt. A kávé nyilvánvalóan 



jól esett neki. Arca kissé pirosabb lett. Fel akart állni, majd Alfonso 

karján lassan fel s alá járkált a kőlapon. Megismerte Ratorius urat, 

aki most odament hozzájuk, de az a kérdés lebegett ajkán, hogyan 

került ez az úr ide. Alfonso megint megelőzte a kérdést; azt 

mondta, hogy Ratorius úr utánuk jött, mert szintén meg akarta 

nézni az indián ünnepet. 

Edmond – ez látnivaló volt – még mindig nem bírta megérteni 

és összefüggésbe hozni a dolgokat. De nem akart többé 

kérdezősködni. 

Ekkor végre don Luis Guarato is megjelent a barlang 

bejáratánál. Alfonso volt az egyetlen, aki élesen és gondosan 

megfigyelte őt. Nem kerülte el figyelmét a kreol lényében beállott 

változás: a feltűnő bizonytalanság és megriadás. Kérte Edmondot, 

hogy karoljon bele Ratorius úrba, és odament don Luishoz, hogy 

megmondja neki: a kapitánnyal még nem szabad a történtekről 

beszélni. Alfonso nyilván attól félt, hogy barátját nagyon 

felizgatná, ha megtudná a teljes igazságot. 

Közben Edmond negyedóráról negyedórára erősebbnek érezte 

magát, és Alfonso elégtétellel vette észre, hogy Edmond néhány 

hozzáintézett kérdésre tisztán és a múltra való tökéletes 

emlékezéssel felel. Edmond most azt kívánta, hogy térjenek vissza 

a Lamothe-ék haciendájába. Kötelességérzete nem engedte meg, 

hogy tovább is távol legyen állomáshelyétől. Mivelhogy 

csakugyan elég erősnek látszott arra, hogy megtegye azt a rövid 

utat a szakadéktól addig a helyig, ahol az öszvéreket hagyták, 

Alfonso nem emelt kifogást a visszatérés ellen. Előre látta, hogy a 

kapitány csak akkor fog újra megnyugodni, ha vadászai között 

lesz. Ratorius és Alfonso vezette Edmondot. A többi követte őket. 

Az indiánokat Alfonso megajándékozta és elbocsátotta. 

A fiatal kapitány egyre jobban érezte magát, még csak a beszéd 

esett nehezére, és néha-néha fejcsóválva nyúlt a nyakán levő 

kötéshez. Ratorius és Alfonso menet közben a legkülönbözőbb 



dolgokról beszéltek, hogy a kapitány gondolatait az elmúlt 

éjszakáról eltereljék. Edmond azonban töprengő maradt és 

szemlátomást tisztázni akarta magában utolsó élményeit. 

– Mondd, Alfonso – fordult egyszerre barátjához –, ittas voltam 

én az éjjel, és megsértettem nyakamat ittasságomban? 

– Majdnem úgy történt! – felelte Alfonso mosolyogva. – De nem 

ittad le magadat, hanem talán valaki más ejtett mámorba valami 

varázsitallal. 

– És csináltam valamit ebben az állapotban? – kérdezte Edmond 

ijedten. 

– Szó sincs róla – kiáltott fel Alfonso. – De majd mindent 

megtudsz… a haciendában! 

– Úgy bántok velem, mint egy gyerekkel! – mondta Edmond 

bosszúsan. – Magam akarok menni… hisz csak tudok menni! 

Kivette a botot Alfonso kezéből, és csakugyan szilárd 

lépésekkel ment tovább, gyorsabban, mint ahogy eddig mentek, 

amíg vezették. Így jutottak el a ranchóba, ahol a lovakat hagyták. 

Ratorius természetesen felkérte az urakat, hogy jöjjenek be 

hozzá reggelire, és Alfonso rávette Edmondot, hogy fogadja el a 

meghívást. Alfonso ezzel azt akarta elérni, hogy barátja kissé 

kipihenje magát Miradorban. 

Amint arrafelé haladtak, egyszerre azon a ponton, ahol a 

keskeny gyalogösvény meredeken hegynek haladt, több lovon ülő 

alakot pillantottak meg maguk fölött. Csillogó sisakjukról és 

egyenruhájukról meglátták, hogy francia vadászok. Soraik közt 

volt még valaki, akit azonban a nagy távolság miatt nem lehetett 

megismerni, bár annyit láttak, hogy női ruhát visel. 

Mikor Edmond és kísérői felértek a magaslatra, ahol a vadászok 

megállottak, a derék katonák kapitányuk láttára hangos 

hurrá-kiáltásokkal adtak kifejezést örömüknek. Edmond kissé 

szigorúan és bosszúsan nézett rajtuk végig. Oda akart hozzájuk 



lovagolni, de Alfonso megelőzte. Odaugratott a vadászokhoz és 

így szólt hozzájuk: 

– Azonnal tűnjenek el! Valószínűleg megtudták, hogy 

kapitányuk nagy veszélyben van; de látják, hogy meg van mentve 

és jól érzi magát. Sőt nem is tudja, milyen veszélyben volt. 

Nyargaljanak azonnal vissza! A haciendán remélhetőleg minden 

rendben van? 

A válasz megnyugtató volt. 

– Ki volt a hölgy, aki magukkal jött? – kérdezte Alfonso. 

– Lamothe kisasszony. Úgy látszik, ő hallotta meg elsőnek a 

hírt, mert ma korán reggel nem hagyott bennünket békében, amíg 

útnak nem indultunk. Most visszalovagolt, hogy meg ne lássák. 

– Nos, akkor nyargaljanak gyorsan utána! – szólt Alfonso. – A 

kapitány úr még meg talál haragudni, hogy elhagyták 

állomásukat. Én majd megnyugtatom őt. Mondtam már, hogy ő 

maga nem is sejti, milyen nagy veszedelemben volt. 

A vadászok tisztelegtek és visszafordultak. Csakhamar el is 

tűntek a fák és bokrok között. 

– Felfordult világ ez! – mondta Edmond, komoly tekintettel 

fogadva barátját, mikor az visszatért. – Itt látom vadászaimat, és te 

lovagolsz oda s adsz nekik parancsokat? 

– Ezer bocsánat! – szólt Alfonso félig komolyan, félig tréfásan. – 

Többé nem teszem. Majd ha mindent elmondhatok neked, akkor 

ezt a bűnömet is megmagyarázom. 

– De szörnyű sokáig váratsz erre a magyarázatra – mondta 

Edmond még mindig rosszkedvűen. 

– Ha majd látom, hogy ilyen erős maradsz, akkor már 

Miradorban megadok minden felvilágosítást –, felelte rá Alfonso. 

– Csak tedd meg nekem és ne beszélj túl sokat. A nyaksebed 

rosszabbodhat meg tőle. 

Edmond még mindig bosszúsnak látszott, de azután 

megszorította barátja kezét és tovább lovagoltak Mirador felé. 



Alfonso nagyon hallgatag lett; arra gondolt, vajon Marion eljött 

volna-e, ha őt érte volna ilyen baj. Ámde most nagyobb 

nyugalommal gondolt erre, mint tette volna még csak néhány 

napja is. Érezte, hogy szíve szabadabb lett, amióta Mariont olyan 

előnytelen színben látja. 

Mikor a kis társaság Miradorba ért, a hacienda egész népe várta 

őket, és mind rámeredt Edmondra, mint valami világcsodára. Ezt 

észre kellett vennie a fiatal kapitánynak. Észre is vette, s homloka 

egyre jobban elborult. Csak Ratorius úr szobájában érezte magát 

ismét kissé szabadabbnak. A hacienda ura parancsot adott, hogy 

csak négy személyre terítsenek. Még Guaratót is kizárták, persze 

nem szándékosan. Nem látták ott a haciendában. Nyilván a 

melléképületek valamelyikébe ment valakihez. 

Reggelinél Edmond Alfonso tanácsára csak néhány kis pohár 

finom vörösbort ivott. Most már – mint mondta – testben egészen 

jól érezte magát. 

– Hát akkor – szólt Alfonso –, mondd el, mit tudsz az 

éjszakáról. 

– Egészen világosan emlékszem még arra a pillanatra, amikor 

az indián leány tőre eltalált – kezdte meg elbeszélését Edmond. – 

Egészen könnyű, kicsi seb volt. Aztán egyszer csak éreztem, hogy 

két karom ernyedten lóg, a lábaim megroggyannak és nem bírok 

többé állni. Arra azonban emlékszem, hogy eszméletemet még 

nem vesztettem el. Hallottam, amit beszéltél, tudatában voltam 

annak, hogy valahová lefektettetek, és különösnek találtam, hogy 

tudom ezt és mégsem tudok mozdulni. Ekkor egyszerre nagy 

nyomást éreztem a mellemen, szörnyű szorongást, kiáltani 

akartam, és mégis az a borzasztó érzésem volt, hogy egyetlen 

porcikámat sem bírom megmozdítani, még a nyelvemet sem. 

Aztán olyan érzéseim voltak, mintha villámok cikáznának át 

rajtam, és nem tudom, mi történt velem egy ideig, arról sincs 

fogalmam, hogy meddig tartott ez az állapot. Lassan, nagyon 



lassan azonban visszatért az eszméletem, mégpedig ugyanannak a 

sajátságos érzésnek kíséretében, amelyet nem írhatok le másként, 

csak mint afféle merevgörcsöt, amilyenről már sokat hallottam és 

olvastam, s amelyben az ember mindent hall és érez, de sem 

beszélni, sem mozdulni nem tud. Ez az állapot rettenetes volt, nem 

akarok róla részletesen beszélni, olyan volt, mint folytonos 

haldoklás. És akkor sem lettem jobban, mikor éreztem, hogy már 

tudok egy kicsit mozogni. Mintha minden vassá és ólommá 

változott volna rajtam és bennem, és mintha a vér csak a 

legnagyobb akadályok leküzdésével tudna utat törni magának 

megmerevedett ereimben. A leírhatatlan fájdalomérzés kissé 

enyhült, de még mindig úgy éreztem magamat, mint a fuldokló, 

szerettem volna levegőért kiáltani, s mikor az első kiáltást ki 

tudtam szorítani, azt hittem, belehalok, de azért mégis kiáltottam 

volna, kellett kiáltanom. Ezután bizonyára elkábultam, legalábbis 

nem emlékszem semmi határozott benyomásra, valószínűen 

aludtam. Szóval a pokol tüzének rettenetes kínja bizonyosan 

semmi ahhoz az állapothoz képest, amelyet el kellett viselnem, 

nem tudom meddig, de nekem úgy rémlett, az örökkévalóságig. 

– Körülbelül négy óra hosszat tartott – szólt Alfonso mély 

megindultsággal, és lassan és óvatos szavakkal kezdte elbeszélni, 

mi és hogyan történt. 

Még így is roppantul felizgatta a kapitányt. Felállt, két kezével 

székének támlájára nehezedett, tágra nyitotta szemét és rámeredt 

Alfonsóra. Eleinte úgy látszott, hogy nem is fogja fel a teljes 

igazságot. Később könny öntötte el szemét, lenyűgözötten 

hallgatta Alfonso szavait, mikor az leírta, hogy fogott hozzá 

barátja megmentéséhez. Aztán két kezével elfödte arcát. Alfonso 

felállt, átkarolta szédülő barátját és suttogva beszélt még hozzá. 

Edmond arcát Alfonso vállára hajtotta, és szemlátomást elrejtette 

megindultságát, sót talán könnyeit. 

Ratorius és barátja szótlanul kimentek a szobából. 



Mikor aztán Edmond végre felpillantott, arcán ott voltak a 

könnyek nedves barázdái. Megható, hálatelt tekintettel nézett fel 

az égre. 

– Milyen csodás! – suttogta. – Istenem, köszönöm neked ezt a 

barátot! Kiragadott a halál öleléséből! Ó, Alfonso, hogy tudom 

valaha neked még csak meg is mondani, mennyire köszönöm ezt! 

Meghálálni sohasem tudom! 

– Nem sejted, mennyire boldog vagyok lelkem mélyén! – felelte 

Alfonso halkan. – Minden jutalomnál több ez nekem! 

Edmond egyik kezével az asztalra támaszkodott, a másikkal 

Alfonso jobbját szorította. 

– Minek a szavak! – suttogta. – Nem tudok és nem is akarok 

beszélni. Nagyon is csodás, nagyon is megrázó ez. Meghalva 

mindenek hite szerint, elveszve… és megmentve a te kezed, a te 

tudásod, a te művészeted által! Igen, értem, hogy boldog és 

büszke lehetsz! Megölve egy kis sebesüléstől és megmentve egy 

még kisebb késvágástól! Ezt sohasem hittem volna, ez a csodával 

határos! Alig bírom felfogni! 

Alfonso leültette őt, ott maradt mellette állva, és karjával 

Edmond vállát átölelve elmondott neki még néhány részletet, 

főleg azért, hogy gondolatait elterelje arról, ami nyilván még 

mindig dermesztően lebegett előtte: a bizonyos halál képéről. 

Edmond nem bocsátotta el barátja kezét. Lassan-lassan 

megnyugodott kissé, de közbe-közbe még mindig egy-egy könny 

gördült végig az arcán. 

– És valóban úgy van, ahogy mondod – kérdezte –, egy ilyen 

kicsiny metszés megmenthet emberéletet, amely mindenek 

fogalmai szerint elveszett? Jer, hadd lássam ezt a csodát! 

– Még nem! – kérlelte Alfonso. – Az ilyen kényes helyen, mint a 

gége, óvatosaknak kell lennünk. Egyáltalán ma már nem szabad 

sokat beszélned. 



– De a szememmel igen, ugye? – kérdezte Edmond, leírhatatlan 

csodálattal és odaadással nézve barátjára. 

– Azt szabad! – szólt Alfonso mosolyogva. 

A két jó barát összeölelkezett és sokáig pihent egymás keblén. 

Egy órára rá útnak indultak Lamothe úr haciendája felé. 

Alfonso természetesen eszébe juttatta barátjának, hogy ő tegnapi 

megbeszélésük szerint nem szándékozott a haciendába 

visszatérni. Edmond azonban hallani sem akart arról, hogy 

elváljanak. 

– A véletlen oly csodás módon hozott itt össze bennünket, és 

találkozásunk oly csodás gyümölcsöket termett – mondta –, hogy 

bűn lenne, ha az együttlét szép óráit magunk rövidítenénk meg. 

Ami házigazdánk leányát illeti, nos, most már talán tudod, miután 

alaposan végiggondoltad a dolgot, hogy ez a vadrózsa számodra 

nagyon is vad. Különben is orvosom vagy, s az orvosnak velem 

kell maradnia. 

Így hát Alfonso rászánta magát, hogy elkíséri barátját, mire 

lovászaik kíséretében átlovagoltak Lamothe haciendájába. Don 

Luis Guarato azt üzente, hogy más úton tér vissza a haciendába. 

Mikor a két jó barát odaért Edmond szállásához, Lamothe 

azonnal eléjük jött. Ő is hallott a különös esetről és üdvözölte 

Edmondot. A vadászok katonás vad ujjongással fogadták 

kapitányukat. Marion nem mutatkozott. 

Mivelhogy Edmond testben-lélekben egyaránt kimerült volt, 

csakhamar szobájába tért s ágyba feküdt, hogy pihenjen. Alfonso 

együtt maradt Lamothe-tal, és kimerítően elmondta az álmélkodó 

franciának, mi történt. Marion sápadtan és visszafojtott lélegzettel 

hallgatózott a félig nyitott ajtónál. Sem az apa, sem Alfonso nem 

vették őt észre. 

Körülbelül délután hat óra lehetett – Edmond kedvéért, akit 

nem akartak pihenésében megzavarni – vártak az ebéddel – mikor 

egy rancherónak öltözött férfi lovagolt be a hacienda udvarára, és 



kérdezősködött Tréport kapitány után, akinek táviratot kell 

átadnia. Edmondot, aki mélyen és nyugodtan aludt, most fel 

kellett költeni. Üdén és jókedvűen ugrott fel ágyáról és felbontotta 

a táviratot. 

A küldöncön kívül csak Alfonso volt benn nála. Edmond sokáig 

olvasta a rövid táviratot, és Alfonsónak úgy rémlett, mintha 

barátjának arca még halványabbra vált volna. 

– Eredj – szólt Edmond a rancheróhoz –, adass magadnak 

valami enni- és innivalót. 

S mikor az ember kiment, átadta Alfonsónak a táviratot e 

szavakkal: 

– Olvasd! Még titokban kell tartanunk! 

Alfonso ezt olvasta: 

„Kapitány úr! Csapataink május 5-én megtámadták Puebla 

várost és kénytelenek voltak visszavonulni. Mi alábecsültük a 

védők létszámát és nyilván bátorságát is a Loreto és Guadelupe 

erődökben, amelyek ellen elsősorban irányult támadásunk. 

Ezenfelül szörnyű förgeteg is segítségére volt Zaragoza 

tábornoknak, Puebla parancsnokának. Így tehát csapataink 

elégtelen létszámánál fogva abba kell hagynunk Puebla ostromát, 

és Orizábába kell visszavonulnunk, hogy ott várjuk be az 

erősítéseket. Miután kudarcunk híre bizonyára növelni fogja a 

Juarez-párti csapatok bátorságát, és miután számítanunk kell arra 

is, hogy Veracruz tartományban a számos gerillacsapat szintén 

támadni fog, ezért az ön állását a Lamothe haciendában nagyon 

előretoltnak tartjuk, s utasítjuk, hogy ez értesítés vétele után, 

amelyet titokban kell tartania, azonnal visszatér Orizábába, 

útközben magához csatlakoztatja a San Martinban levő 

különítményt és azt is idevezeti.” 



– Tehát kudarc! – szólt Alfonso vállát vonogatva. – Látod, 

kedves barátom, előre megmondtam neked, ezek a mexikóiak még 

sok dolgot adnak majd nektek! Nos, én elkísérlek Orizábába! 

– Ez pompás! – kiáltott fel Edmond. – És ezt a kudarcot majd 

helyreütjük, erre esküszöm! Félóra múlva indulunk. Értesítsd 

Lamothe urat, az okot természetesen nem mondod meg neki. Én 

azalatt kiadom vadászaimnak a szükséges parancsokat. 

Kisietett az udvarra, és öt perc múlva a vadászok már 

nyergelték lovaikat. 

Az ebédlőben az asztal már rég meg volt terítve. Az ételeket 

most tálalták be. A konyhában halotthalványan állt Marion s az 

ablakokon át kibámult az udvarra, ahol Edmond embereivel 

beszélt. 

A hacienderót Alfonso közlése természetesen kellemesen lepte 

meg; Edmond távozása nagy gondot vett le a szívéről. Ámde meg 

kellett tartania az illendőséget, így hát csöndes és komoly maradt 

Guarato még nem tért vissza a lakóházba. Edmond gyorsan evett 

valamit. Azután átadta Lamothe-nak az ellátásért járó 

utalványokat, amelyek az orizábai francia hadipénztárra szóltak, 

és melegen megköszönte a barátságos fogadtatást. 

– Én is búcsúzom – szólt Alfonso, megindultan nyújtva kezét a 

hacienderónak. – Elkísérem Edmond barátomat Orizábába s aztán 

visszatérek hazámba. Onnan majd írok önnek, hogy megy a 

sorom. Mindazért a jóért és szépért, amit ön velem szemben 

tanúsított… 

– Egy szót se, don Alfonso! – vágott közbe Lamothe, maga is 

meghatottan. – Isten a megmondhatója, mennyire szerettem 

volna, ha még jó sokáig ittmarad s én mennél gyakrabban 

láthatom! És a legnagyobb öröm lesz reám nézve, ha önről hallok, 

mégpedig jót hallok! 

Melegen megölelte a fiatalembert. 



– Láthatnánk még egyszer Marion kisasszonyt? – kérdezte 

Edmond. 

Lamothe kiment. Edmond és Alfonso követték. Az előbbinek 

nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy Mariontól olyan helyen 

búcsúzzék el, ahol lehetőleg sok szem nézi őket, hogy a 

szenvedélyes leány kénytelen legyen magán uralkodni. 

De nem került rá a sor. Lamothe komoly arccal tért vissza. 

– Bocsássanak meg leányomnak! – mondta. – Most képtelen 

önök előtt mutatkozni! 

A házból heves, görcsös zokogás hallatszott, mégpedig abból az 

irányból, ahol Marion szobája volt. Az atyja zárta be? Vagy 

magával vív kétségbeesett belső küzdelmet a leány a végzetes 

fordulat miatt, amely elragadja tőle Edmondot? Alfonso elfordult, 

hogy elrejtse izgatottságát. Edmond odakiáltott vadászainak, 

felpattant lovára, még egyszer megszorította Lamothe kezét és 

kivágtatott az udvarból. 

Az egyik ablakból sikoltás hallatszott. De mikor Alfonso és 

Edmond hátranéztek, csak azt látták, hogy Mariont valaki, talán 

az atyja, hátra rántotta. 

Öt percre rá már csöndes erdőben jártak, a hacienda eltűnt 

szemeik elől. 

– Életemnek egy fejezete záródott le! – szólt Alfonso komoran. 

– És sok új és szebb fejezet kezdődik el! – felelte Edmond 

vigasztalásul. 

– Olyan üde és élénk vagy – szólt Alfonso rövid szünet után. – 

Nem érzel már semmit? 

– Semmit, egyáltalán semmit! – kiáltott fel Edmond vidáman. – 

Nem látod, hogy már a kötést is levettem? Nincs ott már semmi, 

csak egy kicsiny forradás, s nemsokára ez is eltűnik majd. Ha 

pedig nem, akkor drága emlékeztető jel lesz – reád! Sohasem 

fogom elfelejteni ezeket a napokat, s mint becsületes katona, csak 



azt kívánhatom, bár jutnál egyszer valami kemény kézitusába, 

hogy életem árán vághassalak ki belőle! 

Alfonso kissé bánatosan mosolygott, de azután melegen 

megszorította barátja kezét. Mindenesetre vigasztalás volt neki, 

hogy ilyen barátot talált, amikor szerelmesét elvesztette. 

Tréport Edmondnak éjjel San Martinban kellett maradni. 

Miután Alfonsónak is volt elrendeznivalója Miradorban, mielőtt 

végleg odahagyja Ratorius barátját és haciendáját, a két 

fiatalember megbeszélte, hogy Edmond másnap Orizábába vezeti 

vadászait, ahol Alfonso másnap vagy harmadnap felkeresi. Ott, 

ahol a San Martinba és Miradorba vezető két út szétválik, a két jó 

barát is elvált abban a reményben, hogy talán már huszonnégy 

órán belül viszontlátja egymást. Alfonso megígérte, hogy a 

pueblai vereségről hallgatni fog. 

San Martinban, ahová a kapitány csak este érkezett meg, a 

vadászkülönítmény is boldog volt, hogy elhagyhat egy olyan 

helyet, amelyben a lakosság nagyon nem szívesen látta őket. A 

mexikóiak minden ígéret ellenére, amelyet a klerikálisok, 

centralisták és monarchisták adtak, vagy nagyon közönyösek, 

vagy nagyon ellenségesek voltak azokkal a csapatokkal szemben, 

amelyeknek hivatása volt, hogy Franciaország lobogója alatt a 

rendet és nyugalmat helyreállítsák. Sőt némely híradás szerint 

állítólag tekintélyes számú gerillacsapat mutatkozott a város 

közelében. Mivelhogy Edmondnak is jelentették, hogy San Martin 

lakosai délután óta összedugják a fejüket és egymás közt nagy 

titkolódzva suttognak, a franciákkal szemben pedig nagyon 

kihívók, a kapitány nem kételkedhetett benne, hogy a pueblai 

Hiób-hír már elterjedt a nép között, s hogy készen kell állnia 

kisebb támadásokra és nyugtalanításra. Ezért éjjelre 

óvórendszabályokat adott ki. A vadászokat – a két különítmény 

együtt hatvan ember volt – lovaikkal együtt három egymás mellett 

levő nagy házba gyűjtötte össze, ahol kötelesek voltak lovaik 



mellett, felöltözötten és indulásra készen aludni, ő maga a 

legnagyobb házban kiválasztott egy földszinti szobát és korán 

lefeküdt. 

Még csak néhány órát alhatott, mikor a nála szolgálatot teljesítő 

vadász felköltötte. Jelentette, hogy van valaki odakünn, akinek 

fontos ügyben azonnal beszélni kell vele. 

Edmond – aki felöltözötten aludt – felugrott fekvőhelyéről és 

megparancsolta, vezessék be az idegent. Esze ágába sem jutott 

arra gondolni, hogy az az idegen nő is lehet. De mihelyt az 

belépett és még mielőtt hátravetette fátyolát, megismerte, hogy a 

jövevény Lamothe Marion. 

Marion odaborult a kapitány lába elé. Arcán vad kétségbeesés 

látszott, nagyon sápadt volt, szeme nyilván a sírástól vörös. 

– Bocsásson meg! – kiáltott fel a leány, és könyörögve kulcsolta 

össze a kezét. – Hallottam, hogy ma éjjel megtámadják önöket, és 

nem volt nyugtom – figyelmeztetnem kellett önt. 

– Magától értetődik, kisasszony, hogy egy szót sem beszélhetek 

önnel, míg nem foglal helyet ezen a széken – szólt Edmond 

komolyan, és megragadta a leány kezét, hogy felsegítse a földről. 

– Nem, nem, hagyjon itt… itt az én helyem! – mondta Marion. 

– Ez lehetetlen! – mondta Edmond igen határozottan. – Vagy 

feláll, vagy pedig kénytelen leszek más tisztet iderendelni, hogy az 

hallgassa meg az ön adatait. 

– Ó, istenem, ön nem szeret engem! – kiáltott fel Marion, két 

kezével elfödve az arcát. 

– Kisasszony, valóban nem értem önt! – szólt Edmond 

komolyan. – Ön valami támadásról beszélt, amely minket fenyeget 

Honnan veszi ezt a hírt? 

– Estefelé, már sötét volt, az erdőben bolyongtam. Ekkor 

hangokat hallok – kreolok voltak. Arról beszéltek, hogy éjjel 

három óra felé támadás lesz San Martin ellen, ahol önnek éjjel meg 



kell szállnia. Bocsássa meg, hogy ide siettem önhöz. Nincs-e ebben 

a dologban don Luis keze? 

– Nem hiszem – válaszolta a kapitány kurtán. – Politikai 

tekintetben megbízhatónak tartom… Nos, köszönöm, kisasszony! 

Láthatja, hogy minden támadásra készen állunk. S mivelhogy egy 

tiszt szobája nem megfelelő hely egy hölgy számára, 

nyomatékosan kérem, hogy ma éjjelre – mert hisz csak nem akar 

ilyenkor visszatérni a haciendába – keressen megfelelőbb hajlékot 

valamiféle ismerős család házában… 

Marion még mindig ott térdelt, arcát két kezébe rejtve, és 

zokogott. 

– Engedjen itt maradnom! – szólt halkan. – Nyugodtabb leszek, 

ha biztonságban tudom önt. Ó, engedje meg, hogy önnel menjek, 

legalább Orizábáig… nem bírom ki otthon… 

– Kisasszony – felelte Edmond szelíd, de határozott hangon –, a 

legnagyobb hálával tartozom önnek azért az érdeklődésért, 

amelyet ügyünk s talán személyem iránt is tanúsít. De mit 

gondolhatnának rólam, ha csak egy órára is egyedül maradnék 

önnel? Mit kellene gondolnia rólam atyjának, akit annyira nagyra 

tartok?! Óhajtását még akkor sem teljesíthetném, ha viszonoznám 

is azokat az érzelmeket, amelyek most csak nyugtalansággal 

töltenek el. Kérem, távozzék, mielőtt jelenléte oly gyanúra adna 

okot, amelyet feltétlenül el kell kerülnöm. Ha nem tud magának 

szállást éjszakára, akkor elkísértetem egy üres szobába. 

– Nem sejti, mi kergetett ide! – suttogta Marion zokogva. 

– Nem szabad sejtenem – felelte Edmond, mert érezte, hogy 

ennek a szenvedélyes, az illendőség semmiféle törvénye által nem 

fékezett leánynak egyszer s mindenkorra meg kell mondania az 

igazat. – Sokkal inkább becsülöm az édesatyját, semhogy hírbe 

hozzam önt, és sokkal inkább becsülöm magamat, semhogy 

hűtlen legyek a múlthoz, amellyel tele van a lelkem. 



– Hát más nőt szeret? – kiáltott fel Marion, lebocsátva kezét, és 

izzó szemmel meredt a kapitányra. 

– Ha meg kell lennie s ha ez szükséges, hogy kiábrándítsam és 

más, illőbb útra tereljem önt, akkor – igen! – válaszolt Edmond. – 

Másé a szívem! 

Marion hirtelen felugrott. Dac és hiúság annyi volt még benne, 

hogy nem bírta elviselni más nő emlegetését. Egy pillanatig 

villámlott a szeme, de aztán alakja leroskadt, megint elfödte arcát 

és hangos zokogásban tört ki. 

Edmond úgy gondolta, hogy minden engedékenység – 

bármenynyire is szerette volna az ő jó szíve kímélni a leányt – csak 

újabb bonyodalmakba rántja őt. Nagy gyermekkel volt dolga, aki 

azt hiszi, hogy babájának, játékszerének elvesztését nem búja 

túlélni. Ezért odament az ajtóhoz. 

– Vigyen magával! – kiáltott fel Marion. – Taposson rám a 

lábával… De hadd maradjak önnel! 

Edmond úgy tett, mintha nem hallotta volna, kinyitotta az ajtót, 

aztán meglehetős hangosan kikiáltott: 

– Vermoral őrmester… ez a hölgy nem érzi jól magát. Legyen 

vele egy darabig és igyekezzék neki megfelelő szállást találni San 

Martinban. Nekem rendeleteket kell adnom, mert rajtaütés 

fenyeget bennünket. Isten vele, kisasszony! Még egyszer hálás 

köszönet, édesatyját üdvözlöm! 

És mielőtt Marion válaszolhatott és követhette volna őt, lesietett 

a folyosón. 

Mikor vagy egy óra múlva visszatért, előbb egy vadászt küldött 

a szobájába megtudni, hogy az idegen hölgy ott van-e még. Igen, 

még ott van. A vadász jelentése szerint csendesen ült egy sarokban 

és sírt. Vermoral őrmester szemben ült vele egy másik sarokban, 

és nyilván nagy zavarban volt, hogyan teljesítse a kapitány 

utasítását. Edmond kihívatta az őrmestert és megtudta, hogy a 

hölgy azóta meg sem moccant, az őrmesternek pedig egyetlen 



feleletet sem adott. Edmond vállat vont, de elhatározása 

sziklaszilárd maradt: semmi lágyság, semmi engedékenység, mert 

mindez csak veszedelmes lehet reá nézve! Kiment a ház kapuja elé 

s beszélgetett az ott őrt álló katonákkal. 

Félóra múlva az őrök feltartóztattak egy férfit. Guarato volt, aki 

szintén azt a hírt hozta, hogy három óra felé támadás lesz a francia 

vadászok ellen. Lihegett, zihált, s a kapitány, aki nagyon behatóan 

kikérdezte őt, csakhamar meggyőződött róla, hogy ijedelme és 

nyugtalansága igen komoly, és hogy ez ember árulásától nem kell 

tartania. 

– Ugyanezt az értesítést már megkaptam Lamothe 

kisasszonytól – mondta. – Olyan kedves volt, hogy maga értesített 

erről, sőt nem átallotta megtenni ezt a hosszú utat a sötét 

éjszakában is. Most azonban zavarban vagyok, hová szállásoljam 

őt éjjelre. Úgy látszik, nem akar idevaló ismerősökhöz menni. 

Guarato nem nagyon iparkodott elrejteni azt a bosszúságot, 

vagyis inkább féltékenységi rohamot, amelyet ez a nyugodt és 

egykedvű közlés benne felidézett. Ámde a kreol mégis elnyomta 

indulatát. Megtanulta belátni, hogy Edmond nem az az ember, aki 

futó kalandba bocsátkozik. Odasúgott a kapitánynak, tud-e már 

Puebláról. Edmond vállat vont s halkan így szólt: – Valószínűleg 

valami csekélység! – Azután don Luis még megkérdezte, hol van 

Marion kisasszony. Edmond odamutatott a szobája ajtajára. 

Guarato bement. 

Csakhamar azonban visszajött és gúnyos hangon, alig leplezett 

méreggel így szólt: 

– A hölgy, úgy látszik, nagyon fáradt és ideges. Egyetlen 

kérdésre sem felelt. Talán az a szándéka, hogy őnagyságát 

magával viszi Orizábába, kapitány úr? 

– Nem szándékozom, de ha az is volna, senkinek semmi köze 

hozzá! – felelte Edmond kurtán. 



Három óra körül járt az idő. Valamennyi vadász megkapta a 

figyelmeztetést és résen állt. Az őrszemek már nem járkáltak fel és 

alá, mint azelőtt, hanem hordók, asztalok és egyéb fedezékül 

alkalmas tárgyak mögé a földre feküdtek, hogy ne lehessen őket 

látni. Támadás esetére Edmond rövid és világos parancsot adott: 

az őrszemek mindenütt visszavonulnak a házakba, innen nyugodt 

lövés a támadókra, ha kihajított világító golyók segítségével 

láthatók lesznek. Különben nem szabad tüzelni, mert a 

vadászoknak csak kevés töltényük van. Tartani kellett tehát attól, 

hogy a vaktában való lövöldözéssel elvesztegetik készletüket. 

Nem sok idő telt el, és felhangzott az első „megállj” kiáltás. 

Mivel erre válasz nem hangzott, az egyik vadász karabélya 

megtanította a mexikóiakat arra, hogy a franciák résen vannak. És 

valóban bekövetkezett, mit Edmond a különítmény két tisztjének 

előre, mint nagy valószínűséget jelzett: a mexikóiak támadása 

elmaradt. Féltek egyrészt a szilárd épületektől, amelyekbe a 

vadászok bevették magukat, másrészt a franciák megtorló 

intézkedéseitől San Martinban, mert egy kegyetlen, de érthető 

hadi jogszokás szerint mindig a város lakosait tették felelőssé 

azért, ha annak falain belül a franciákat megtámadták. 

Edmond anélkül, hogy többé érdeklődött volna Marion iránt – 

mert ez a találkozás egyre kínosabban érintette őt – bement egy 

szobába, amelyben vadászok voltak, ott lefeküdt, hogy még egy 

órát aludjék. Parancsot adott, hogy a csapat hajnalhasadáskor 

indulásra készen álljon. Mikor felköltötték, még sötét volt az 

éjszaka. Az átmenet a sötétségből a nappali világosságba ezeken a 

déli tájakon tudvalevően igen rövid. Minden embere talpon volt, 

mint ahogy megparancsolta. A vadászok az udvarokon 

gyülekeztek; a kiállított őrszemek számára készen tartották a 

megnyergelt lovakat, úgyhogy egy pillanat alatt lóra pattanhattak. 

Most kötelességének tartotta Edmond, hogy még egyszer 

megnézze, mit csinál Marion. Don Luis ott állt az ajtó mellett. 



Edmond ügyet se vetett rá. Halkan kinyitotta szobájának ajtaját – 

amelyből Vermoral őrmester a kapitány poggyászát már 

eltávolította volt – és azt találta, amit várt, vagyis jobban mondva 

remélt: Marion elaludt. Edmond halkan betette az ajtót – keleten 

pirosló fény lángolt fel az égen – parancsot adott az indulásra és 

felült lovára. 

– Don Guarato – mondta azután –, mi nélkülözhetjük önt. Nem 

volna kedve gondoskodni róla, hogy Lamothe kisasszony 

bántalom nélkül visszakerüljön atyja birtokára? 

– Caracho! – válaszolt a kreol sunyi vigyorgással. – Hölgy 

mindig biztonságban van caballerók között! De ha engem itt 

találnának egyedül, hamar olla potrida lenne belőlem! 

– Nos, akkor sorsára kell hagynom a kisasszonyt! Reméljük a 

legjobbat – mondta Edmond. – Vadászok, előre! 

A már előre kiadott parancs értelmében megeresztett 

kantárszárral vágtattak végig San Martin utcáin. Mégis eldördült 

egy pár puskalövés a vadászokra, de egyik sem talált. Akkor 

eljutottak a város előtti síkságra és elindultak Orizába felé, a hadi 

tudomány szigorú szabályai szerint. Hogy a mexikói gerillacsapat 

valahol lesben áll, az kétségtelen volt. Ámde mégis lehetséges volt, 

hogy a franciák megelőzik az ellenséget vagy megkerülik. 

Guarato, aki minden utat ismert, a vadászokat nem az országúton, 

hanem egy mellékúton vezette. 

És valóban Edmond legmerészebb várakozását is túlszárnyalta 

az eredmény. A kreolok nyilván olyan ponton álltak lesben, 

amelyen a franciák nem haladtak át. Délelőtt kilenc, majd tíz óra 

lett, de egy lövés sem esett. A hegységen át Orizába nem volt 

elérhető. Kerülőt kellett tenni Chicuite felé, és onnan kellett a nagy 

katonai országúton, amely Veracruzból vezetett az ország 

belsejébe, Orizábába sietni. Az út hosszú volt és embernek, 

állatnak egyaránt szerfölött fárasztó. De Edmond tudta, hogy a 

gerillák gyülekeznek. Ha az éjszaka a hegyek közt éri, akkor nem 



kerülheti el a támadást, és az egész csapatból talán egyetlen ember 

sem menekül meg élve. Guarato is tudta ezt, s miután kitűnően 

ismerte az utakat, bámulatos kitartással és elismerésre méltó 

körültekintéssel vezette a csapatot, hisz a saját életéről volt szó. 

Olyan erőltetett menetelés után, amilyenre talán még sohasem 

volt példa, a kis csapat eljutott Chicuitébe. Az ott állomásozó 

különítménynél Edmond részletesebb tájékoztatást kapott a 

pueblai szerencsétlenségről. A franciák nagy veszteségeket 

szenvedtek, és nem gondolhattak arra, hogy megújítsák az 

ostromot. A gyülekezés Orizábába, magyarán a visszavonulás már 

el volt rendelve, sőt már meg is kezdődött. 

A fiatal tiszt sürgős szükségét érezte annak, hogy mennél előbb 

elérje a főhadiszállást. Ott maradhatott volna Chicuitében is 

anélkül, hogy mulasztás vádja érhette volna, ő azonban a lovakat a 

maga költségén kenyérrel és borral etette meg, és még az éjjel 

elindult Orizába felé. És csak mikor ide eljutott, feküdt le aludni. 

Nem is csoda, hogy álma szinte oly mély volt, mint a halál. 

Mikor felébredt, egy fiatalember ült az ablakánál, fejét kezébe 

támasztva. Edmond azonnal ráismert Alfonsóra és örömteli 

meglepetéssel kiáltott fel. Alfonso nyilván ültében aludt el, mert 

felriadt és merőn nézett körül. 

– Isten hozott! – kiáltott fel Edmond. – Óriási utat kellett 

pihenés nélkül megtenned, hogy már most itt vagy. De mi a bajod? 

Hisz nemcsak fáradtnak látszol, egészen dúlt vagy! 

– Nagyon szomorú hírt kaptam – szólt Alfonso. – Egy 

negyedóra múlva indulnom kell. De látni akartalak még egyszer. 

Öltözzél fel. Várok a szomszéd szobában. 

Edmond néhány perc alatt készen volt katonás öltözködésével. 

Mikor erre Alfonso újra belépett, egy levelet nyújtott át barátjának. 

„Kedves fiam – írta ebben a levélben don Lotario de Toledo – e 

sorok kézhezvétele után azonnal el kell hagynod Miradort. A 

legnagyobb aggodalomban vagyunk Inez miatt.” – Itt Edmond 



kezében lehanyatlott a levél, a fiatal kapitány rémülten nézett 

Alfonsóra. 

– Inez miatt! – mondta. – Istenem! Mi az? Nem tudom tovább 

olvasni! 

Bármennyire megrendült volt is Alfonso, bármennyire 

elfoglalták is őt saját aggodalmai, mégis kellett, hogy feltűnjék 

neki Edmondnak ez az egészen szokatlan megrettenése. 

Visszagondolt Edmond néhány nyilatkozatára, eszébe jutott, hogy 

barátja a beszélgetést minden alkalommal Inezre terelte… És már 

előtte is állt Edmond, megölelte őt és fejét barátja vállára hajtotta. 

– Alfonso – kiáltott fel –, mondd, mi történt? Szeretem Inezt s 

azt hiszem, ő is szeret engem! 

– Milyen boldoggá tett volna engem ez a hír még néhány 

nappal ezelőtt is! – szólt Alfonso halkan. – De hallgass rám! Ne 

essünk idő előtt kétségbe! Atyám ezt írja: „…A legnagyobb 

aggodalomban vagyunk Inez miatt. Levelei szerint már rég itthon 

kellene lennie nálunk. A vakmerő leány ahelyett, hogy New 

Orleanson át a szárazföldön jött volna, mint ahogy meghagytam 

neki, utolsó levele szerint elhatározta, hogy felhasználva egy 

hajóalkalmatosságot, Matamorasba megy, és amennyire csak 

lehet, felhajózik a Rio Grande del Norte vizén. Már hetek óta itt 

kellene lennie. Mármost, hogy a hajót ellenséges zsákmányoló 

hajó fogta el – ezt nem tudjuk, ámbár ez lenne a legjobb, mert 

akkor legalább az amerikaiaknál lenne, mindegy, hogy 

lázadóknál-e, vagy unionistáknál-e, de mindenesetre 

biztonságban, vagy talán egy banda komancs indián kezébe 

került, akik most megint nagyon nyugtalankodnak. Isten óvja őt 

ez utóbbitól… Szóval Inez nem érkezett meg. Én még ma 

elindulok egy csapat megbízható emberrel, hogy elébe lovagoljak, 

és a Rio Grande mentén tudakozódjam. Te tedd meg ugyanezt 

Matamorasban. Bárcsak ne tombolna ez az átkozott háború, amely 

bizonytalanná teszi a szárazföldet és a tengert egyaránt! Tehát 



indulj el azonnal. Veracruzban M-től annyi pénzt kapsz, 

amennyire nézeted szerint szükséged van. Szedj össze annyi 

fegyveres embert, amennyit csak bírsz. A költséget ne sajnáld. 

Matamonasig is bérelj új hajót, ha Veracruzban nem találsz egyet 

indulásra készen. A Presidio del Nortében* megtalálsz engem, 

vagy valami híradást tőlem. Ha mégsem találnál, akkor megvársz 

ott és állandóan tudakozódok és természetesen, ha megtalálod 

Inezt, vagy megtudsz róla valamit, saját belátásod szerint külön 

jársz el. Tehát pénzt és fegyvereket. Ez utóbbiak nagyon 

szükségesek, mert a prériken megint rajzanak a vörös bőrűek. 

Légy óvatos és ne hanyagolj el semmiféle nyomot. A hajónak, 

amellyel Inez Orleansból Matamorasba ment, »Liane« volt a neve. 

Ha ez a hajó egyáltalán nem érkezett volna meg Matamorasba, 

akkor várj meg ott.” 

Edmond némán állt. 

– Eltűnt! – kiáltott fel azután. – Elkísérlek!… De hát hogyan 

lehetséges ez… Hát Inez egyedül utazott? Hát van köztetek és a 

világ között rendes összeköttetés? 

– Békében igen, a háborúban nem – válaszolt Alfonso. – Inez két 

szolgával és két szolgálóval, azonkívül atyám egy barátjának, egy 

öreg bankárnak kíséretében utazott Angliából New Orleansba. 

Ott, mint hallottad, szerencsésen megérkezett. Már most ahelyett, 

hogy az egyenes szárazföldi úton indult volna el, amely persze 

nagyon hosszú, jobbnak látta New Orleansból Matamorasba, a Rio 

Grande del Norte torkolatához hajókázni – egészen jó gondolat, 

hacsak a két hadviselő fél valamelyik kalózhajója nem fogta el a 

„Liane”-t. De, mint atyám írja, nem ez volna a legrosszabb. Sokkal 

nagyobb baj lenne, hogyha a Presidio del Nortétől birtokunkig 

vezető aránylag rövid úton a komancsok kezébe került volna. 

                                                 
* Presidio, spanyol szó – erőd. 



Igaz, hogy ezek az indiánok békében élnek velünk, atyámat 

tisztelik és félnek tőle, de a vörös bőrűekben sohasem lehet bízni! 

– Induljunk! – kiáltott fel Edmond. – Veled megyek! 

Szabadságot kapok… Bizonyosan kapok! Mert a tél előtt nem 

jöhet erősítés és mit henyéljek itt! És még ha le kellene is 

mondanom tiszti rangomról, akkor is veled mennék! Inez 

veszélyben, talán… – Kezével megfogta homlokát. 

– Nem, ez nem lehet! – mondta azután nyugodtabban. – Még a 

vadak is tiszteletben fogják tartani Inezt! Meg fogjuk találni. Nem 

tudok nyugodt maradni. Várj, néhány perc múlva visszajövök! 

Elrohant. Negyedóra múlva öt hónapra szóló szabadság volt a 

zsebében. Félóra múlva a két jóbarát útban volt Veracruz felé. 

Presidio, spanyol szó – erőd. 

Az apacsok között 

Magányos lovas előtt a nyári nap izzó hevében a végtelenbe 

veszett a szinte kiégett préri. Nem Észak-Amerika nedvdús, buja 

fűvel benőtt táblasima prérije, hanem sárgásbarna lapos lankák 

végtelen sora, mind ugyanolyan magas, mind egyforma: az egész 

mintha megszilárdult hullámsorozat lenne. Ha a lovas fáradt lova 

nagy erőfeszítéssel felkapaszkodott az egyik ilyen dombon, akkor 

annak tetejéről folyton ugyanaz a látvány tárult eléje: sárgásbarna, 

ki-kiaszott, fűvel és bokorzattal benőtt földhullámok, végig a 

szemhatárig, vigasztalan egyhangúság és magányosság képe. 

Mint a nyűt tengeren úszó, aki a hullám csúcsáról csak a 

hullámhegyek végtelenségét látja, olyan lehetett az érzése ennek a 

magányos lovasnak. És olyan is volt. Arca sápadt, fáradt, 

vigasztalan, dúlt. Szeme néha szinte kísértetiesen lángolt fel és 

megfeszített figyelem tükröződött arcán, mintha hallana vagy 



látna valamit. De azután annál mélyebbre hanyatlott a feje. 

Semmi. Egyedül volt ebben a borzalmas pusztaságban. 

A lovas, akinek szép lova ilyen halálosan fáradt volt, könnyű 

mexikói nyári ruhát viselt és széles szalmakalapot. De a takarók, 

amelyek a nyereg mögött a ló hátára voltak csatolva, és a tele 

köpenyzsák arra vallottak, hogy itt nem rövid lovaglásról, hanem 

hosszú utazásról van szó. Vállán szíjon kétcsövű fegyver lógott; 

egy másik fegyver a köpenyzsákra volt kötözve. A mexikói módra 

derékra csavart széles övből pisztolyok és revolverek agya, 

valamint egy szép mívű tőr markolata látszott ki. Ezenfelül 

európai szabású kard lógott az oldalán, amely már nemegyszer jó 

szolgálatot tett neki. Mert a magános lovas Tréport Edmond 

vadászkapitány volt. 

Hogy kerülhetett Edmond egyedül ebbe az úgynevezett 

hömpölygő vagy hullámpréribe, a Rio Grande del Nortétől 

nyugatra, ahol a magános, tapasztalatlan utas éhen halhat és 

elpusztulhat anélkül, hogy emberi lény valaha is megtalálja 

csontjait? Az ok nagyon egyszerű volt, ama véletlenek egyike, 

amelyek eleinte jelentékteleneknek látszanak, később azonban 

döntő befolyást gyakorolnak az ember életére. 

Mikor Edmond és Alfonso Veracruzba értek, éppen csak annyi 

ideig tartózkodtak ott, hogy tekintélyes mennyiségű aranypénzt, 

unciát és húszdollárost vegyenek fel a bankárnál, akit don Lotario 

de Toledo fiának megnevezett, s azonkívül nagy összegekről szóló 

váltókat adassanak maguknak Matamorasra. Azzal nem töltöttek 

ott időt, hogy kísérőket verbuváljanak. Remélték, hogy 

Matamorasban, vagy még inkább a Presidio del Nortében majd 

találnak embereket. Az odavaló emberek jobban ismerik a prériket 

és azoknak indián lakóit, amellett bizonyára olcsóbban is 

kaphatók. Csak egy láda fegyvert vettek: puskákat, revolvereket, 



vadászkéseket, s azt magukkal vitték a kis partjáró hajóra, amelyet 

még ugyanaznap kibéreltek. 

Pompás és szerencsés tengeri út után, amelyet azonban a két jó 

barát nagyon is hosszúnak talált, Matamorasba értek, amely a Rio 

Grande del Norte torkolatánál van. Ott mindjárt megérkezésük 

után tudakozódtak. Igen, Inez megérkezett, ott egy napig atyja egy 

barátjának lakásában pihent, azután jó csónakon, amelyet ez az úr 

szerzett neki, folytatta útját a folyón felfelé. A két jó barátnak ez az 

utazás a folyón túlságos lassú volt. Mindegyikük vett két szép 

lovat és szárazföldön folytatták útjukat a Presidio del Norte felé. 

Minden városkában, minden part menti majorban pontos 

felvilágosítást kaphattak Inezről, akinek csónakja természetesen 

nem kerülte el a part menti lakosok figyelmét. Edmond és Alfonso 

nem pihentek meg, még a Presidio del Rio Grandében sem, amely 

körülbelül fele úton van Matamoras és Presidio del Norte között. 

Úgyszólván lóháton aludtak. Céljuk az utolsó telep volt, ahol 

Alfonso atyjával kell találkozniok. 

A Rio Grande elválasztja Mexikót Texastól, amely azelőtt 

szintén Mexikóhoz tartozott. Alsó, nagyobb hajótól is járható 

folyása mentén ez a folyó eléggé lakott. Feljebb azonban ama 

végtelennek látszó prériken halad át, amelyeken csak a komancs 

indiántörzsek laknak, vagyis inkább kóborolnak. Itt a 

tudakozódás megszűnt, mert senki sem volt, akit a két jó barát 

megkérdezhetett volna. A Duncan erődben, a folyam amerikai 

északi partján, már nem tudták határozottan megmondani 

haladt-e arra csónak. Lehetséges volt, hogy a csónak éjjel evezett el 

ott, s az őrök talán aludtak. De vajon a csónak visszatért-e? A 

mexikói San Vincente erődben ugyanez a bizonytalanság, a San 

Carlos erődben szintén. A két fiatalember már csak a Presidio del 

Nortében bízott, ahol don Lotario de Toledóval kellett 

találkozniok, aki bizonyára maga is tudakozódott. 



Teljesen kimerülten érkeztek el az említett presidióba, ahol don 

Lotariót – nem találták! Ott járt ugyan három héttel előbb, de 

kísérőivel tovább lovagolt dél felé anélkül, hogy hírt hagyott volna 

fia számára. Hogyan volt az lehetséges, hogy nem találkoztak? 

Hisz a levélben egészen világosan az állott, hogy fiát a Presidio del 

Nortében fogja várni. Az aggódó apa talán „del Rio Grandé”-t 

akart írni és tollhibát követett el? Talán ott vár rájuk. Ez bizony 

lehetséges, ők ott csak egy negyedórát töltöttek és csak a csónak 

után, nem pedig Arizonából való idegenek után tudakozódtak. 

Oda vissza már nem térhettek, ezzel teljes egy hetet vesztettek 

volna el. Gyors futárt küldtek délre, akit azzal bíztak meg, hogy 

mindenütt kérdezősködjék don Lotario de Toledóról, és ha 

megtalálná, jelentse neki, hogy don Alfonso már a Presidio del 

Nortében van. Aztán átadták magukat annak a pihenésnek, 

amelyre elengedhetetlenül szükségük volt, ha nem akarták 

erejüket addig megfeszíteni, amíg megbetegednek. 

Itt a Presidio del Nortében kellett Alfonsónak segítő csapatait 

összeszedni és egyúttal lehetőség szerint hírt szerezni nővére 

sorsáról. Az előbbi feladat elég könnyen sikerült. A presidióban 

bőven voltak férfiak, akiknek szemét elkápráztatta Alfonso 

számos aranyunciája és húszdollárosa. Csakhamar együtt volt 

tizenkét bátor férfi. Ám rosszabbul állt a tudakozódással. Inezről 

itt csak ama küldöncök révén hallottak, akiket a mindenütt ismert 

don Lotario de Toledo indított el. Tény volt az, hogy a máskor oly 

békés apacsok és navajók, a komancs nemzet törzsei, az utóbbi 

időben ismét rablóhadjáratokat kezdtek, mert megtudták, hogy a 

mexikói megszálló csapatok egy része az erődökből dél felé vonult 

a franciák ellen. Az amerikai parton mutatkoztak ilyen indán 

rajok, mert ott szintén elvontak csapatokat keletre, vagy a déliek 

vagy az északiak seregeinek támogatására. Hogy Inez valamelyik 

ilyen indiáncsapat kezébe eshetett, azt a mexikóiak a Presidio del 

Nortében, az amerikaiak pedig a szemben fekvő Leaton erődben 



elismerték. De hogy miképpen lehetne ezt bizonyosan megtudni 

és mit lehet ellene tenni, azt nem tudták. Csapatokat nem 

adhattak, hisz maguknak az erődöknek is alig volt 

védőlegénységük. 

Alfonso semmibe sem akart belefogni, mielőtt nem egyesül 

atyjával, legfeljebb csak abban az esetben, ha biztos hírt kap 

nővéréről s arról, hol tartózkodik. Sokat beszélgetett egy öreg 

indiánnal – Heikau volt a neve, aki megtelepedett az erődben, és a 

viszonyokat jól ismerte. Ez azt gyanította, hogy Vilhamenu fiatal 

és vitéz apacs főnök a tettes, hogy ő fogta el Inezt, vagy azért, hogy 

nagy váltságdíjért adja ki, vagy pedig, ami még valószínűbb, 

azért, hogy Inez ellenében visszakapja atyját, aki Chihuahuában, 

Mexikó ez északi tartományának fővárosában volt fogoly. Az öreg 

indián megígérte, hogy fiát kémszemlére küldi ki. Addig tehát, 

amíg a fiatal indián visszajön s amíg don Lotario is előkerül, a két 

türelmetlen fiatalembernek türtőztetnie kellett magát. 

Alfonso és Edmond egy nagy épületben laktak az erődön kívül. 

Ott lakott tizenkét emberük is, hogy minden pillanatban 

rendelkezésre álljanak. Nap nap után telt el. Alfonso és Edmond 

az idő legnagyobb részét töprengéssel töltötték. Óránként várták 

don Lotariónak vagy legalább egy küldöncnek jöttét. Már nem is 

akartak beszélni erről az ügyről, amely mind a kettőjüket oly 

mélyen érintette. 

Egyik délelőtt történt, hogy a presidio parancsnoka eljött a két 

jó barát szállására, és arra kérte Edmondot, hogy kísérje őt el. Volt 

az erődben egy öreg francia, aki a Raousset-Boulbon féle balul járt 

expedíció után, amelyben részt vett volt, mexikói szolgálatba 

lépett és a presidio védőcsapatába került. Ez az ember mindig igen 

keveset beszélt spanyolul, a betegség pedig szemlátomást 

meggyengítette emlékezőtehetségét. Arra kérte a parancsnokot, 

hívassanak el valakit, aki megírja neki az ő utolsó levelét 

Franciaországba. Szóval olyan ember kellett sürgősen, aki 



franciául beszél és ír is. S miután az erődben senki sem volt, aki 

főképp ez utóbbi képességgel rendelkezett, a parancsnok, akinek 

eszébe jutott a fiatal francia kapitány, eljött érte és megkérte, 

kísérje őt el a beteghez. 

Edmond az öreg franciát annyira elgyengültnek találta, hogy 

alig bírta megérteni annak töredezett mondásait. Mindazonáltal 

amennyire tőle telt, leírta a haldokló szavait. Önvallomások 

voltak, amelyek nagyon mozgalmas életet tártak fel, életet, amely 

nemegyszer került összeütközésbe a világi törvényekkel. 

Amolyan gyónásféle volt, amelyet a megőszült bűnös elmondott. 

Ezalatt órák teltek el, s mikor az öreg francia befejezte gyónását, 

kiadta lelkét. Edmond még egy darabig ott maradt, hogy a 

parancsnok által spanyol nyelven kiállított halotti bizonyítványt 

franciára lefordítsa, aztán visszasietett szállására. Ott csak az öreg 

Heikau fogadta őt. Teljes indián fegyverzetben ült a lován, és 

szemlátomást már régóta várta őt. Egy lap papirost nyújtott át 

Edmondnak, amelyre Alfonso e sorokat írta: 

„Alighogy elmentél, megjött Heikau fia… Hír Inezről… 

Azonnal indulok a Santa Maria-tó felé… Neked itt hagyom 

Heikaut, ő kísér téged és elvezet hozzám… Hagyj ugyanilyen 

értesítést atyám számára a parancsnoknál. Nemsokára utol fogsz 

érni.” 

Edmondot valami kellemetlen érzés fogta el, valami sejtelem, 

mikor ezeket a futtában odavetett sorokat olvasta. Alfonsónak 

nem kellett volna tőle elválnia. Nem jó, ha ilyen puszta vidéken 

két jó barát elhagyja egymást; soha sem tudhatják, vajon 

megtalálják-e egymást ott, ahol a találkozót kitűzték. Heikau 

mindenesetre kitűnő vezető volt. Edmond tehát levelet hagyott 

hátra az erőd parancsnokánál don Lotario de Toledo számára, 

aztán rábízta magát Heikau vezetésére. Előbb azonban a 

parancsnok átadott neki egy papírlapot, amelyen néhány szó állt 

indián nyelven. A papírlapot ez az utasítás kísérte: Ha Edmond a 



kószáló indián hordák valamelyike révén veszélybe kerül, akkor 

vagy mondja el vagy olvassa el ezeket a szavakat. Tartalmuk a 

következő volt: Én, a Nagy Vízen túlról való nagy főnök fia a 

presidióban parancsoló fehér főnök védelme alatt állok, aki 

meghálálja azoknak, akik engem segítenek, a segítséget, és 

megbünteti azokat, akik nekem rosszat tesznek. – Ez a nyilatkozat, 

ha nem is volt feltétlenül biztos hatású, mégis mindenesetre 

hasznos lehetett és a pillanatnyi fenyegető veszélyt elháríthatta 

Edmondról. Különben is az indiánok szent félelemmel tekintenek 

minden írott betűre, amelyet valamiféle varázsigének tartanak. 

Délután perzselő napsütésben hagyta el a két lovas a szállást. 

Ami a napsütést illeti, azzal Edmond már Algírban és 1859-ben a 

lombardiai síkságon megismerkedett. Nem sokat törődött hát vele 

és sietni akart, mert nagyon vágyódott rá, hogy Alfonsóval megint 

együtt legyen. Ámde túlságos sietség ezúttal lehetetlen volt; a 

kiaszott töredezett talajtól a lovak gyorsan elfáradtak. Helyenként 

egész telepeit találták a viszkacsáknak, vagy prérikutyáknak, 

amelyek, mint a vakondokok, ezrével, sőt talán százezrével élnek 

a föld alatt egymás mellett. Ezek fölött a viszkacsatelepek fölött 

nem lehetett lovagolni, mert a lovak a kis üregek lyukaiban 

lábukat törték volna. De különben is a telepek mérges kígyókkal 

voltak elárasztva. Edmond tehát kénytelen volt türtőztetni magát, 

és követni az öreg indián útmutatását. 

Beszélgetni nemigen tudott vele. Alfonsótól, aki az e vidéken 

otthonos indián nyelvjárásokat kitűnően beszélte, megtanulta 

ugyan a főbb szavakat és meg is jegyezte magának azokat, de 

ezzel a néhány szóval még nem lehetett beszélgetést folytatni. 

Azonfelül az indiánok útközben nemigen nyitják ki a szájukat. 

Edmond és kísérője egész éjszaka lovagolt. Mindent el akart 

követni, hogy Alfonsót utolérje. Ez a magányos lovaglás, 

miközben aggódott Inezért és szívében remegett a sorsáért, 

elviselhetetlenül nyomasztó volt számára. De valószínűen Alfonso 



is egész éjjel lovagolt és valószínűen éppen úgy sietett. Négy-, 

ötórányi előnyt tehát nagyon nehéz volt kiegyenlíteni. Edmond 

végre belenyugodott sorsába. Eleinte iparkodott szórakozást 

találni a préri szemlélésében. De ez sem tartott sokáig. A hűvös 

vagy esős évszakban egészen szép látvány lehetett. Most azonban 

a növényzet a perzselő júniusi hőség hatása alatt elszáradt, sőt 

szinte porrá mállott; mintha pusztító tűz égette volna végig. Csak 

itt-ott kiszáradt sós tavak partjai körül zöldült kissé a föld. 

Állatokat Edmond ritkán látott, a viszkacsák, baglyok és kígyók 

kivételével. A bivalyok és szarvasok, sőt még a farkasok is, úgy 

látszik, visszavonultak a vízben dúsabb vidékekre. Szerencsére 

Heikau óvatosságból két nagy tömlő vizet hozott magával. Ez 

egyelőre elegendő volt embernek és állatnak egyaránt. A lovak 

számára az indián időnkét még nedvdús leveleket, gyökereket, 

vagy sáshoz hasonló növényeket tudott találni. Élelmiszert 

természetesen hoztak magukkal és az ezeken a kietlen és 

egészségtelen vidékeken szinte nélkülözhetetlen rumot is. 

Így telt el a második nap is. Este az állatoknak néhány óra 

pihenőt kellett adni. Később – úgy tervezték – nappal fognak 

pihenni és éjjel fognak lovagolni, még ha sötét van is. Heikau 

alkalmas helyet keresett egy dombon, elszáradt bokrok közepett. 

A lovakat kikötötték s néhány percre rá mind a két férfi mély 

álomban feküdt. Mikor Edmond felébredt, már hajnalodott. 

Meglepetten ugrott fel, hisz csak éjfélig akartak aludni! 

Bizonyosan az indián túlságosan fáradt volt és nem bírt felébredni. 

Edmond szólította őt, az nem mozdult. A fiatal francia 

megrettenve lehajolt hozzá és megrázta őt. Semmi válasz, semmi 

moccanás. Az öreg indián tagjai mereven elnyúltak, szemei félig 

nyitva voltak, arca, amennyire Edmond a hajnal gyenge 

világosságánál megállapíthatta, kissé eltorzult és merev. Edmond 

megérintette ezt az arcot… jéghideg volt. Megfogta a kezet, 



jéghideg volt. Kivilágosodott. De Edmond a teljes napfényben sem 

állapíthatott meg mást, mint hogy Heikau meghalt. 

Ez nagy szerencsétlenség volt a fiatal kapitányra nézve. 

Egyedül folytatni az utat e pusztaságon át, nem ismerve a nyelvet, 

amelyet azok beszélnek, akikkel esetleg találkozik, nehéz feladat 

volt. Edmond hasztalan reménykedett váltig, hogy az öreg indián 

mégis magához tér és életre kel. Emlékezett rá, hogy Heikau 

mozdulatai már az este is nagyon nehézkesek voltak, a beszédje 

pedig vontatott és halk. Az ilyen hirtelen halál az indiánoknál nem 

ritkaság. Heikau nyolcvanadik évét járta. Az indiánok életük 

utolsó pillanatáig megfeszítik erejüket, szinte emberfeletti erővel 

tartják magukat fenn, míg azután egyszerre összeroskadnak. Nagy 

kimerültségében Edmond nem hallhatta kísérőjének utolsó 

sóhajtását. A szerencsétlenség megtörtént, nem lehetett rajta 

változtatni. Edmondnak nem maradt más hátra, mint némi 

élelmiszert és egy víztömlőt hagyni a halott mellett arra az esetre, 

hogyha csak tetszhalott lenne és talán mégis felébredne. A lovát is 

otthagyta, bármennyire sajnálta is az állatot. A fegyvert 

odafektette a halott mellé. Ha megtalálja őt valaki, hadd lássa 

helyzetéből és környezetéből, hogy természetes halállal halt meg. 

Edmond mindössze annyit tudott, hogy észak-nyugati 

irányban kell haladnia. A magányosság szörnyen ránehezedett. 

De Inezre gondolt, és miután ájtatos meghatottsággal imát 

mondott a halott felett, elbúcsúzott tőle és megindult útjára, 

amelyen a nap állása volt a vezetője. Így lovagolt egész nap, 

azután másnap is pihenés nélkül. Azután aludt néhány órát. 

Élelmiszere elfogyott, vagy elromlott, vizet sehol sem talált. Lova 

elbágyadt. Megosztotta vele kenyerét. Már nem lehetett messze a 

Santa Maria-tótól… feltéve, hogy nem tévesztette el az irányt… 

Így történt, hogy Tréport Edmond egyedül lovagolt e prérin át. 

Ötödik napja hagyta el a Presidio del Nortét. Érezte, hogy ereje 

fogytán. Eszébe jutottak ama útleírások, amelyek embereknek e 



sivatagokban való pusztulásáról szólnak. Talán már túl is lovagolt 

a célon. Talán messzebb jutott mint kellett volna. Igen, legalább 

egy falut látott volna emberi lényekkel, vagy egy patakot talált 

volna. A köves-préri nemsokára elmaradt mögötte, nyugaton már 

látta ama hegység kék ormait, amely északról délre végigvonul 

egész Amerikán. De amikor elérte a hegység nyúlványait, nem 

talált füvet, minden kiaszott volt, a fák elszáradtak, a patakokban 

nem volt víz. Most északi irányba fordult, mert az volt a 

meggyőződése, hogy túlságosan nyugatnak tartott. De a ló nem 

akart tovább menni. A hatodik nap este összerogyott. Szerencsére 

Edmond a közelben felfedezett néhányat ama vastag levelű 

növényekből, amelyekkel Heikau etette a lovakat a pusztaságban. 

Az állat kissé helyrejött, nem múlt ki. De lovasát vinni nem bírta. 

Edmond maga is evett a kesernyés ízű vastag levelekből, azután 

lefeküdt lova mellé és elaludt. 

Valami nagyon gyengédtelen érintésre ébredt fel, és amikor 

szemét kinyitotta, maga felett néhány oly vad alakot látott, hogy 

az első pillanatban még azt hitte, álmodik. A másodikban persze 

már kitalálta, hogy nem álomalakokkal van dolga, hanem 

valóságos indiánokkal, akik kezét-lábát összekötözték. Igazi 

apacsok vagy komancsok voltak, amilyeneket gyakran látott 

képeken, vörösbarna, befestett arcú és töméntelen tollal díszített 

férfiak. Ezek a tollak fejük búbjától a hátukig értek le és majdnem 

olyanok voltak, mint óriási mozgatható kakastarajok. 

Némelyiknek karja és lába is ilyen tollcsomókkal volt díszítve 

vagy eltorzítva. 

Edmond természetesen nem gondolhatott ellenállásra. El is 

ment volna tőle a kedve, ha látta volna, hogy azon a négyen kívül, 

aki őt megkötözte, még legalább más ötven lovon ülő indián vette 

őt körül. Ezt azonban nem látta, mert az indiánok ott hagyták a 

földön mindaddig, amíg nem szedték fel összes fegyvereit és ki 

nem kutatták zsebeit. Erszényét nem vették el; hisz az biztos volt 



nekik amúgy is. Azután Edmond lovával kezdtek bajlódni, amely 

nemigen akart talpra állni, de az indiánok végül mégis 

felállították. 

Edmond csak arra gondolt, hogy fogolynak lenni mindenesetre 

jobb, mint éhen halni, ezért elhatározta, hogy sorsát a lehető 

legnagyobb nyugalommal tűri el. Sokszor hallotta volt, hogy az 

indiánok nagyon ritkán ölik meg foglyaikat, rendszerint csak 

akkor, ha az nyílt ellenségük. Leginkább kirabolták őket és aztán 

váltságdíjért, amely rendszerint fegyverekből és lőszerből állt, 

kiadták. Edmond először is arra akarta felhasználni új helyzetét, 

hogy vizet és kenyeret kapjon. Ismerte a megfelelő indián 

szavakat és többször egymás után hangosan kiáltotta azokat. 

Kimerült külseje nyilván külön is nyomatékot adott a szavaknak, 

mert jött egy indián és tömlőt tartott a szájához. Edmond nagy 

kortyokban nyelte a félig poshadt vizet. Azután az indián a mi 

gombócainkhoz hasonló kicsiny golyókat dugott a szájába. 

Edmond érezte, hogy ezek a gombócok valami tésztából valók, 

talán tengeriből vagy maguey-ből, és bár kemények voltak, 

szétharapta azokat. Aztán érezte, hogy felemelik. Csak most látta 

meg a többi indiánt és maga mellett a lovát, amelyet szintén 

megitattak és némi fűvel megetettek. Aztán feltették őt a lova 

hátára, úgy hogy arca a földre nézett, és odakötözték az állathoz. 

Egy indián, aki mellette lovagolt, megfogta Edmond lovának 

kantárát s azután megindult vele. 

A fiatal kapitány helyzete nagyon kényelmetlen volt. De mit 

használt volna a fogvicsorgatás? Nyugodtan kellett fogadnia, 

bármi történjék is. Jobbra nem tudott nézni, mert fejével a ló bal 

oldalán feküdt, szerencsére kissé magasabban, a ló nyakán, így 

csak azt láthatta, ami a bal oldalán volt. 

Eleinte nem látott mást, csak indiánokat. Néhány óra múlva 

azonban, mikor a menet egy hegyszakadékon lovagolt át, a 

kanyarulatok fordulatainál észrevette, hogy a lovasok közül 



ketten fehér emberek módjára voltak öltözve, olyan ruhába, 

akárcsak ő. Egy későbbi kanyarulatnál három teljesen beburkolt 

alakot látott, akiket az indiánok szorosan körülfogtak. A bő, 

világos ruhákról ítélve, nők lehettek. Önkéntelenül megdobbant a 

szíve. Vajon a véletlen Inezzel hozta össze? Talán ezek azok az 

indiánok, akik szerelmesét elfogták? 

Erről nem tudott tájékozódni, mert mikor a menet a síkságra 

ért, többé nem látott semmit, sem a férfiakat, sem a nőket. A vidék 

most kissé megváltozott. Fák tűntek fel, amelyek helyenként 

kisebb erdőkké sűrűsödtek. A lova megállt és ivott egy patakból. 

Edmond megirigyelte az állatot és megint vízért kiáltott. De az 

indiánok nem akartak megállani… Egyre tovább mentek s 

mivelhogy Edmond többé nem látta maga előtt a napot, az útirány 

nyilván észak felé vitt. Végre megálltak. Edmondot leemelték a 

lova hátáról, leültették a földre és feloldották karjain a köteléket. 

Nyögött fájdalmában, mert a kötelek mélyen bevágódtak húsába s 

a hőség fokozta fájdalmait. Mégis, első pillantásával ama női 

alakokat kereste. De nem látta őket. Bizonyára tőle távolabb álltak 

meg, s az indiánok lovai takarják el őket szeme elől. 

Edmond most vizet, kenyeret és egy darab rágós szárított húst 

kapott. Mohón evett és ivott és érezte, hogy teste erősödik. Eszébe 

jutott, hogy most talán felhasználhatná azt a papirost, amelyet a 

Presidio del Norte parancsnoka adott neki útravalóul. Elő is vette 

a zsebéből. Bárha hosszú magános lovaglása közben tanulgatta, 

mégis képtelen volt a furcsa szavakat, amelyeket számára 

semmiféle értelem nem kapcsolt össze, megjegyezni. De olvasni 

már elég gyorsan olvasta, úgy, ahogy le volt írva. 

Odafordulva az indián felé, akit őrzésével bíztak meg, 

hangosan leolvasta a szavakat. Az indián felfigyelt, meghökkent, 

de aztán nem látszott valami nagyon meglepetve. Vajon ez a 

nyugalom csak indián ravaszság volt, vagy az ilyen levél nem 

sokat jelentett az indiánok szemében? Ezt Edmond nem tudta 



eldönteni. Még egyszer elolvasta tehát a mondatokat. Erre az 

indián most már átszólt a szomszédjának. Ez felállt és elment oda, 

ahol a többi indián táborozott. Nemsokára rá visszatért egy még 

fiatalabb indiánnal, akinek tolldísze tekintélyesebb és pompásabb 

volt, mint a többi vörös bőrűé, s akinek büszke, parancsoló 

magatartása arra vallott, hogy ő a főnök. Európai szemnek 

természetesen már arcának bemázolása folytán is visszataszítóan 

rút volt; aki azonban már megszokta ezt a furcsa szépítőszert, 

annak el kellett ismernie, hogy karcsú, arányos alakjával, kemény, 

izmos tartásával és a mozdulataiban megnyilatkozó valamelyes 

vad nemesség által kiemelkedett a többi közül. Tekintete komoly 

volt, szinte fenyegető s kissé furfangos, mint a legtöbb indiáné. 

Egészen közel jött Edmondhoz, egy darabig némán szemlélte 

őt, aztán néhány szót szólt, amelyet Edmond természetesen nem 

értett. Ennélfogva tagadóan intett, elővette papirosát és megint 

hangosan felolvasta az indián nyelven írott mondatokat. A 

fiatalember hallgatta s egyetlen arcizma sem rezzent meg. Majd ki 

akarta venni Edmond kezéből a papirost, ez azonban nem adta 

oda neki, csak megmutatta. Rajta volt a parancsnok pecsétje. A 

főnök megint mondott néhány szót, melyet azonban Edmond 

éppoly kevéssé értett meg, mint az előbbieket. Erre a főnök a 

megvetésnek vállvonogatáshoz hasonló mozdulatával hátat 

fordított a fiatal franciának és visszament a táborba, ahonnan jött. 

A pihenés két óra hosszat tartott el; Edmond többé semmit sem 

látott és hallott, ami feltűnt volna. Csak úgy rémlett neki, hogy az 

indiánok beszélgetése során többször hallja a Vilhamenu nevet, 

tehát annak nevét, aki Alfonso nézete szerint Inezt elrabolta. De 

tévedhetett is, mert az indiánoknak mély torokhangon mondott 

szavai teljesen egyformán hangzottak, és még ha említették is 

Vilhamenu nevét, lehetséges volt, hogy ismerik őt, beszélnek róla, 

anélkül, hogy ez a név ama fiatal főnök neve, akit Edmond az 



imént látott. Elhatározta tehát, hogy hamarosan megbizonyosodik 

róla. 

– Vilhamenu? – kiáltotta kérdő hangon, és abba az irányba 

mutatott, ahol a fiatal főnök tartózkodott. 

Az indiánok kissé ámulva néztek rá, de egy szót sem feleltek, 

bárha Edmond a nevet többször ismételte. 

Helyzetében semmi sem változtat. Az indiánok csak annyira 

törődtek Edmonddal, amennyire éppen kedvük tartotta; bele 

kellett nyugodnia helyzetébe. Mikor a pihenőnek vége volt, 

megint felkötötték a lóra, bármennyire mutogatta is a papirosát és 

bármenynyire jelezte is mozdulataival, hogy úgy akar lovagolni, 

mint a többi. Gyors ügetésben indultak meg. A vidék egyre 

kellemesebb, üdébb, vizekben bővelkedő lett. Edmondnak olybá 

tűnt fel, hogy széles völgyben vannak; mindenesetre baloldalt 

különös alakú, egyre magasabbra emelkedő sziklatömegeket 

látott. 

Az út kanyarulatánál két ízben pillantotta meg azokat az 

európai, illetve civilizált módon öltözött férfiakat és nőket, akik 

annyira foglalkoztatták elméjét. De a távolság túl nagy volt, 

úgyhogy az arcokat nem bírta felismerni, amellett a nők, mint már 

említettük, olyan ruhát viseltek, amely eltakarta őket. Edmondnak 

egyre az járt az eszében, hogy Inez négy személlyel: két szolgával 

és két szolgálóval indult útra Matamorasból a Rio Grande vizén, s 

ez a szám különös módon egyezett az indiánokkal vonuló 

fehérekével, akik különben szemlátomást szintén foglyok voltak 

és őrizet alatt álltak. Ó, vajha csak Inez lenne! A puszta gondolat, 

hogy közel van hozzá, már megvigasztalta volna őt! 

Késő délután volt s a nap egyenesen Edmond fedetlen arcára 

sütött – feje és tagjai szörnyen fájtak a szokatlan és semmi 

változást vagy mozgást meg nem engedő helyzet miatt – mikor a 

menet hirtelen megállt. Amennyire Edmond megfigyelhette, a 

menet e megállás alatt rendeződött. Aztán meg egész tömeg kutya 



jelent meg és farkcsóválva ugrándozott az indiánok körül. Annak 

jele ez talán, hogy falu közelében vannak? Az indiánok talán 

rendezett, diadalmas bevonulásra készülnek? 

Minden erre vallott. A fiatal főnök kicsiny, de erős lován több 

ízben végiglovagolt a menet mentén és szemlátomást rendezte azt. 

Vállán fegyver lógott, de amellett dárdával, Íjjal és nyíllal is fel volt 

szerelve, mint valamennyi indián. A gyors lovaglás közben hosszú 

tolldísze lengett körülötte és vad, kalandos jelleget adott 

külsejének. 

Edmond azonban még valamit észrevett. A fehéreket akiket 

szintén foglyoknak tartott, odavezették a közelébe, valószínűleg 

az volt a cél, hogy a foglyok legyenek egy csoportban, s 

összességükben emeljék a diadalmenet hatását. Alkalma volt 

előbb a két férfit megfigyelni; nagyon bágyadt és levert volt 

mindkettő. Edmond nem szólította meg őket, mert attól tartott, 

hogy az indiánok rátámadnak és még szigorúbban bánnak vele. 

Most meglátta a nőket is. Nagy, fehér takaró volt rajtuk, amely 

tetőtől talpig elfedte őket. Edmond mindazonáltal észrevette, 

hogy a takarók alól színes ruhák szegélye látszik ki. Valamennyi 

foglyot külön-külön állították, s minden egyes nőt és férfit két 

indián fogott közre. Így akarták elérni, hogy a menet hosszabb és 

hatásosabb legyen. 

Eközben Edmond észrevette, hogy a nők egyike hirtelen 

megrezzent, felkiáltott és lerántotta arcáról a fehér takarót. És 

meglátta azt az arcot, amelynek vonásai mélyen a szívébe voltak 

vésve, s amely most természetesen sápadtnak látszott és rémületet 

fejezett ki. Inez volt, aki szintén felismerte őt. 

– Alfonso és édesatyja a közelben vannak! – kiáltott Edmond 

erős hangon. Éppen csak ennyit mondhatott, mert máris Inezhez 

vágtatott néhány indián, újra fejére húzta a takarót és úgy 

rákötözte szíjjal, hogy Inez aligha bírta volna újra letépni fejéről. 

Ami Edmondot illeti, az indiánok nem voltak benne biztosak, 



hogy ő kiáltott-e. Csak sötét, fenyegető pillantásokkal méregették, 

aztán odalovagoltak főnökükhöz és szemlátomást felhívták 

figyelmét a jelenetre. 

Csakhamar rendben volt a menet, és újra megindult. Edmondot 

annyira felizgatta ez a találkozás szerelmesével, hogy minden 

erejével bírta csak visszatartani azon való tehetetlen dühkitörését, 

amiért nem szakíthatja szét kötelékeit és nem rohanhat oda 

Inezhez. De eltökélte, hogy egyetlen alkalmat sem fog 

elszalasztani és mindent a legpontosabban megfigyel. Mert a 

legcsekélyebb mozzanat is fontos lehetett. Élesen körülnézett 

tehát. A menet belovagolt egy mély útba, amelynek sziklafalain 

indián nők álltak, akik hangos diadalordításba törtek ki. 

Edmondot gyermekek rohanták meg, és ütötték-verték. Aztán 

Edmond sajátságos alakú fakunyhókat pillantott meg, amelyek 

egymással összeköttetésben voltak. A kunyhóknak csak magasan 

a föld felett volt egy kicsiny ablakuk, úgyhogy a kunyhók sora 

valósággal fából való kis erődöt alkotott olyanformán, mintha 

védelemre épített gerendaházak sorozata volna. A kunyhók közé 

kapuboltozat vezetett, oly magas, hogy egy lovas éppen 

átlovagolhatott alatta. Utána szabad tér következett – a falu belseje 

– amelyen vagy egy tucat hasonló faház állott. Körülzárta a teret a 

már említett faházak sora, amelyek tehát mintegy fából való 

körfalat alkottak. 

Ezen a belső szabad téren csak kevés ember volt látható. 

Edmond ebből azt következtette, hogy a férfiak nagyobbik része a 

menetben van, s hogy a nők nagyobbik része volt az, amelyet a 

kapu előtt látott. Csak néhány egészen öreg férfi és nő, valamint 

kisgyermek volt a téren, amely most természetesen hamarosan 

megélénkült, mert a nők követték a menetet a kapun át, 

odatolakodtak az indiánok közé és a foglyok körül szorongtak. 

Egy öreg indián odalépett a főnökhöz és nyilván üdvözölte. Ekkor 

felbomlott a menet Inezt és két kísérőnőjét a tér közepén levő 



egyik házikóba vezették. Edmondot leoldották lováról, s 

mivelhogy nem bírt lábán megállni, úgy vitték egy másik, nagyon 

erősen épített házikóba. Melléje állítottak egy korsó vizet s egy tál 

maguey-kenyeret és rázárták az ajtót. Csakhamar leszállt az éj. 

Edmond eleinte nem tudott aludni. Tagjai iszonyúan fájtak. De 

még ha nem lett is volna így, az Inezre való gondolástól nem 

tudott volna nyugalmat találni. Odakiáltotta ugyan neki, hogy 

atyja és Alfonso a közelben vannak. De remélhette-e, hogy ezek 

valóban nemsokára megjelennek? És elegen lesznek-e arra, hogy 

felvehessék a harcot az indiánokkal? Mi szándéka van a főnöknek 

a fehér leány ellen? Inezt őrizték ugyan, de látnivaló volt, hogy 

nem kezelik azzal a szigorral, mint ahogy a foglyokat kezelni 

szokták. Vajon Vilhamenu a fehér leány kiadása ellenében az ő 

atyja szabadságát akarta elérni? És azért szaporította-e fehér 

foglyainak számát, hogy ezáltal annál nagyobb nyomást 

gyakorolhasson a mexikói hatóságokra? 

Magára és sorsára Edmond nem is gondolt. Minden gondolata 

csak Inezzel foglalkozott. Remélte, hamarosan lesz alkalma, hogy 

közeledjék a leányhoz. Milyen boldogság, ha csak néhány szót 

válthat is vele! Mennyire meg lehet lepve Inez, hogy őt itt találja! 

Végre töprengése közepett rájött az álom. Mikor felébredt, 

éppen hajnalodott. De a házikóban sötétség volt: úgy látszik, 

kívülről bezárták az egyetlen ablak fatábláját. Ez ablak különben is 

nagyon magasan volt. Edmond nem ért fel odáig. Bántotta ez a 

sötétség, mely nyomasztó volt; ezért néhányszor bosszúsan 

megdöngette a házikó falát. Végre kicsiny nyílást fedezett fel a 

falban, amely csak mohával volt betömve. Kitépte a mohát és 

kinézett a térre. 

Nagy csend volt odakünn. Az indiánok nyilván kipihenték 

legutóbbi kirándulásuk fáradalmait. Különben az indiánok a 

pihenésben éppoly túlzottan renyhék, mint amilyen gyorsak és 

szívósak a vadászatban és a harcban. Csak néha-néha lépdelt 



egy-egy asszony vagy gyermek az egyik kunyhótól a másikig. Jól 

látta azt a házikót, amelybe Inezt vezették. De ott is éppen olyan 

mély csend volt, mint a többiben. 

Mit jelent ez? Mi lesz ebből? Türtőztetnie kell magát és várnia. 

Leginkább attól félt, hogy Inezt elviszik tovább, őt pedig itt 

hagyják. Talán már meg is történt ez… Vilhamenu talán már el is 

hagyta a falut foglyával. Erre a gondolatra halálos nyugtalanság 

fogta el. Szerette volna szétrobbantani a házikó falait. Ámde ebben 

a pillanatban megpillantotta Vilhamenut, amint kilépett az egyik 

hajlékból, amelynek tetején valami tarka szövetdarabokból 

összerótt zászlóféle lengett. A főnök tehát még itt van. 

Vilhamenu mellett egy öreg indián haladt, nyomában pedig 

néhány fegyveres harcos. Egyenesen Edmond hajléka felé jöttek. 

Csakhamar kinyílt az ajtó, s az egyik indián intett Edmondnak, 

hogy lépjen ki. Edmond azonnal megfelelt a jeladásnak. 

Vilhamenu szemlátomást nem volt iránta jóindulattal. 

Tekintetében félreismerhetetlen volt a bizalmatlanság. Edmond 

igyekezett lehetőség szerint megóvni nyugalmát. Tudta, hogy 

ezek az indiánok az arc legcsekélyebb megrándulásából is 

kiolvassák az emberek érzéseit. 

Az öreg indián néhány szót szólt Edmondhoz. Ez látta ugyan, 

hogy őhozzá szólt, de nem értette a beszédét. Végre sejteni kezdte, 

hogy az indián valamiféle elrontott spanyol nyelven beszél. Most 

hát feszülten figyelt és végre kihallotta a gagyogásából ezeket a 

szavakat: 

– Ki vagy te? Hová akarsz menni? Hogyan kerültél a prérire? 

Edmond eddig még egyáltalán nem gondolt arra, hogy 

jelenlétének okát és célját is megkérdezhetik tőle; most 

villámgyorsan járta át agyát a gondolat, hogy a valóság nagyon 

árthat neki, mert Vilhamenu aligha lát szívesen a táborában olyan 

embert, aki Inez megszabadítására törekszik. Késlekedett tehát a 

válasszal, s úgy tett, mintha még mindig nem értené a szavakat. 



Végre azt felelte, hogy utazó, és Colorado-Citybe akar jutni, a Gila 

torkolatához. 

– Miért utazol egyedül a prérin át? – kérdezte az öreg indián. 

– A kísérőm meghalt – felelte Edmond túl őszintén. 

Mindjárt észrevette, hogy hibát követett el, mert valamennyi 

indián arcán egyszerre különös kifejezés jelent meg. Vilhamenu és 

emberei gyors pillantást váltottak egymással. 

– Vörös bőrű ember volt a kísérőd? – kérdezte az öreg indián. 

Edmondnak igennel kellett felelnie, ha nem akart gyanúba 

kerülni. 

– Heikau volt a neve? – hangzott a következő kérdés. 

A fiatal kapitány azt felelte, hogy vezetője nevét nem ismerte. 

– A nagy víz túlsó partjáról jöttél? – folytatta a kérdezést az öreg 

indián. – Tehát spanyol vagy? 

Edmond azt felelte, hogy ő nem spanyol, hanem csapataival jött 

át, hogy háborút viseljen a mexikóiak ellen, akik megsértették az ő 

főnökét. Most fegyverszünet állt be, s ezt az időt akarta 

felhasználni, hogy Colorado Citybe utazzék, ahol egy barátja 

lakik. 

– Tehát azok közül a halvány arcok közül való vagy, akik 

Pueblánál a mexikóiaknak és a vörös bőrű férfiaknak a hátukat 

mutatták? – kérdezte a tolmács, Vilhamenu pedig gúnyosan 

mosolygott 

Edmond észrevette, hogy a főnök egészen jól ért spanyolul, de 

nyilván méltóságán alulinak tartja, hogy maga tárgyaljon a 

fogollyal. 

– Balszerencsénk volt, mert kevesen voltunk – felelte Edmond 

büszkén. – Nemsokára számosan leszünk, és bevonulunk 

Mexikóba. 

– Hogyan lehet az, hogy veled, aki a mexikóiak ellensége vagy, 

a presidio főnöke olyan barátságosan bánt, s hogy még 

„vampum”-ot (varázseszköz, itt varázslevél) is adott neked? 



– Ez azért van, mert mint már mondtam, fegyverszünet van, én 

nem vagyok harci ösvényen, hanem csak egy barátomat akarom 

meglátogatni Colorado Cityben – válaszolt Edmond. – A fehér 

férfiak harcolnak egymás ellen a csatában, de nem, amikor békés 

járatban vannak. Es most én kérdezlek: miért fogtatok el és miért 

raboltátok el fegyvereimet? Azt hiszitek, hogy védtelen vagyok? 

Az én országom főnöke több harcosnak parancsol, mint amennyit 

ti hosszú hetek alatt meg tudnátok számlálni… Testvéreim keresni 

fognak, mert tudják, hová mentem, és nem fogják tűrni, hogy 

ellenség módjára bánjatok velem, amikor békés járatban vagyok. 

Az öreg indián egy ideig a maga nyelvén beszélt Vilhamenuval, 

ámbár ez bizonyára kezdettől fogva minden szót megértett. 

– Vilhamenu az úr ebben az országban – felelte azután az öreg. 

– Azt teheti, amit akar. Megölhet, szabadon bocsáthat téged 

tetszése szerint. 

– Csak azért teheti, mert száz férfi van mögötte s mert én 

magam vagyok – felelte Edmond szilárdan. – Aztán meg nem is ő 

az ura ennek az országnak, hanem osztozik benne a fehérekkel. 

A fiatal főnök hirtelen szólni akart, de aztán uralkodott magán, 

s a maga nyelvén néhány szót mondott az öreg indiánnak. Amire 

ez így szólt: 

– Vilhamenu nem ismeri el a fehéreket. Nem urai azok. Elfogott 

téged, mert nem szereti a kémeket a prériken. Nem hisz a 

szavaidnak sem, mert tudja, miért jöttél ide: azért, hogy halvány 

arcokat keressél. 

– Ha Vilhamenu mindent tud, akkor miért kérdez engem? – 

felelte Edmond bosszúsan. 

– Ismered azokat a halvány arcokat, akik ebben a pueblóban 

(falu) vannak? – kérdezte az öreg. 

– Nem ismerem! 

– De hisz odakiáltottál néhány szót, amikor megláttad a leányt 

– mondta az indián. 



– Csak elcsodálkoztam, hogy fehér arcot látok a rézbőrűek 

között – válaszolt Edmond. 

– Elfogadod, ha két emberünket veled adjuk, aki elvezet majd 

Colorado Citybe? – kérdezte az öreg. 

Fogas kérdés volt! Amióta Edmond tudta, hogy Inez a faluban 

van, semmi se rémítette jobban, mint az a gondolat, hogy tőle 

elszakítsák! Csak úgy tudta volna ezt elviselni, ha hamarosan 

visszatérhet és megszabadíthatja őt. Igen, ha remélhette volna, 

hogy találkozik Alfonsóval, akkor szívesen elsietett volna, hogy 

megvigye neki a hírt. De építhetett ilyen véletlenre?! És nem 

válik-e gyanússá, hogy ha hallgat? Úgy tett, mintha nem értené 

mindjárt a kérdést, s hagyta, hogy azt többször megismételjék. 

– Hogyne – mondta ezután –, nagyon örülnék, ha 

folytathatnám utamat. De nincs szükségem vezetőre. Magam is 

megtalálom az utat. 

Az öreg indián az eddigi módon közölte a választ 

Vilhamenuval, aki ravasz és bizalmatlan pillantást vetve 

Edmondra, néhány gyors szót mondott. 

– Jól van, megtesszük, elmehetsz egyedül – szólt az öreg indián. 

– De csak nem fegyvereim és lovam nélkül? – kiáltott fel 

Edmond. 

– A lovadat megkaphatod, fegyvereidet nem – felelte a tolmács 

a főnökkel való tanácskozás után. 

– Akkor nem is mehetek el – mondta Edmond. – Mit csináljak a 

prérin fegyver nélkül? 

– Minek a fegyver annak, akit álmában meg lehet lepni, mint 

téged? – kérdezte az öreg indián. 

– Ott van szükségem rájuk, ahol segíthetnek rajtam – felelte 

Edmond. – Olyan túlerő ellen, amilyennel ti jöttetek rám, 

semmiféle védekezés se segítene rajtam… 



E pillanatban kívülről hallatszó kiáltás szakította meg a 

beszélgetést. Vilhamenu felfigyelt s villámgyorsan elfutott. Csak 

az öreg indián maradt ott és be akarta zárni az ajtót. 

Edmond azt hitte, hogy talán megtudhat valamit a foglyokról 

az öreg révén, és ilyen irányú kérdést intézett hozzá. De az öreg 

úgy tett, mintha abban a pillanatban megsiketült volna, ahogy 

tolmács szerepe megszűnt. Edmond kérdésére egyáltalán nem is 

felelt. 

A fiatal kapitány módfelett örült, hogy a beszélgetést 

félbeszakították. Szerencséje volt. Mert akár komoly szándéka volt 

Vilhamenunak, hogy őt szabadon bocsátja, akár cselfogás volt az 

ajánlat, hogy őt elszólásra csábítsa – Edmond félig-meddig 

elárulta magát tétovázásával, s az indiánok többé nem 

kételkedhettek, hogy nem az általa mondott, hanem más célért jött 

a prérire. 

Az ajtót kívülről gondosan bereteszelték. Edmond azonnal a 

nyíláshoz ment, hogy mindent megfigyeljen, és látta, hogy számos 

indián siet egy bizonyos pont felé. Valami rendkívüli történhetett. 

A nők megjelentek a lapos gerendatetőkön, amelyek a házikókat 

fedték, s mind egy irányba néztek onnan. 

Talán Alfonso közeledik csapatával? Vagy Inez atyja van a 

közelben? 

Edmond kénytelen volt türtőztetni magát. A zűrzavarban, úgy 

látszik, megfeledkeztek arról, hogy ennivalót hozzanak neki. Éhes 

volt, de ez volt a legkisebb baja. Milyen hasznos és fontos lehetett 

volna ő a támadók számára, ha meglennének fegyverei és képes 

lett volna a jó barátok támadását néhány jól célzott lövéssel 

támogatni innen a házikóból! Vilhamenu akkor nem kerülheti el 

sorsát! De hol vannak fegyverei, lőszere? Valószínűen a fiatal, 

büszke főnök hajlékában, tehát olyan helyen, ahol nem férhet 

hozzájuk. 



Ámbár a házikó szilárdan volt építve s az ajtó igen jól záródott, 

Edmond mégis meg volt győződve, hogy kitörhet a szabadba. 

Meghagytak nála egy kést, mely a kabátja zsebében volt, s ez olyan 

éles és erős volt, hogy azzal bizonyosan átvághatta valamelyik 

vastag deszkát. Minden eshetőségre gondolva, azonnal munkához 

látott, de a nyíláson át folyton figyelte, mi történik ott künn. 

Csakhamar azt tapasztalta, hogy munkája várakozáson felül jól 

halad. A deszka nem tölgyfából volt, mint eleinte gondolta, hanem 

valami puhább anyagból, s Edmond kiszámította, hogy estig elég 

nagy nyílást vághat, ha nem zavarják meg. Természetes, hogy a 

négyszöget, amelyen át kedvező esetben kibújhatott, nem vágta át 

egészen, hanem a négy sarkán meghagyott néhány farostot, 

amelyet aztán később könnyen átvághatott. 

Körülbelül egy óra múlva látta a főnököt visszatérni; nagy 

csapat harcosa kísérte, Vilhamenu szilárd léptekkel, fölvetett fejjel, 

dacos bizakodással járt. Nemsokára ezután lovak mutatkoztak, az 

indiánok pedig fölfegyverzetten léptek ki kunyhóikból. 

Sorakoztak, Vilhamenu az élre ment és vezetése alatt kilovagoltak 

a faluból. Félórára rá Edmond lövéseket hallott mintegy a falutól 

negyedmérföldnyi távolból. Úgy látszott, heves harc folyik, mert 

időnként a lövések úgy hangzottak, mint sortüzek. félóra múlva 

megszűnt a harc. 

Milyen türelmetlenül hallgatta Edmond a puskaropogást! Ő, a 

katona kénytelen volt itt a kunyhóban fogolyként vesztegelni, míg 

ott kinn Alfonso valószínűen az életét kockáztatja! Hogy 

végződhetett a harc? Volt-e Alfonsónak elég embere, hogy ennyi 

indiánnal szembeszállhasson? Mert hogy Alfonso van itt, abban 

nem kételkedett. Úgy érezte, hogy ezt valami belső hang súgja 

neki a legnagyobb határozottsággal. 

Mikor Edmond figyelmét ismét a tetőkön álló asszonyokra 

fordította, észrevette, hogy néhányan közülük eltakarták az 

arcukat. Mások jajgatva és ordítozva szaladgáltak a szabad téren. 



A harc tehát szerencsétlenül végződött az apacsokra nézve? 

Mindenesetre nagy veszteségük volt. Ezt látta Edmond a 

visszatérők menetéből is, amely az ő szállása előtt vonult el a falu 

közepe felé. 

Elöl lépdelt Vilhamenu, fejét mélyen lehajtva és lovára 

támaszkodva. Nem látszott sebesültnek, hanem nagy 

szomorúságtól lesújtottnak. Mögötte néhány indián jött, aki a 

maga fegyverein kívül azokét is vitte, akiket holtan hoztak utánuk. 

Nyolc halott volt, Edmond megszámlálta őket. Hogy sebesült is 

bőven van, azt Edmond abból látta, hogy az egyik indián menet 

közben lerogyott; úgy vitték be az egyik kunyhóba. Mások 

alig-alig vonszolták magukat. Edmond körülbelül tizenöt 

harcképtelen harcost számlált össze. 

A harc folytatása esetére ez mindenesetre nagy előny volt. De 

vajon nem növeli-e ez az indiánok elkeseredését is? Biztosak 

lehetnek-e Inez és kísérői a bosszú váratlan kitörésétől? Edmond 

kimondhatatlan feszültséggel várta az események fejlődését és a 

további tájékoztatást. De kitől kaphatná azt? Hisz szemlátomást 

megfeledkeztek róla. Még egy kancsó vizet és egy darab 

maguey-kenyeret sem hoztak neki. 

Edmond tehát, hogy ne töltse henyén az időt, tovább vágta a 

deszkát. Aztán, mikor egy indiánt látott elhaladni a kunyhó előtt, 

olyan erősen dörömbölt az ajtón, hogy azt meg kellett hallani. Egy 

negyedóra múlva meg is jelent az az indián, aki már az első napon 

is őre volt, s vele az öreg tolmács. 

Edmond e szavakat mondta: „víz” és „étel” – ezeket már 

megtanulta az apacsok nyelvén. A fiatalabb indián eltávozott, az 

öreg ott maradt. 

– Miféle lövések voltak azok? – kérdezte Edmond spanyolul. – 

A vörös férfiak harcban voltak? 

Az öreg indián sajátságos pillantást vetett a kapitányra, de nem 

felelt. 



– Nem látom Vilhamenut – folytatta Edmond. – Talán 

megsebesült, vagy meghalt? 

– Vilhamenu él és szörnyű bosszút fog állni! – felelte az öreg 

indián. – Te pedig csaló vagy! Megláttuk a fehérek között Heikau 

fiát, annak az áruló indiánnak fiát, aki a te vezetőd volt. 

Vilhamenu az elesettek lelkét bosszúáldozattal fogja 

megengesztelni. 

– Nem értelek – szólt Edmond nyugodtan, bárha nagyon jól 

megértett mindent. 

Tehát valóban itt van Alfonso Heikau fiával, és Vilhamenut 

csapatával együtt vereség érte! És, mint ő előre látta, Vilhamenu 

elkeseredését és bosszúszomját csakugyan felköltötte a vereség. 

Edmond helyzete most nagyon komolyra fordult. Mit tehetett ő, a 

fegyvertelen, ha Vilhamenu bosszút áll Inezen?! Nézze 

tehetetlenül, mint ölik meg szerelmesét? 

A másik indián vizet és maguey-kenyeret hozott, mire a két 

rézbőrű otthagyta a kapitányt anélkül, hogy az öreg több szót szólt 

volna. 

Edmond, amennyire csak izgalma mellett lehetséges volt, 

nyugodtan evett és ivott, mert mindenekelőtt testének erejét és 

frissességét kellett fenntartania. Azután folyton a kis nyíláson át 

nézve, és mindent, ami történt, nagy figyelemmel szemlélve, 

végiggondolta, mi a teendője. Nem kételkedett benne, hogy éjjel 

elhagyja majd a kunyhót. Amennyire ő látta, nem állt őr előtte, 

börtönét, úgy látszik, elég szilárdnak tartották. De módja lesz-e rá, 

hogy a falu kapuján is kimenjen? Őrzik-e a kaput? Feltéve, hogy 

Edmondnak sikerül Alfonsót megtalálnia, mi lesz akkor? Elég 

erős-e Alfonso csapata arra, hogy sikeres támadást intézzen a falu 

ellen? Csak legalább Inezzel beszélhetett volna! Csak tudná, mi 

szándéka volt Vilhamenunak Inezzel eddig, és mi a szándéka 

most?! 



Időközben bealkonyodott. Edmond hallotta az indián 

asszonyok majd rikoltó, majd tompa nyögésbe fúló halotti 

sirámait s valami különös szag jelezte, hogy a halottakat elégetik 

valahol. De semmit se látott ebből a szertartásból. Később látta 

Vilhamenut, amint bement abba a kunyhóba, amelyben Inez volt. 

Jócskán bennmaradt; már majdnem éjjel volt, mikor Edmond őt 

kilépni látta. Hacsak legalább ezt a beszélgetést kileshette volna! 

Bármit beszéltek is ott, a bizonyosság jobb lett volna, mint a 

magánosságnak és bizonytalanságnak ez a gyötrelme! 

Kockáztassa-e meg a szökést, keresse-e fel Alfonsót és kérje 

meg, hogy nem törődve a nagy veszéllyel, támadja meg a falut és 

szabadítsa meg Inezt? Ez a gondolat egyre jobban gyötörte és 

szorongatta őt. Indián szokás szerint a falu mindjárt napnyugta 

után elcsöndesedett. Csak az özvegyek siratódala hangzott 

tompán egy-egy kunyhóból. Aludjék-e Edmond, és várja be 

nyugodtan, mit hoz a holnap? Használhat-e valamiképpen 

Ineznek, ha marad? Aligha. Mit végezhet ő, a védtelen, az 

indiánokkal szemben! 

Megpróbált aludni, nem sikerült. Úgy érezte, hogy ennek az 

éjszakának kell meghoznia a döntést s hogy nem szabad 

elszalasztania azt a pillanatot, amelyben cselekedhet. Hallgatózott. 

Minden csendes volt. Vajon Alfonso alszik-e most? Vajon ő is 

hallgatózik-e az éjszakában, s szemével az indián falut kémleli? Az 

éjszaka nagyon sötét volt. 

Egyszerre kopogást hallott a kunyhója falán. Összerezzent. 

– Ki az? – kérdezte gyorsan. 

– Valaki, aki még mindig nem bírja elhinni, hogy maga az! – 

felelte egy női hang. 

– Inez! – kiáltott fel Edmond az ajtó felé rohanva, mintha az 

nyitva volna és semmi sem állna útjában, hogy szerelmesét 

megölelhesse. 



– Pszt, az Istenért, maradjon csendben! – szólt Inez halkan, de 

határozottan. – Megpróbálom, kinyitom az ajtót, hogy halkan 

beszélgethessünk! 

Edmond hallotta, amint rángatja az ajtót. 

– Nem, nem megy! – szólt végre Inez kimerülten és nagyot 

sóhajtva. – Nem bírom félretolni a reteszt. 

– Akkor jöjjön ide, üljön le, itt van egy kis nyílás, azon át 

beszélgethetünk! – szólt Edmond, reszketve az izgalomtól. 

Inez szót fogadott. Edmond hallotta, amint ruhája súrolja a 

deszkafalat, és hallotta lélegzetvételét a füle mellett. 

– Vágtam egy nagyobb nyílást a falban – suttogta Edmond. – 

Törjem ki a fát? De akkor nem tudnám újra visszatenni, s a nyílás 

árulónk lenne, ha mégis itt maradok. Meneküljünk együtt? 

– Csak nyugalom és óvatosság, drága barátom! – kérlelte Inez. 

– Hogy került ide maga? 

– Ne vesztegessük az időt ezzel, drága Inez. Együtt jöttünk 

Alfonsóval s a körülmények elszakítottak bennünket egymástól. 

Alfonso ma harcot vívott az indiánokkal. Bizonyos, hogy itt van a 

közelben. Tud valami kijáratot? 

– Sajnos, nem tudok. A kijáratokat bizonyosan jól őrzik, 

különben nem engednének nekünk ennyi szabad mozgást. Nem 

hallott semmit atyámról? 

– Csak annyit, hogy ő is ezen a vidéken van, s talán most már 

egyesült is Alfonsóval. 

– Valószínűen jobb lett volna, ha a mai harcot el lehetett volna 

kerülni – mondta Inez. – Vilhamenunak nem volt más szándéka, 

mint az, hogy addig tart engem magánál, amíg atyját szabadon 

bocsátják. Elég tűrhetően bántak velünk. Most azonban tombol 

dühében. Bosszút akar állni. Azt mondja, hogy ő a megtámadott 

Nem tudom, mi igaz a dologból. Én elébe tártam, hogy nem segít 

rajta, ha engem magával együtt megöl. Akkor az ő atyja többé 

sohasem szabadulna ki. A főnök, úgy látszik, még tétovázik. Ó, ha 



valaki ki tudna jutni innen, hogy beszéljen Alfonsóval és 

megmondja neki, hogy békés tárgyalással valószínűleg többet 

érhet el, mint erőszakkal… 

– Én megtenném… de itthagyni magát! – kiáltott fel Edmond. 

– Szerencsétlen… hisz attól tartok, hogy maga lesz az indiánok 

bosszújának első áldozata! – suttogta Inez remegő hangon. – Ha 

megszökhetne… 

– Szökni semmi esetre sem szököm! – felelte Edmond. – A falut 

csak az esetben hagyhatom el, ha remélhetem, hogy ezáltal 

segítséget hozok a maga megszabadítására. Hol vannak a 

fegyvereim… nem tudja véletlenül? 

– Az én kunyhóm mellett levő házikóban, úgy látszik, ott 

tartanak minden fegyvert – válaszolt Inez. – De ha szökés közben 

észreveszik… akkor halál fia! 

– Ó, Inez, kérve kérem, mondja meg, mit tart a legjobbnak! – 

kiáltott fel Edmond sürgetően. – Megteszem, akár veszéllyel jár, 

akár nem! 

– Drága barátom, én éppen olyan bizonytalanságban vagyok, 

mint maga – felelte Inez fojtott hangon. – Csak azt tudom, hogy 

helyzetünk a mai napon rosszabbodott. Vilhamenu sejti, hogy 

maga a bátyámhoz tartozik. Én persze határozottan állítottam, 

hogy nem ismerem magát… de ez nem fogja megóvni! Az indián 

lelkében két érzés küszködik: a remény, hogy megmenti atyját, s a 

vágy, hogy bosszút álljon. Hogy a kettő közül melyik kerekedik 

felül? És milyen könnyen megtörténhet, hogy valami új véletlen a 

végsőkig ingerli a főnököt! 

Elhallgatott. Edmond sem tudott mit mondani. Nehéz volt 

elhatározásra jutni. A legkisebb vigyázatlanság mindnyájuk 

vesztét okozhatja. 

– Ha tudnám, hogy észrevétlenül hagyhatom el a falut – szólt 

végre Edmond –, akkor rögtön megtenném, felkeresném Alfonsót, 

és megkérném, kísérelje meg a békés kiegyenlítést. 



– De egy indián golyó egy csatabárd egyetlen csapása… örökre 

boldogtalanná tehetne engem! – felelte Inez suttogva. – Túl nagy a 

kockázat. Nyugodtan meg kell vámunk, mi történik, s örülnünk 

kell, hogy együtt lehetünk. De nem… én nyugodtabb lennék, ha 

maga, Edmond, nem lenne itt! 

– Ne mondja ezt, az Istenért, ne mondja ezt, Inez! – kiáltotta a 

kapitány. – Talán a gondviselés rendelése, hogy itt vagyok a 

közelében, s talán azért van ez így, hogy valami veszélyes 

pillanatban odavethessem magamat maga és a vadak közé… 

Felcsattanó puskalövés és mindjárt rá több revolverlövés 

szakította őt félbe. Egy pillanatig mind a ketten megdermedtek a 

rémülettől, és nem bírtak szólni. Végre azonban Edmond 

felkiáltott: 

– Inez, gyorsan, vissza a kunyhóba! Isten vele! Alfonso támad! 

– Legyen óvatos, Edmond, kérve kérem! A viszontlátásra… ha 

Isten is úgy akarja! – felelte Inez. 

A lövések ezúttal közelebbről hangzottak, a kapu felől, Alfonso 

kétségtelenül éjjeli rajtaütést kísérelt meg, de észrevették, mielőtt 

sikerül behatolnia a falu belsejébe. Edmond ökölbe szorított kézzel 

tanácstalanul állt ott. Ha nála lettek volna a fegyverei, azonnal 

kirohant volna a kunyhóból. De fegyver nélkül tehetetlen volt 

odakünn. Igaz, ha lehetséges lenne most, az általános zűrzavarban 

újra megkaparintani fegyvereit!… 

Többé nem bírt magával. A puskák ropogása felébresztette 

katonai szellemét, vére forrni kezdett. Úgy rémlett neki, hogy 

hallja Alfonso hangját. Nem bírt tovább veszteg maradni. Egyetlen 

nyomással eltávolította az átvágott deszkadarabot, amely 

elválasztotta őt a szabadságtól, kibújt a nyíláson, és kezében tartva 

kését, nagyot lélegezve és kiegyenesedve állt a sötétségben. 

Alakok rohantak el mellette a kapu felé. Edmond csak a 

fegyvereire gondolt. A sötétségben is meg tudta találni azt az 

irányt, amelyben Inez kunyhója volt; óvatosan indult meg arrafelé, 



előnye volt az, hogy nem gyújtottak sem fáklyákat sem tüzet; 

szerették a sötétben való harcot, amelyben ügyesebbnek tartották 

magukat, mint a fehérek. A kunyhók mentén kúszva elért addig a 

házikóig, amelyben Inez volt. Az ajtó előtt két indián állt őr 

gyanánt. Emellett kellett lennie a fegyverkamrának. Talán nyitva 

van. De hogyan találja meg Edmond fegyvereit és lőszerét a 

sötétben? Ekkor egy indiánt látott közeledni, gyertyával a 

kezében. Rendkívüli esetekben ugyanis már a vadon fiai is 

használták a fehér embernek ezt a házi találmányát. Edmond 

lekuporodott. Az indián tenyerét a gyertya lángja elé tartotta, 

hogy a légáramlás el ne fújja; Edmond tehát abban a keskeny 

közben, mely a fehér foglyok kunyhóját a fegyverkamrától 

elválasztotta, majdnem teljes sötétségben volt. Az indián félretolt 

egy reteszt a fegyverkamra ajtaján és gyorsan belépett oda. 

Edmond a fal egy hasadékán át benézhetett. Ott látta mind a két 

puskáját, revolvereit, kardját; vadásztáskáját, amelyben lőszere 

volt, a szemben levő falon. Szíve megdobbant örömében a 

látványra. Az indián sietve néhány puskát és lándzsát ragadott fel 

az egyik sarokból, és elrohant. Eközben kialudt a gyertyája. 

Most már lehetetlen volt habozni, akármekkora is a veszély. A 

kapunál még mindig harcoltak; néha-néha egész tisztán lehetett 

hallani spanyol felkiáltásokat. Edmond osonva megkerülte a 

kunyhót, hogy Inez hajlékának őrei meg ne lássák. Aztán 

besurrant a fegyverkamrába. Keze kissé remegett, amikor 

fegyverei után nyúlt. Egyik puskáját és a vadásztarisznyát magára 

akasztotta – a lőszer még benne volt, ezt érezte –, aztán övébe 

dugta a revolvereket – a kardot fölöslegesnek találta; de azért 

felcsatolta minden eshetőségre…, aztán az egyik puskával 

kezében kiosont a fegyverkamra s a szomszéd kunyhó közötti 

keskeny közbe. Ez az első vállalkozása várakozáson felül sikerült. 

De mit kezdjen most? Miközben megvizsgálta, hogy a 

gyutacsok rendben vannak-e még fegyverén – rendben voltak –, 



tanakodott. Siessen a kapuhoz, s támogassa Alfonso támadását 

belülről? Vagy maradjon Inez közelében, hogy megvédje őt az 

indiánok esetleges bosszúmerénylete ellen? Valóban nehéz volt itt 

a döntés. Az nem volt kétséges, hogy az indiánokban fellángolnak 

majd a vad indulatok, mihelyt látni fogják, hogy vereség fenyegeti 

őket, s hogy menten fel fogják áldozni a küzdelem tárgyát, mihelyt 

látni fogják, hogy hasznát többé nem vehetik. Elhatározta tehát, 

hogy egyelőre Inez közelében marad. Ha Alfonso és csapata 

behatol a faluba, akkor lelövi a két indiánt, akik Inezt őrzik, és 

addig védelmezi szerelmesét, amíg Alfonso odaér. Ha Alfonsót 

visszaverik, akkor persze nem tehet mást, mint hogy valami 

módon elmenekül. Ez esetben helyzete nagyon veszedelmes volt. 

Ámde Edmond remélte, hogy behatolhat majd valamelyik 

kunyhóba a falu szélén, s onnan majd kijut a szabadba. 

Úgy látszott, hogy ez az eset fog bekövetkezni. És Edmond 

úgyszólván várta is ezt. Majdnem lehetetlennek tartotta, hogy 

Alfonso az ő kicsiny csapatával rohamot intézhessen a kapu ellen. 

Mi lenne tehát, ha most ő, Edmond, keresne valami kijáratot, 

amely később bejárat gyanánt is szolgálhatna? A kunyhójából az 

imént látta az indián asszonyokat és gyermekeket a kunyhók 

lapos tetején. A kunyhók belsejéből tehát nyilvánvalóan lépcső 

vagy létra vezetett fel a tetőre, onnan pedig ki lehetett jutni a 

szabadba. 

Mialatt a kapunál gyérültek a lövések, s az indiánok harci 

kiáltása elnyomta a fehérek egymást bátorító szavát. Edmond 

megkezdte vizsgálódását. Végigosont ama kunyhók mentén, 

amelyek a falu külső oldalát alkották. Némelyikben égett a tűzhely 

tüze; valószínűleg akkor gyújtották meg újra, mikor az első 

lövések eldördültek. Nők és gyermekek ültek körülötte. Edmond 

olyan sátrat keresett, amelyet, ha csak ideiglenesen is, talán 

elhagytak a lakói. Ilyet azonban nem talált. Jobbnak látta tehát 

valamelyik sötét kunyhóba behatolni, amely talán fiatal, nőtlen 



harcos hajléka. Meg is pillantott egy nyitott kunyhót. Úgy látszott, 

senki sincsen benne. Edmond hallgatózott, s mikor semmi neszt 

sem hallott, bemerészkedett. Meggyújtott egyet a mindig nála levő 

kis viaszgyertyák közül, és körülvilágított. A véletlen, úgy látszik, 

jó helyre vezérelte, a kunyhó üres volt. Megtalálta a lépcsőt is, 

mely a tetőre vezetett, és óvatosan felment rajta. 

A lapos tetőre érve két lövés villanását látta a kapunál. Ugorjék 

itt le? A magasság nem volt túl nagy, talán tizenöt láb, s ő már 

nagyobb ugrásokat is merészelt. A sötétben kihajolt a tető 

peremén, hogy lehetőség szerint meggyőződjék róla, nincs-e 

odalenn valami akadály, árok, farkasverem vagy efféle. Nem vett 

észre semmit, s fel akart hágni a tető szegélyére, hogy kezeivel 

megkapaszkodva leereszkedjék s megkockáztassa az ugrást, 

amikor egyszerre érezte, hogy megragadják a nyakát és 

hátrarántják. Torkát annyira összeszorították, hogy majdnem 

elvesztette az eszméletét. Mielőtt még kinyújthatta volna karját s 

elháríthatta volna a váratlan támadást, érezte, hogy kezeit 

szorosan odakötözik a testéhez. Két indián sötét alakját látta maga 

fölött. A csalódás és düh tompa kiáltása tört ki belőle. A szerencsés 

siker küszöbén hiúsították meg menekülését! Hát cserbenhagyja 

őt szerencsecsillaga éppen itt, ahol a sikerre nem maga, hanem 

Inez miatt volt szüksége, ahol nem harci dicsőségről, hanem 

szerelmesének szabadságáról és életéről volt szó! 

Mihelyt megkötözték és a tetőn lefektették, az indiánok megint 

elfoglalták őrhelyüket, amelyen bizonyára már előzően is voltak, s 

a tető mellvédje mögött lekuporodva kilestek és belefüleltek az 

éjszakába. 

Edmond nem titkolhatta maga előtt, hogy Alfonso csapatának 

visszavonulása most már kétségtelenül szerencse rá nézve. Mert 

ha a fehérek behatoltak volna a faluba, az indiánok könyörtelenül 

ledöfték volna őt. Ámde Edmond többet gondolt Inezre, mint 

önmagára, s az a gondolat, hogy Inez számára a megszabadulás 



reménye ismét bizonytalan időre eltolódott, keserű fájdalommal 

töltötte el. Valószínűnek tartotta, hogy az éjjeli harc is véres volt. 

Ha Alfonso megsebesült vagy elesett, akkor mi kilátása lehet a 

segítségre neki és Ineznek? Az indiánok elkeseredését az ismételt 

támadások csak növelhették. Soha nem volt még kínosabb félóra 

életében, mint az, amely alatt itt feküdt védtelenül és tehetetlenül 

a kunyhó tetején, kiszolgáltatva a legsötétebb aggodalmaknak. 

Még az a gondolat is gyötörte, hogy Inez, ha megtudja, mi történt, 

azt találja hinni, hogy elhagyta őt s csak magamagát akarta 

biztonságba hozni. 

Künn minden elcsendesedett. Ehelyett a falu élénkült most 

meg. Ide-oda mozgó fáklyák fénye hatolt fel Edmondhoz. Az 

egyik indián árnyként suhant le a tetőről a kunyhó belsejébe. 

Megint kínos félóra telt el. Aztán több indián jelent meg. 

Felragadták Edmondot, mint egy darab fát, levitték a lépcsőn, s a 

kunyhó ajtaján ki a szabad térre. Ott azon megkötözötten letették a 

földre. 

Most aztán egész éjjel senki sem törődött vele. Ott maradt a 

földön, az éjjeli harmat megnedvesítette homlokát és haját, a 

csillagok pedig nyugodtan haladtak fölötte pályájukon. A falu 

elcsendesedett, a fáklyák kialudtak. Edmond megkísérelte, hogy 

férfias akaraterővel azokra a körülményekre összpontosítson, 

amelyek Inez javát szolgálják: igyekezett minden érvét 

összeszedni arra nézve, hogy Vilhamenunak kímélnie kell Inezt, 

ha vissza akarja szerezni atyja szabadságát. Ezen töprengve 

elaludt. 

Mikor felébredt, didergett. Azokon a vidékeken veszedelmes 

kinn aludni az éjjeli harmatban. Még az ott született indiánok is 

legmelegebb takaróikba burkolóznak, ha a szabadban kell 

aludniok. Edmond rosszul érezte magát; minden tagja ólomnehéz 

volt. De nem ért rá arra, hogy beteg legyen. Minden gondolata 

azzal foglalkozott, mi sors vár Inezre és reája. Lábait is 



összekötözték volt, nem tudott felállni. Fegyvereit természetesen 

újra elszedték. 

Meglehetős idő telt el, mielőtt megint törődtek vele. Edmond 

végre megszólított egy arra haladó indiánt s így szólt hozzá: 

– Vizet, vagy tüzesvizet, a nagy szellem nevében! 

Erre az indián hozott egy kancsó vizet és megitatta őt. Sokat 

adott volna érte, ha most egy jó pohár bort vagy egy kis rumot 

kaphatott volna, mert semmitől sem félt annyira, mint a testi 

gyengeségtől vagy betegségtől, ami meggátolhatná őt abban, hogy 

az esetleg bekövetkező eseményekben részt vegyen. Mit értek 

zsebében az aranyak és húszdollárosok vagy bankjegyek itt, ahol a 

bort és a tüzesvizet ismerték, ahol azonban mégsem kaphatott 

ilyent, mert nem volt. Az indiánok ugyanis ez italokat, mihelyt 

kezükbe kerülnek, az utolsó kortyig elfogyasztják. 

Ennélfogva jótétemény volt számára, mikor reásütött a reggeli 

nap és jól átmelegítette őt. Érezte, mint tűnik el testéből a 

bénultság, nyugodtabb és bizakodóbb lett. A kunyhót, amelyben 

Inez tartózkodott, helyéről nem láthatta. De az indiánok között 

szemlátomást szokatlan mozgolódás folyt. Különböző tárgyakat, 

gerendákat, rudakat, tollbokrétákat hurcoltak olyan helyre, 

amelyet Edmond nem láthatott. Vajon gyász- vagy győzelmi 

ünnepről van szó? Ó, bárcsak tudhatta volna, mi folyik ott 

közvetlen közelében, a falun kívül és belül! Most érezte csak 

igazán a neki eddig ismeretlen fogság minden szenvedését. 

Egyszerre előtte állt Vilhamenu és az öreg tolmács. Arról az 

oldalról jöttek, ahova ő nem nézett. A fiatal franciát mindenekelőtt 

Vilhamenu arca foglalkoztatta. Remélte, hogy gyászt vagy örömet 

talál rajta. Semmi! Hideg, gúnyos és bizalmatlan kifejezés ült rajta, 

mint mindig. Bal combján a főnök nyilván megsebesült, mert 

vérfoltos kötés volt rajta. 

– Hogy tudtál kijönni a kunyhóból? – kérdezte az öreg tolmács 

spanyolul. 



– Hisz láthattátok – felelte Edmond. – Mindenekelőtt, miután 

fegyvertelen vagyok, vegyétek le lábamról a köteleket, hogy 

felállhassak és mozoghassak. 

Vilhamenu jelt adott, mire az öreg indián leoldotta a köteléket 

Edmond lábáról. A fiatal kapitány nagy lassan felállt, először az 

egyik térdére emelkedett, mert a vér fájdalmasan áramlott bele 

elzsibbadt lábába, azután a másikra, míg végre lábaira állva 

egyenesen fenn tudta magát tartani. 

– Hogyan jutottál a fegyverkamrába? – kérdezte az öreg 

tolmács. 

– Mint akárki más – felelte Edmond. – Nyitva láttam az ajtót és 

bementem. Csak nem találjátok azt különösnek, hogy oly ember, 

akinek szabadságát és tulajdonát elraboltátok, igyekszik azokat az 

első kedvező alkalommal visszaszerezni. 

– A fegyvereid most a mi tulajdonunk – mondta az öreg. 

– Milyen jogon? 

– Az erősebb jogán, hisz elvettük tőled! 

– Akkor majd visszaveszem, ha erősebb leszek – válaszolt 

Edmond, aki jól tudta, hogy szilárdság és merészség jobban hat a 

vadon fiaira, mint gyengeség és kétségeskedés. – Hát ti másként 

cselekednétek, mint én? Feleljetek! 

Edmond szavaival szándékosan fordult mind a kettőjükhöz, a 

főnökhöz és a tolmácshoz, bár Vilhamenu szemlátomást nem 

akart közvetlenül részt venni a beszélgetésben. 

Az öreg indián ezúttal adós maradt a felelettel, ellenben 

megkérdezte, hogy Edmond a fehérekhez akart-e átszökni. 

– Én csak a szabadságomat akartam visszaszerezni – felelte a 

kapitány. – Nem tudom, miféle fehérekről beszéltek… azokról, 

akik benneteket az éjjel megtámadtak? 

Hasztalanul iparkodott ilyen módon valami tájékoztatást kapni; 

az indiánok sokkal okosabbak voltak, semhogy belementek volna 

egy ilyen nyilvánvaló csapdába. 



– Készülj a halálra! – szólt az öreg indián komolyan. – Papjaink 

megkérdezték a Nagy Szellemet, és a Nagy Szellem bosszút és 

engesztelő áldozatot követel az elesettekért. 

– Mióta töltitek bosszútokat ártatlanon? – kérdezte a kapitány. 

– Te is fehér vagy! – válaszolt az öreg kurtán. 

– De talán ellensége a támadóknak, ha azok mexikóiak! – 

kiáltott fel Edmond. 

Ellenvetése, úgy látszik, nyomot hagyott az indiánok lelkében, 

mert gyorsan hadarva tanakodtak egymással. Mégis, Vilhamenu – 

amennyire azt Edmond megítélhette – megmaradt akarata mellett. 

– Elesettjeink lelke áldozatot követel… mégpedig fehér embert 

– mondta az öreg indián. – Főnökünk azonban megengedi neked, 

hogy harcolj az életedért. Ha a Nagy Szellem meghagyja életedet, 

akkor az az akarata, hogy ne te, hanem egy másik fehér essék 

áldozatul. 

Edmond Alfonso elbeszéléseiből ismerte az indián törzsek 

szokásait, tehát az életért való harcot is. Az indiánok az ilyen 

megoldást rendszerint csak elfogott rézbőrűeknek kínálták fel, 

akik aztán, ha szerencsésen kerültek ki belőle, beléptek abba a 

törzsbe, amelynek fiaival harcoltak, közülük vettek feleséget, 

szóval hozzájuk tartoztak. A legtöbb esetben ez a különös harc 

halálosan végződött arra nézve, akinek megengedték. 

Mindazonáltal még mindig lehetőséget nyújtott az életben 

maradásra, utolsó kilátást a menekvésre és – ami ezúttal a legfőbb 

volt: időt hagyott. 

– Még egyszer figyelmeztetlek benneteket, hogy súlyos 

számadásotok lesz barátaimmal, ha engem megöltök – mondta 

Edmond. – Egy éven belül harcosaink Chihuahuában lesznek, és 

emlékezni fognak parancsnokukra, akit ti minden ok nélkül 

megöltetek! 

Gúnyos mosoly jelent meg Vilhamenu keskeny ajkán. Edmond 

átlátta, hogy ezzel az emberrel nem lehet okosan beszélni. Az 



indiánok e vidékek urainak tartották magukat, és azt hitték, hogy 

büntetlenül rendelkezhetnek minden fehér ember életével és 

vagyonával, aki a kezükbe került. Edmond elhatározta tehát, hogy 

egy szót sem veszteget tovább. 

– Szabadítsátok ki a kezem! – mondta. – Hogyan harcoljak, ha a 

vér megállt elzsibbadt karjaimban? 

Vilhamenu intett az öreg indiánnak, s ez feloldotta az utolsó 

köteléket is, amely Edmondot béklyóban tartotta. A fiatal kapitány 

kinyújtotta és megdörzsölte karjait, hogy ismét hajlékonnyá tegye 

őket. Eközben szeme büszkén felvillant. Drágán akarta adni életét. 

Ámde… ne kíséreljen meg még egy utolsó közvetítést, Inez 

kedvéért? Most, hogy megtörtént a döntés az ő személyéről, 

ledobhatta az álarcot. 

– Ismerem a foglyokat, akiket Vilhamenu magával hurcolt – 

mondta. – Hallottam erről a dologról a Presidio del 

Norte-erődben. Miért nem kezd Vilhamenu tárgyalást a fehér 

emberekkel? A fehér emberek örülnének, ha visszakapnák 

nővérüket, és pénzt, fegyvert, lőszert, tüzes vizet és takarókat 

adnának érte. 

– Akkor hát mégis kém voltál! – kiáltott fel most Vilhamenu 

felriadva nyugalmából. 

– Nem. Én beszéltem az erődben ezekkel a fehér férfiakkal. 

Akkor nem kívántak mást, csak barátságos megegyezést 

Vilhamenuval. Hogyan történt, hogy kétszer támadtatok 

egymásra fegyverekkel, és kölcsönösen megöltétek egymás 

harcosait, ahelyett, hogy barátságos szavakat váltottatok volna? 

– A te testvéreid támadtak először – mondta Vilhamenu 

sötéten. – Ezért te fogsz meglakolni! Utánad majd meghalnak a 

foglyok… Most már nem akarok megegyezést. 

Az indián szeme oly vadul és bosszúszomjasan villogott, hogy 

Edmond nem kételkedhetett: a főnök csakugyan legbensőbb 

szándékát mondta ki. A kapitány tehát annál inkább el volt 



határozva, hogy életét minden erejével védi, és ha ez sikerül neki, 

akkor kockára teszi Inezért. 

– Ha megengednéd, hogy közvetítsek, akkor azt hiszem, 

mindent a legjobban el tudnék intézni – mondta Edmond, még 

egyszer rászánva magát, hogy megkockáztat olyasvalamit, ami 

kéréshez hasonlatos. És mivelhogy Vilhamenu nem felelt 

mindjárt, hanem tanakodni látszott, hamar hozzátette: 

– Írok egy levelet a fehérek vezérének. Ne cselekedj addig 

semmit, amíg választ nem kapok. 

– Nem! – kiáltott fel a főnök hevesen. – Tekauh és Liligara élete 

bosszúért kiált. Meg kell őket engesztelnünk. A te fehér testvéreid 

el akarják rabolni tőlem a foglyokat, kártalanítás nélkül, meg 

akarják csalni Vilhamenu reményét… de csalódni fognak. Ha 

Vilhamenu nem szabadíthatja meg atyját, akkor haljon meg 

minden fehér fogoly! 

– Te egészen elfelejted, hogy nem ezektől a fehérektől függ 

atyád szabadsága, hanem a mexikói főnököktől, Chihuahuában és 

Mexikóban – mondta Edmond hevesen. – Épp azért e fehéreknek a 

pártfogása nagyon fontos lehet neked és atyádnak; és a 

legrosszabb esetben talán megszöktethetik atyádat. 

– Minden fehér ember hazug és kétnyelvű! – kiáltott fel 

Vilhamenu indulatosan. – Bolond az a vörös bőrű, aki hallgat 

rátok… azt megcsaljátok! El veled! Halálra kínoztathatnálak mint 

kémet, de meg akarom tartani a szavamat. Harcolhatsz életedért! 

Az öreg indián intett Edmondnak, hogy menjen el. A rábeszélés 

minden érve ki volt mentve; Edmondnak nem volt szabad többé 

szólania, ha nem akarta, hogy megvessék. Kitalálta a valódi 

összefüggést. Vilhamenu, aki természetesen békés megegyezést 

akart, valami vigyázatlanság folytán kénytelen volt harcba szállni 

– valószínű, hogy valamelyik indián, vagy Alfonso egyik embere 

időnek előtte sütötte el fegyverét, a harc megkezdődött, és most az 



elesettek árnyai álltak a két fél között, és megakadályozták a 

kibékülést. 

Edmond elindult abba az irányba, amelyet az öreg indián jelzett 

neki; csakhamar szabad térre jutott a falu északi végén. Ez a tér 

nagyobb volt, mint eddig hitte. Itt öt máglyán öt elesett indián 

teteme feküdt. Azok lehettek, akik az utolsó éjszakán pusztultak 

el. A máglyák mellett siratóasszonyok ültek, de most csendesek 

voltak. Rajtuk kívül, talán néhány őr kivételével, szemlátomást az 

egész férfilakosság ott volt a téren. Edmond nagy álmélkodására 

észrevette, hogy valamennyi indián fegyvertelen volt. Milyen 

kedvező pillanat ez a kívülről való támadásra! De persze a 

síkságon lehetetlen volt úgy közeledni, hogy meg ne lássák a 

támadókat… Ő legalábbis ezt hitte. 

A tér közepén erős cölöp állott, amelynek csúcsa és oldalai 

tollbokrétákkal voltak díszítve. A cölöpön két vaskarika volt, egy 

egészen alant, a tövében, a másik körülbelül négylábnyira a 

talajtól. Mellette pedig két csillogó fényes harci bárd, úgynevezett 

tomahawk. Edmond kitalálta, hogy az egyik az ő számára van ott. 

Valóban azonnal odavezették őt a cölöphöz, és jobb lábát és 

jobb karját erős bőrszíjakkal a karikákhoz kötötték, de úgy, hogy 

karját is, lábát is kissé mozgathatta. Bal karja és bal lába egészen 

szabadon maradt. Edmond különös érzéssel nézte a két 

tomahawkot, amelyek olyan furcsán villogtak feléje. Soha életében 

nem volt ilyen fegyver a kezében. És amint nézte azokat, 

gondolkozott, hogyan kell és lehet velük csapásokat ügyesen 

felfogni. Egyebekben feltételezte, hogy a fiatalabb indiánoknak 

sincs már nagyobb gyakorlatuk ebben a fegyvernemben, mert a 

tűzfegyver már kezdte részben kiszorítani náluk is a régibb 

fegyvereket. 

– Hány vörös harcossal fogok megküzdeni? – kérdezte Edmond 

a tolmácstól. 



– Eggyel! – felelte az öreg indián. – Kiválaszthatod azok közül, 

akiket itt látsz. De nem szabad öregnek vagy betegnek lennie. 

– Eggyel! – ismételte Edmond magában, és jobb karja 

önkéntelenül előrenyújtózott, erős, izmos kar, mert a fiatal francia 

gyermekkora óta szenvedélyesen űzte a vívást, és az volt a híre, 

hogy e téren nincs nála különb. 

Aztán mindjárt láng borította el az arcát. Látta jönni a 

foglyokat, elöl Inezt. A lány arcát ugyan fátyol takarta el, de 

Edmond megismerte őt járásáról, és különben is tudta, hogy nem 

lehet más, csak ő. Inez megrezzent, mikor látta, hogy Edmond a 

cölöphöz van kötve, kinyújtotta felé karját, s azután gyors 

léptekkel hozzásietett. A takarót, amely fejét fedte, és amelyben 

csak a szemei számára volt nyílás, hátravetette, és olyan 

pillantással nézett Edmondra, hogy az velejéig megborzongott. 

Aztán a leány odalépett Vilhamenu elé, és nagyon komolyan, de 

élénken és emelt hangon beszélt hozzá valamit indián nyelven. 

Vilhamenu szemlátomást önkéntelen tisztelettel állt Inezzel 

szemben. Daca megtört, szemét nemegyszer lesütötte. Csak 

néha-néha felelt egy-egy szót. Végre azonban nagyon élénken, sőt 

szemlátomást vagy fél percig haragosan beszélt. Inez végtelen 

hűség és gyengédség kifejezésével fordult oda Edmondhoz: 

– A harcot akarja! – mondta alig hallható hangon franciául. – 

Edmond, a halálodat nem fogom túlélni… és én vagyok az oka… 

az én vakmerőségem. 

– Drága Inez, ne essél kétségbe – mondta Edmond. – Karom 

erős, és tudom, hogy senki sem győzhet le, ha a szemed láttára 

harcolok… 

– Nem, nem, nem bírom elviselni! – kiáltott fel Inez. – 

Odarohanok a halálos bárd alá… 

– Gondolj szüleidre!… Engem pedig, ha meghalnék, tarts meg 

jó emlékezetedben! – szólt Edmond. – De ne aggódj idő előtt. Csak 

egy emberrel kell harcolnom… de megálljunk! – kiáltott azután 



hirtelen észbe kapva spanyol nyelven a tolmács felé. – Ha 

megölöm a vörös harcost, biztos lehetek akkor abban, hogy nem 

téptek szét bosszúból vagy elkeseredésből? 

Az öreg rövid ideig beszélgetett Vilhamenuval és néhány 

aggastyánnal. 

– Ha nem esel el, akkor a Nagy Szellem nem akarja halálodat – 

mondta azután. – A vörös férfiak tiszteletben fogják tartani a Nagy 

Szellem akaratát, és nem szegik meg szavukat. Biztonságban 

leszel! 

Vilhamenu ezután messze hallatszó hangon néhány mondatot 

mondott az indiánoknak. 

– Biztonságban vagy! – suttogta Inez. – Engedelmeskedni 

fognak a Nagy Szellem akaratának. De… 

– Ó, semmitől se félj! – vágott közbe Edmond. – Most már nem 

esem el. 

Szeméből lelkesedés és gyengédség sugárzott, ellentétben az 

Inez tekintetében mutatkozó mély fájdalommal. Mindenki, még 

egy indián is megláthatta, milyen kapcsolat lehet kettejük között, 

akiket eddig idegeneknek tartottak egymástól. Vilhamenu szeme 

egész sajátságosán komor volt. A szép fehér leány talán hatással 

volt a főnök szívére? 

Inez elfordult. Szeme száraz volt, tekintete meredt. 

– Válaszd ki tehát a harcosok közül azt, akivel meg akarsz 

küzdeni! – szólt most a tolmács. 

– Vilhamenu! – szólt most a fiatal francia szilárdan. 

A mozdulatlan indiánok sorain álmélkodó moraj futott végig. 

Némelyek tagadó és tiltakozó mozdulatokat tettek, mert nem 

tartották megengedhetőnek, hogy főnökük ilyen módon és ilyen 

alkalommal kockára tegye életét. Maga Vilhamenu is 

szemlátomást meg volt lepve. De azután előlépett és intett, hogy 

elfogadja a kihívást. 



Edmond részéről nem volt vakmerőség, sem felesleges 

kérkedés, hogy éppen a főnököt szólította párviadalra. 

Mindenesetre kívánatosnak látta, hogy megmutassa a dacos és 

büszke Vilhamenunak, egy izmos európai kar nem riad vissza az 

indián acélos izmaitól. De más oka is volt erre. Háborúban minden 

fortély megengedhető, különösen olyan helyzetben, amilyenben 

Edmond volt. Kényre-kedvre kiszolgáltatva az indiánoknak, 

kényszerítve olyanfajta küzdelemre, amelyet nem ismert, arra 

kellett törekednie, hogy az egyenlőtlen harc hátrányait lehetőleg 

kiegyenlítse. Nos, Edmond észrevette, hogy Vilhamenu sebe bal 

combján, ha nem is veszedelmes, de fájdalmas. A fiatal katona, aki 

ismerte a sebeket, úgy vette észre, hogy az indián combjának 

egyik izma sebesült meg. A főnök nyilván nem akarta mutatni 

harcosai előtt, hogy sebe komoly, és az indián faj hihetetlen 

sztoikus bátorságával viselte el a fájdalmakat. Edmond azonban 

mégis látta, hogy időnként megvonaglik, fogait összeszorítja, és 

bal lábát kissé húzza. Ámde éppen ennél a harcnál a bal láb volt a 

harcoló fő támasza; azon kellett nyugodnia a felsőtestnek, míg a 

jobb kar sújtott. Éppen ezért választotta ki Edmond magát a 

főnököt. Biztosan számított arra, hogy az már csak büszkeségből 

sem fog kitérni a kihívás elől. 

Mégis, néhány öreg indián szemlátomást ellenezte a dolgot, és 

egyikük odamutatott Vilhamenu lábára, és úgy látszott, azt 

követeli, hogy a főnök sebe miatt lépjen vissza. De Edmond nem 

tévedett. A főnök az aggályoskodókat néhány büszke szóval 

elutasította, megragadta a földön fekvő egyik tomahawkot és 

átnyújtotta Edmondnak, míg maga a másikat fogta kézbe. 

A fegyver könnyebb volt, mint ahogy Edmond gondolta. A 

fiatal kapitány mérlegelte a kezében, azután megsuhogtatta a feje 

felett. Majd megkérdezte a tolmácstól, szabad-e a fegyvert dobni 

is, mert a nyelén zsinór volt, és Edmond tudta, hogy az indiánok 

mesterek a tomahawk dobásában. A válasz igenlő volt. De az, aki 



dobás folytán elveszti fegyverét, menthetetlenül ki van 

szolgáltatva a másik irgalmának. 

Néma csend uralkodott körös-körül. Inez a földre szegezte 

szemét. Edmond néhányszor jobb csuklójára csavarta a zsinórt, 

majd próbaképpen eldobta néhányszor a fegyvert, és megint 

gyorsan visszarántotta. Vilhamenu kis távolságból nézte, és 

gúnyos, megvető mosoly volt összeszorított ajkain. A főnöknek 

nyilván nem kerülte el a figyelmét, hogy Edmond nagyobb erőt és 

ügyességet tanúsít, mint amilyent tőle valószínűleg várt. A 

máskor oly hideg indiánt szemlátomást ideges reszketés fogta el, 

amelyet természetesen a seb okozta fájdalom is előidézhetett. 

Görcsösen tartotta a tomahawkot jobb kezében. Edmond a magáét 

fél kartávolságra a melle előtt tartotta, és merőn nézett az öreg 

indiánra, akinek a viadal megkezdéséhez jelt kellett adnia. 

Az ismert indián „hugh!”-hoz hasonló kiáltás hangzott el az 

öreg szájából, és Vilhamenu felemelte fegyverét. De ebben a 

pillanatban Edmond, aki elhatározta, hogy a lehető leggyorsabban 

törekszik a döntésre, már dobta is bárdját a főnök felé. Vilhamenu 

önkéntelenül hátraugrott. Aztán rárontott Edmondra, akinek 

közben volt ideje fegyverét visszarántani és bal oldalával szorosan 

a cölöphöz simulni. Egy felfelé vitt csapással Edmond oly hevesen 

kivédte Vilhamenu csapását, hogy a fiatal főnök megtántorodott, s 

azután, hogy ne érhesse őt mindjárt Edmond csapása, 

villámgyorsan hátraugrott. Eközben majdnem a térdére roskadt. 

Körös-körül aggasztó lett a csend. Inez lehajtott fejjel állt. Ki 

írhatná le, mit érzett ezekben a percekben a leány! Edmond látta, 

hogy Vilhamenu, akinek szeméből nyugtalanító álnokság 

villogott, feléje akarja dobni a tomahawkot. Ez volt a 

legveszélyesebb pillanat, mert kötelékei nem engedték, hogy 

félreugorjon és kitérjen a dobás elől, mint ahogy az indián tette. 

Igyekeznie kellett a halálos bárdot röptében kivédeni. Vagy talán 

előzze meg villámgyorsan a főnököt? A gondolat és a tett egyazon 



pillanatban született meg. A két fegyver a levegőben találkozott, s 

a földre esett. Zsinórjaik összegabalyodtak; az öreg indián 

odaugrott és széjjelbogozta őket. 

Most már halálos villámok lövelltek Vilhamenu szeméből. Már 

azáltal is megalázottnak érezte magát, hogy ez a fehér ember 

éppúgy ellenáll neki, mint egy rézbőrű. Tigrisként ugrott 

Edmondra. Ez azonban feléje tartotta tomahawkját s a főnök 

fegyvere lesiklott Edmond pengéjén. Most viszont a kapitány 

taszította előre tomahawkját. Sejtette, hogy Vilhamenu bal kezével 

le akarja fogni az ő jobb karját, és csapását a főnök bal karjára 

irányította, amelyből rögtön vérsugár szökkent ki. Vilhamenu 

felordított, de Edmond leütötte a főnök felemelt jobb karját is. 

Eközben Vilhamenu tomahawkjának nyelét érte csapása, és 

úgyszólván a közepén kettévágta azt. Ha Vilhamenu lehajol, hogy 

felemelje, akkor elveszett. Ezért hátraugrott; félig már le volt 

győzve. 

Ez a mozzanat elkerülhetetlenné tette a szünetet. A viadal 

szabályai szerint Edmondnak jogában lett volna bárdját védtelen 

ellenfelére dobni. Ám ez nemigen segített volna rajta, mert 

Vilhamenu nagyon is hátrahúzódott, úgyhogy Edmond 

tomahawkja nem érhette volna el őt. A fiatal kapitány magasra 

emelt fegyverrel állt ott, s alakja a legelszántabb indiánban is 

tiszteletet keltett. 

Vilhamenu eközben bekötöztette bal karjának sebét. Ezt az 

alkalmat arra használta fel, hogy elrejtse zavarát, és meggondolja, 

mitévő legyen. Néhány öreg indiánnal való rövid beszélgetés után 

új tomahawkot hozatott, és megint szemben állt Edmonddal. Ez 

utóbbit meglepte egy tekintet, amelyet Inez kimondhatatlan 

rettegéssel vetett feléje. 

– Ne félj, drága Inez! – kiáltotta. – Ezzel az emberrel elbánok. 

Nem fog engem megölni. 



Vilhamenu még kívül állott a dobási távolságon. Edmond, aki 

eltökélte, hogy a küzdelemnek a lehető leggyorsabban véget vet, 

ellenfele tekintetéből valami álnokságot sejtett. A sebesült főnök a 

farkas alattomosságával méregette ellenfelét. Kezében hanyagul 

ingatta tomahawkját, azután egyszerre elkezdett körözni a fogoly 

körül. A harcnak ez a módszere természetesen nem volt tilos, de 

mindenesetre egyenlőtlen volt, mert arra kényszerítette a 

cölöphöz kötözött foglyot, hogy ellenségének minden mozdulatát 

kövesse, bár nem mozoghatott minden irányban szabadon. 

Edmond csakugyan elvesztette fedezékének egy részét. Hogyan is 

védekezhetett volna egy olyan dobás ellen, amely a cölöp oldala 

felől jön feléje? Hogyan fordulhatna megkötözve oly gyorsan, 

mint a szabadon mozgó támadó? 

– Gyáva vagy! – kiáltotta Edmond a főnöknek spanyol nyelven, 

amelyet az indiánok legnagyobb része értett. 

Ez hatott. Vilhamenu dühösen fordult feléje, hogy rárohanjon. 

Edmond felhasználta ezt a pillanatot, és rádobta tomahawkját. 

Vilhamenut a bárd nyakán találta: karja lehanyatlott, a főnök 

megtántorodott és a földre bukott. 

Edmond megint visszarántotta tomahawkját. Ez volt az a 

pillanat, amelytől félnie kellett. Valóban, az indiánok vad 

felüvöltése a legrosszabbat sejtette. A tomahawk két vágásával 

átszelte a bőrszíjakat, amelyek a cölöphöz kötötték. 

– Ó, Inez – kiáltotta –, ha most alkalom lenne, hogy mindketten 

megmenekülhessünk! 

– Menekülj egyedül, kérlek, könyörgöm! – kiáltotta Inez. – 

Engem senki sem fog bántani. Akitől legjobban kellett tartanom, 

azt ártalmatlanná tetted. Siess Alfonsóhoz… 

Edmond nem válaszolhatott, mert életét már komoly veszély 

fenyegette. Nagy kő repült feléje, kések villogtak. A Vilhamenu 

körül foglalatoskodó indiánok hangos jajveszékelése arra vallott, 

hogy a főnök sebe súlyos vagy tán halálos. Egy tucat fiatal indián, 



aki Vilhamenuval egykorú volt és valószínűleg vele együtt nőtt 

fel, elkezdte Edmondot kerülgetni. Vad szavakkal biztatták 

egymást, és a támadástól nyilván csak fegyvertelenségük tartotta 

őket vissza. 

Ebben a pillanatban az egyik ház tetejéről éles rikoltás 

hallatszott. Mindenki odanézett. Az őr gyanánt kiállított egyik 

indián rémült mozdulattal kelet felé mutatott. Az indiánok 

szétugrottak, mint a szarvascsorda, melyre rálőttek. Csak az 

asszonyok mozogtak lassabban, és Vilhamenu mellett csak két 

öreg indián maradt. 

Edmond, teljes lélekjelenléte folytán és viadalának 

kimenetelétől új reményekkel eltelve, odarohant Inezhez. Még 

mindig kezében volt a tomahawk, amelyről Vilhamenu vére 

csepegett a földre. Inez halálsápadt volt, és szemlátomást félig 

eszméletlen. Egyik szolgálója tartotta őt átkarolva. 

– Ez csak Alfonso lehet! – kiáltotta Edmond. – Csak még kis 

ideig tarts ki, drága Inez! Győzni fogunk! Az indiánoknak inukba 

szállt a bátorságuk. Bosszúszomjas főnökük meghalt, vagy 

legalábbis e pillanatban ártalmatlan. Kérve kérlek, menj abba a 

kunyhóba, nehogy eltaláljon valami orv golyó, és hogy ne 

lássanak az indiánok. Kérem, vezessék be donna Inezt oda! – kérte 

a szolgákat, a legközelebbi nyitva álló kunyhóra mutatva. – És 

reteszeljék be az ajtót belülről… minden eshetőségre. Csakhamar 

tudni fogjuk, kik a támadók. Én nem maradhatok itt, részt kell 

vennem a harcban. 

– Meglesz, uram! – felelt az egyik szolga, és a szolgálók 

bevezették Inezt a kunyhóba. 

Ebben a pillanatban már néhány idegen alak jelent meg a tetőn, 

amelyről az előbb az éles figyelmeztető kiáltás elhangzott. 

Edmond, kezében a tomahawkkal, odasietett. Az első, akit a tetőre 

felmászott férfiak között Edmond felismert, Alfonso volt. Mellette 

szép, magas fiatalembert látott, szőke lengő hajjal, meg egy 



középkorú férfiút. Alfonso talán egyesült atyja csapatával? Nem 

lehetett másként: ezt a támadást világos nappal csak egyesült 

erőkkel lehetett végrehajtani. 

Minden oldalról tódultak az indiánok, hogy a benyomulókat 

visszaszorítsák. 

– Inez él! Abban a kunyhóban van! – kiáltott fel Edmond a 

tetőre. – Gyerünk oda! 

Edmond nem látta már Alfonso csodálkozását. Eldöntötte, 

hogy részt vesz a harcban, és ezért két kunyhó között elsurrant, 

hogy az indiánok ne lássák meg, mert hisz akkor egyetlen lövéssel 

ártalmatlanná tehették volna. Be akart jutni a fegyverkamrába, 

amelybe, mint gyanította, visszavitték az ő fegyvereit. A kamra 

előtti tér teljesen üres volt. Minden fegyverfogható ember a 

benyomulok elleni támadásban vett részt. Edmond tehát 

akadálytalanul beléphetett a fegyverkamrába. A falon ott lógtak 

fegyverei, ugyanolyan rendben, mint akkor éjjel. Ujjongva ragadta 

őket magához. Ekkor fiatal indián lépett a kamrába. Edmond a 

tomahawk egyetlen csapásával leterítette. Itt nem lehetett 

tétovázni. Mint valami őrjöngő őrült, rontott ki a kunyhóból, és 

átrohant a téren arrafelé, ahol Inez volt. Senki sem jött az útjába. 

Edmond bekiáltott a kunyhóba, hogy a foglyok ott vannak-e. 

Igenlő választ kapott. Erre odaszólt, hogy félig nyissák ki az ajtót. 

Nyers, elnagyolt ajtó volt, amely szilárd sarkak helyett szíjakon 

forgott. Az ajtófélfát alkotó palánk és az ajtó között rés volt, elég 

nagy ahhoz, hogy egy fegyvercsövet ki lehessen rajta dugni. 

Edmond célba vette az egyik legvakmerőbb indiánt, aki éppen a 

tetőn levő fehérekre akart lőni… Az indián elesett. Így lőtt 

négyszer egymás után, minden lövése biztosan talált. Eközben 

Alfonso és kísérői két kunyhó tetejét szállták meg, és még mindig 

jöttek új fehér emberek. Edmond nyugodtan megtöltötte mind a 

két puskáját, s aztán ugyanolyan nyugalommal tüzelt. Az 

indiánok most észrevették őt. Négyen kiváltak a nagy csapatból és 



feléje rohantak. Edmond nyugodtan kiállt a kunyhó elé, és egyik 

revolverét megfogva, pontosan és nyugodtan célzott; 

tomahawkját baljába fogta. Így lőtte le az első, a második és 

harmadik indiánt is. A negyedik azonban már olyan közel volt, 

hogy többé nem nyújthatta ki karját célzásra. Revolverét tehát az 

indián mellére szorította és elsütötte. A revolver megrepedt, de az 

indián elesett. 

Edmond elmondhatta, hogy e pillanatban egyelőre eleget tett 

feladatának. Visszament a sátorba és megtöltötte két puskáját. 

Inez az egyik sarokban állt, és elfordította a fejét; a szolgálólányok 

foglalatoskodtak körülötte. Most nincs idő beszélgetni, Edmond 

világosan érezte ezt. Kinn ropognak a fegyverek, és harsog a 

harcolók vad ordítása. Minden a döntéstől függött. Mikor 

fegyvereit megtöltötte, Edmond újra kilépett. A szétrobbanó 

revolver kissé megsebezte jobb kezét, de egyik ujját sem tette 

hasznavehetetlenné. 

Fehérek és indiánok verekedtek a háztetőkön, benn a 

házikókban és a szabad téren. Az indiánok még mindig számbeli 

túlsúlyban voltak a fehérekkel szemben; de ahol használni lehetett 

a tűzfegyvereket, ott a fegyverek kiegyenlítették ezt a hátrányt. A 

kézitusában az indiánok voltak előnyben. Edmond tisztán látta, 

hogy a harc középpontja Alfonso, a szép karcsú idegen és ama 

öregúr körül van, aki valószínűleg Alfonso atyja lehetett. Ott 

körülbelül húsz fehér volt együtt, s valósággal bástyát emeltek 

maguk körül ellenséges halottakból. Más fehérek a tetőkről 

lövöldöztek az indiánokra. Benn a kunyhóban is bizonyára nem 

egy kétségbeesett, néma küzdelem folyt. 

Kit támogasson Edmond? Lőni már alig lőhetett, mert attól 

kellett tartania, hogy a kavargó tömegben véletlenül fehér embert 

talál el. Miután e pillanatban tétlen volt, gyors pillantással 

áttekintette a terepet, és arra a meggyőződésre jutott, hogy Inez és 

kísérői nagyobb biztonságban lennének a falu szélén lévő 



valamelyik kunyhóban, mint itt a tér közepén. Ha a nők egy ilyen 

külső sarokházikóban vannak, akkor a fehérek minden erejüket e 

menedékhely körül vonhatják össze, és az indiánokkal szilárd 

ellenállást állíthatnak szembe. Sőt mi több, a kunyhó falát át is 

lehet törni, és a nők menekülését kifelé biztosítani, mialatt a férfiak 

a kunyhó belsejében tovább harcolnak. Igen, hisz így még a férfiak 

számára is megvan a visszavonulás útja. 

Edmond tehát bement Inezhez és kísérőnőihez, és közölte velük 

tervét. Ezek mindent helyeseltek. Edmond megmutatta nekik az 

utat, amerre menniük kell, hogy lehetőleg észrevétlenül jussanak 

el a megjelölt kunyhóhoz, és kezében fegyvereivel elkísérte őket 

egy darabon, hogy minden esetleg közeledő indiánt lelőjön. Aztán 

megkérte az egyik szolgát, akasszon ki valami kendőt a kunyhó 

ajtaján, hogy a fehérek tudják, hova kell menniök, ha majd ezt a 

kunyhót jelölik meg nekik gyülekezőhelyül. A terv sikerült. Az 

indiánok ugyan bizonyára észrevették, hogy foglyaik abba a 

kunyhóba mennek, de a küzdelem hevében nem gondolhattak 

arra, hogy őket ebben megakadályozzák. Inez és kísérői elérték a 

kunyhót, sa szolga az ajtó felső sarkára kiakasztott egy vörös 

kendőt. Hogy vajon Alfonso és kísérői is észrevették-e Inezt, azt 

Edmond nem tudta megállapítani. De gyanította, mert úgy rémlett 

neki, hogy a tolongás abban az irányban egyre erősödik, s hogy az 

indiánoknak nagy erőfeszítésükbe kerül a fehérek 

szorongatásának ellenállni. Most végre Edmond is elérkezettnek 

látta a pillanatot, hogy újra bekapcsolódjon a harcba. Kiválasztott 

magának egy helyet, ahonnan lőhetett az indiánokra anélkül, hogy 

fehéreket találjon, és a négy golyót nyugodtan és biztosan kilőtte. 

Hogy a lövések találtak, azt elárulta neki a fehérek hurrázása, 

valamint előnyomulásuk abba az irányba, ahol Inez volt. Az 

indiánok sorát áttörték. Zűrzavaros gomolyagban harcolva, 

vörösek és fehérek Inez kunyhója felé húzódtak. 



Edmond újra megtöltötte fegyvereit, és sietett, hogy kerülő 

úton elsőnek érjen Inez kunyhójához. Az indiánok, akik most 

ismerték fel ennek az ellenségnek veszedelmes voltát, többször 

lőttek rá, de nem találták el. Edmond teljes erővel integetni és 

kiabálni kezdett. 

– A vörös kendő! A vörös kendő! – hallatszott harsogó hangja, s 

a kiáltás csakhamar megismétlődött a fehérek között, és megadta 

nekik az irányt. Néhány perc múlva már ott volt az első fehér a 

kunyhó ajtaja előtt Edmond mellett, aztán egy egész raj ért oda, 

közöttük Alfonso és kísérői. 

– Szálljátok meg a kunyhó tetejét! – kiáltotta Edmond. – Senkit 

sem közel ereszteni! Mi lenn maradunk a kunyhóban, és a falak 

résein át lövünk! 

– De hátha felgyújtják a kunyhót! – szólt Alfonso, akinek arra 

sem volt ideje, hogy megszorítsa barátja kezét, mert fegyvereit 

kellett megtöltenie. 

– Abban majd megakadályozzuk őket! – válaszolt Edmond. – 

Tehát fel a kunyhókra és be a kunyhókba, és egyetlen rézbőrűt 

sem közel ereszteni, akkor majd kénytelenek elfogadni a 

feltételeinket. 

– Igaza van! – kiáltotta az idősebb úr, besietve a kunyhóba 

Inezhez. – Kövessétek a tanácsát! 

– Én kinn maradok a szomszéd kunyhó tetején! – szólt oda 

Edmond. – Ti menjetek be, torlaszoljátok el az ajtót és vágjatok 

lőréseket a falakba. Mi itt kint majd gondoskodunk róla, hogy 

senki se jusson túlságosan közel hozzátok. Ide! Ide! – folytatta 

azután hangosan kiáltozva, mert látta, hogy egy csapat fehér át 

akarja magát vágni az indiánokon, de nem tudja, hogy merre. 

– Ide! A tetőkre! 

Tíz emberrel az Inezével szomszédos házikóba rohant, és 

megszállotta a tetőt. Eközben majdnem valamennyi fehérnek 

sikerült átvágnia magát, mire aztán valamennyien szörnyű 



golyózáport zúdítottak az indiánokra, hogy megmentsék azt a 

néhány fehér testvért, akik a rézbőrűek által szorongatva, 

hasztalan igyekeztek egyesülni a főcsapattal. A mintegy negyven 

puskából megindult tüzelés olyan rettenetes hatású volt, hogy az 

indiánok szinte kábultan meghátráltak, s a néhány szétugrasztott 

fehérnek volt ideje, hogy a gyülekezőhelyre meneküljön. 

Edmond ily módon elérte a célját, és szilárd támaszpontot talált 

az indiánokkal szemben. A sarokkunyhó, a mellette levőkkel 

együtt, amelyeknek tetejéről a nők menedékhelyéhez vezető utat 

pásztázni lehetett, afféle erőd volt most, szemben a falu többi 

részével, s még megvolt az az előnye is, hogy innen szabadon ki 

lehetett jutni a prérire, hiszen a kunyhó külső falát ennyi ember 

hamar áttörhette. 

Edmond fellélegzett, mikor végignézett a csatatéren. Több mint 

húsz halott indiánt számlált meg, akiknek a fele az ő kezétől esett 

el. Négy fehér halt meg, és többen súlyosan megsebesültek; de ez 

utóbbiakat sikerült átmentem a falu védett szögletébe, ahol egy 

orvos bekötözte sebeiket. Edmond öltözéke irtózatos látványt 

nyújtott, mert megsérült kezéből a vér tetőtől talpig végigfolyt és 

fröccsent rajta. Most már nem vérzett a seb, Edmond bekötötte egy 

darab puha vászonnal. 

– Vigyázat, vigyázat! Nem szabad lankadnunk! – szólt 

Edmond, amikor Alfonso néhány embere kedvet mutatott arra, 

hogy lepihenjen, mert egyetlen indián sem mutatkozott. – Nem 

szabad bízni a vörösbőrűekben. Még mindig többen vannak, mint 

mi, és hirtelen ránk törhetnek, mint valami vad bivalycsorda. 

Azután odafordult a szőke hajú fiatalemberhez, aki követte őt a 

tetőre, s most nagy gonddal tisztogatta szép fegyverének két 

csövét. 

– A Toledo család barátja ön? – kérdezte francia nyelven. 



– Remélem, az vagyok! – válaszolta a fiatalember nyíltan és 

barátságosan. – Ön pedig bizonyára Tréport úr, akinek elvesztésén 

Alfonso úr annyira kétségbe volt esve? 

– Az vagyok. Mikor egyesültek Alfonsóval? – kérdezte a 

kapitány. 

– Ma reggel. Azonnal elhatároztuk a támadást, mert attól 

tartottunk, hogy az elmúlt éjszakai mészárlás felbőszítette az 

indiánokat a foglyok ellen. De… mi ez? 

A falu felől olyan üvöltés hangzott fel, mintha kiéhezett 

farkasok falkája egyszerre szép, hízott birkanyájat pillantott volna 

meg. Kétségkívül diadalordítás volt, de mi váltotta ki? A fehérek, 

akik e furcsa ordítozás hallatára rögtön felkapták és lövésre 

készen tartották puskáikat, nem sokáig maradtak tájékozatlanul. 

Feldíszített lovakon, puskáikat és lándzsáikat lóbálva, több mint 

negyven indián ugratott előre majdnem a lőtávolságig, és 

fenyegetően rázta fegyverét. Azután a másik oldalra vágtattak át. 

Következett egy második, harmadik, negyedik csoport. Összesen 

vagy százötven lovas lehetett. Közülük soknak oldalán vezetékló 

haladt, amelyekben a fehérek az első pillantásra felismerték saját 

lovaikat. 

Az apacsok tehát segítséget kaptak valamelyik szomszéd 

törzstől. 

A fehérek némán álltak. Ők mindössze negyvenen voltak. Több 

mint kétszáz indián állt velük szemben. Fedett állásukban persze 

egyelőre nem kellett tőlük tartani. De mi lesz később? Honnan 

vesznek majd élelmiszert? És a legjobb esetben hogyan vágják át 

magukat e lovasokon, hogyan meneküljenek előlük? 

A helyzet ez áldatlan körülmény folytán kétségbeejtővé vált. 

Ezt mindenki belátta. Komor hallgatással tartva fegyvereiket, a 

fehérek a falu közepe felé néztek, ahol az indiánok üdvözölték 

egymást, és az újonnan érkezettek hozta tüzes vizet itták. 



– Ön tehát meg van róla győződve, hogy azok az indiánok az 

önök lovait vezették? – kérdezte Edmond a fiatalembertől. 

– Feltétlenül. Rájuk ismertem. Három emberünk őrizete alatt 

hagytuk hátra a lovainkat. 

– Akkor nincs kilátásunk a menekülésre! – szólt Edmond 

komoran. – Jöjjön, beszéljünk a barátainkkal. Egyelőre nem kell 

támadástól tartanunk. 

Beszélt egy idősebb férfiúval, aki bizalmat keltett benne, 

megmondta neki, hogy ha az indiánok közelednének, lőjenek 

egészen nyugodtan és biztosan, s minden egyes támadót külön 

vegyenek célba. Aztán a szőke fiatalemberrel együtt lement a 

tetőről, és bekopogtatott abba a sátorba, amelyben Alfonso volt. 

Ez rögtön ajtót nyitott neki, és néma meghatottsággal megölelte 

barátját. Inez a kunyhó közepe táján állt egy férfi karján, aki 

nyilvánvalóan édesatyja volt: karcsú, finom alak, aki nagyon 

hasonlított Alfonsóhoz, kissé halvány arc, amelyen szelídség, 

nyugalom és megfontoltság, de egyben erély is tükröződött. Don 

Lotario és Alfonso megsebesültek, az előbbi a karján, ez utóbbi a 

lábán, de a sebek nem voltak veszélyesek. 

– Ez itt az én drága, nagyon drága barátom, Tréport Edmond! – 

kiáltott fel Alfonso, barátját atyjához vezetve. – Meg akarta velem 

osztani e vállalkozás veszedelmeit és kénytelen volt egymagában 

a nagyobb részt magára venni. Adná isten, hogy derültebb 

lélekkel mondhatnék neki köszönetet! 

Don Lotario odalépett Edmondhoz és megölelte, mintha fia lett 

volna. 

– Milyen különös, majdnem szomorú végzet, hogy egy oly 

kedves barátom fiát itt, egy indián kunyhóban kell megtalálnom! – 

mondta megindultan. – Már eddig is nagy szolgálatot tett nekünk; 

az ön segítsége nélkül talán lehetetlen lett volna Inezzel 

egyesülnünk. Most, hogy együtt vagyunk, nyugodtabban 

nézhetünk szembe az eljövendő veszedelmekkel. 



Edmond odalépett Inezhez. Ez kezét nyújtotta neki. Szeme 

büszkén és odaadóan csillogott. Edmond lehajolt és megcsókolta a 

kezét, hosszan, melegen. 

– Nem gondolod, Edmond, hogy hamar végzünk az 

indiánokkal? – kiáltott fel Alfonso. 

– Nem, drága barátom! Hát nem tudod még, hogy most 

százötvennél többen vannak? 

Alfonso és don Lotario meglepődve és rémülten néztek rá. 

– Hát ezért volt az a pokoli örömrivalgás náluk! – szólt végre az 

utóbbi. – De nem lehetne-e legalább azt megtennünk, hogy 

átvágjuk magunkat a lovainkig? 

– Az önök lovai az idegen indiánok kezében vannak. Elfogták 

azokat, mikor ide vonultak – felelte Edmond. – Ez az úr – a szőke 

fiatalemberre mutatott – felismerte a lovakat. 

A teljes tanácstalanság csöndje következett be. Mindannyian 

érezték, milyen szörnyű csapás ez az újabb balfordulat. 

– Tárgyalnunk kell velük! – szólt végre don Lotario. – Mindent 

meg kell kísérelnünk, hogy elkerüljük a harcot, amely így 

túlságosan egyenlőtlen volna. De kapitány úr, ön még nem ismeri 

új bajtársait… Mr. Conningham, családunk barátja, aki 

nemeslelkűen csatlakozott csapatunkhoz és bizonyára hamar 

megnyeri az ön rokonszenvét is, ha ugyan lesz még rá időnk, hogy 

ilyen szép földi dolgokkal foglalkozhassunk. 

– Reméli ön, hogy a lefolyt véres és elkeseredett küzdelmek 

után is lehetséges még a békés tárgyalás? – kérdezte Edmond. 

– Mint a leányomtól hallom, Vilhamenu meghalt vagy súlyosan 

megsebesült az ön kezétől – felelte don Lotario. – Ő mindenáron 

azon volt, hogy megtarthassa a foglyokat mindaddig, amíg célját, 

atyja kiszabadítását el nem éri. A többi indián nem sokat törődik a 

mi személyünkkel; én tehát még mindig nem adom fel a reményt, 

hogy lehetséges a békés megegyezés. Afelől sincs kétségem, hogy 

ez a megegyezés már előbb megtörtént volna, ha korábban 



találkozom Alfonsóval. Majd kiküldjük Litavanót, tudja meg, 

hogy az apacsok hajlandók-e a tárgyalásra. 

– Heikaut nem látom veled – szólt Alfonso. 

– Szegény vezetőm útközben meghalt… és talán csak ennek a 

szerencsétlenségnek köszönhetem, hogy ilyen hamar 

összekerültem veletek – válaszolt Edmond. 

– Az öreg halálát egy ideig még ne mondjuk meg a fiának – 

mondta Alfonso. – Vallási parancsai szerint esetleg azonnal 

elhagyna bennünket, s még nagyon is szükségünk van rá. 

Felmegyek veled a legközelebbi kunyhó tetejére; figyeljük meg 

onnan az indiánokat. Közben talán lesz rá időnk, hogy 

elmondhassuk egymásnak, ami elválásunk óta történt. Atyám 

ezalatt majd megbeszéli Litavanóval, hogyan kezdjük meg a 

tárgyalásokat. 

A két fiatalember kiment a kunyhóból, miközben Inez meleg 

tekintettel nézett Edmond után. A szomszéd kunyhó tetejére érve 

Alfonso még egyszer túláradó érzéssel ölelte meg újra megtalált 

barátját. 

– Ó, te nem tudod – így kiáltott fel –, mit álltam ki, hogy 

átkoztam magam, amiért elszakadtam tőled. Gondolhattam, hogy 

a prérin bolyongsz, vagy valami még rosszabb történt veled. De 

mikor egy reggel Litavano azzal a biztos hírrel jött hozzám, hogy 

Inezt Vilhamenu rabolta el, hogy a főnököt csak kevés embere 

kíséri, s hogy ily módon valószínűleg könnyű lesz Inezt kiragadni 

az ő kezéből, akkor minden pillanatnyi habozást bűnnek 

tartottam, s hittem, hogy egészen a te felfogásod szerint 

cselekszem, ha azonnal elindulok. Meg voltam győződve róla, 

hogy Heikau biztosan elvezet a Lago Santa Mamához. Litavano 

megtudta, hogy az apacsok főnöke Inezt és kísérőit előbb egy, a 

nagy Sierrában fekvő faluba vitte, s egy darabig ott rejtegette, de 

viszályba keveredett a szomszéd indiánokkal, s ezért Inezt a saját 



pueblójába* akarja vinni, amely fele úton van a Lago Santa María 

és az északi határ között. Reméltük, hogy útközben ráakadunk és 

váratlanul megtámadhatjuk. Sajnos, ez a reményünk nem 

teljesedett. Mikor elértük a Lago Santa Maríát, az indiánok már 

tovavonultak. Szándékosan nem siettünk, hogy te utolérhess 

bennünket, s emiatt te, úgy látszik, túlhaladtál rajtunk. 

Valószínűleg csak néhány órányira lehettünk egymástól, mert 

Litavano megtalálta a nyomodat, s azt a helyet, ahol az az 

apacsokéval egyesült, ahol tehát téged valószínűleg elfogtak. 

Ámde minden eshetőségre számolva – mert hisz csak egy 

lónyomot találtunk, holott kettőt kellett volna – jelet hagytunk 

hátra a Lago Santa Maríánál számodra, s aztán követtük 

Vilhamenu nyomát. Lovainkat a szomjúság és a takarmányhiány 

annyira megviselte, hogy az utolsó napon már csak vánszorogtak. 

A pueblo környékét tehát csak késő éjjel értük el, s egy facsoport 

alatt ütöttünk tábort, hogy rejtve maradjunk az indiánok előtt és 

megvárjuk, amíg lovaink, amelyek itt vizet és legelőt találtak, 

összeszedik magukat. Ott, azok alatt a fák alatt pihentünk. 

Kelet felé mutatott, ama facsoportok egyike felé, amelyek az 

egyenetlen talajon itt-ott mutatkoztak. Ekkor egy alulról felhangzó 

kiáltás szakította meg elbeszélését. Litavano kiáltott fel hozzájuk, 

akinek kezében fehér kendő volt, tehát nyilván tárgyalni ment az 

indiánokkal. Alfonso indián nyelven néhány szót váltott vele, 

majd ismét Edmondhoz fordult. 

– Litavano nyugtalankodik atyja miatt, akit nem lát oldaladon – 

mondta Alfonso. – Én azt mondtam neki, hogy még nem tudjuk, 

mikor és hol vált el tőled… Szóval – elértük célunkat. Lovaink 

pihenhettek, és körülbelül déltájig az indiánok sem vettek észre 

bennünket. Ekkor azonban néhány felderítőt láttunk a közelben. 

Megvizsgáltuk a fegyvereinket, pálinkába áztatott kenyeret 

                                                 
* Pueblo – nehezen hozzáférhető, megerősített indián telep. 



adtunk a lovainknak és felkészültünk minden eshetőségre. Az volt 

a szándékom, hogy békésen tárgyalok Vilhamenuval, de ha 

vonakodik, azonnal erőszakot alkalmazok. Inezt – mondtam – 

mindenképpen meg kell szabadítani aggasztó helyzetéből. Kis idő 

múlva láttuk, amint körülbelül harmincfőnyi indián csapat hagyja 

el a falut, és felénk lovagol. Eléjük küldtem Litavanót azzal a 

megbízással, szólítsa fel Vilhamenut, hogy adja ki rögtön 

nővéremet és kísérőit, amiért én kész vagyok neki ezer dollár 

váltságdíjat fizetni. Az apacsok főnöke azt válaszolta, hogy az 

elfogott fehér nőt mindaddig nem bocsátja szabadon, amíg atyja ki 

nem szabadul; eszközöljem ki gyorsan szabadulását, s akkor 

rögtön megkapom a foglyokat. Erre azt üzentem neki, hogy 

mindent, ami erőmtől telik, megteszek azért, hogy atyját a 

fogságból kiszabadítsam, de nem várhatunk a chihuahuai mexikói 

hatóságok előzékenységére, mert nővérem addig meghal 

bánatában. Ezenkívül megüzentem neki, hogy a fogoly don 

Lotario de Toledo leánya, tehát azé a férfiúé, akinek az összes 

komancsok, apacsok és navajók békét és barátságot fogadtak, még 

az ő atyja is, és hogy igen szigorú büntetésre lehet elkészülve, ha 

megszegi a barátság törvényeit. A válasz, melyet Litavano hozott, 

éppoly kevéssé volt kielégítő, mint az azelőtti. Vilhamenu azt 

üzente, hogy nincs módjában elhatározását megváltoztatni; ő 

maga nem fogadott atyámnak barátságot, és nem ismer el főnököt 

maga fölött, sem fehéret, sem vörösbőrűt. 

Mindebből világosan láttam, hogy az indián harcolni akar, és 

reméli, hogy minden feltételét vakon elfogadjuk, ha egyszer 

megvert bennünket. Ezenfelül azt is megtudtam, hogy az 

észak-amerikai és a mexikói háború kitörése óta új függetlenségi 

szellem kapott lábra az indiánok között; azt hitték, hogy az 

általános zavarban kiszoríthatják a fehéreket a prérikről, és 

lerombolhatják az összes erődöt. Az én mexikói embereim, akik 

kihallgatták a Litavano hozta üzeneteket, s különben is égtek a 



vágytól, hogy új, vontcsövű puskáikat kipróbálják, morogni 

kezdtek, s egyikük célba kapta fegyverét és elsütötte a nagy 

távolságban levő indiánok felé, abban a hitben, hogy a fegyver 

nem visz odáig. Ám a lövés talált, s meg is ölt egy indiánt. 

Erre persze nem lehetett visszatartani az embereket. Az én 

mexikói legénységem örömrivalgásban tört ki, az indiánok 

csatakiáltásukat hallatva vad iramban vágtattak felénk, és miután 

láttam, hogy az életünkről van szó, parancsot adtam a tüzelésre. 

Három indián elesett, néhány meg hátramaradt. Ekkor a fák mögé 

vonultunk, ahol már reggel valami sövényfélét készítettünk, és 

lövöldöztünk egymásra az indiánokkal, akik nem mertek rohamra 

jönni. Csakhamar belátták, hogy ebben a harcban csak 

veszíthetnek, s végre visszavonultak, ha nem tévedek, öt halottal. 

Nekünk még csak sebesültünk sem volt, mert az indiánok golyói 

vagy egyáltalán el sem értek bennünket, vagy ha odaértek is, 

erőtlenül hullottak le előttünk. 

– Azt gondoltam, hogy most féltenem kell Inez és kísérői életét, 

mert felkeltettük az indiánok bosszúszomját, és kétséges volt, 

melyik érzés fog felülkerekedni: Vilhamenu vágya, hogy atyját 

kiszabadítsa, vagy az a vágy, hogy bosszúját a foglyok vérével 

csillapítsa. Ez okból haditanácsot tartottam embereimmel, akik 

diadalittasan helyeselték javaslatomat, hogy éjjel megtámadjuk az 

indián falut. Reméltük, hogy gyorsan behatolunk a pueblóba, 

kiszabadítjuk Inezt és kísérőit, aztán visszavonulunk. Miután te a 

pueblóban voltál, amiről nekem sejtelmem sem volt – tudhatod, 

hogy támadásunk kudarcot vallott. Az indiánok résen voltak, és 

heves harc után három embert vesztettünk, két halottat és egy 

sebesültet, aki ma reggel meghalt. Ez természetesen alaposan 

lelohasztotta győzelmi mámorunkat, és én sokat adtam volna érte, 

ha még egyszer tárgyalhatok Vilhamenuval, de a történtek után 

Litavano vonakodott vállalni a közvetítő szerepét. Féltette az 



életét, teljes joggal, mert az apacsok gyűlölnek minden rézbőrűt, 

aki a fehérekhez csatlakozik. 

Ma reggel aztán tekintélyes lovascsapatot fedeztünk fel, amely 

tőlünk mintegy negyedórányira dél felé vonult. Messzelátómmal 

megláttam, hogy fehér emberek. Utánuk vágtattunk. Atyám volt, 

mintegy negyven derék emberrel. Köztük volt a fiatal 

Conningham is, akit még nem ismerek, s aki körül, úgy látszik, 

valami titok lebeg; de én máris becsülöm őt, mint becsületes, hű és 

bátor fiatalembert. 

– Úgy volt, ahogy már első pillanatban sejtettem. Atyám a lázas 

sietségben, amellyel levelét megírta, összetévesztette a két erőd 

nevét, és a Presidio del Nortébe rendelt bennünket, holott a 

Presidio del Rio Grande del Nortéra gondolt, vagy helyesebben 

szólva megrövidítette ez utóbbi nevet, és siettében azt írta, hogy 

Presidio del Norte. Ez volt az oka, hogy elkerültük egymást; 

ellovagoltunk egymás mellett a két erőd között. A déli erődben 

aztán megtudta, hogy már ott voltunk, és azonnal elindult észak 

felé, megkapta a te hátrahagyott üzenetedet a Presidio del Norte 

parancsnokától, mire a legnagyobb sietséggel elindult a Lago 

Santa María felé. A véletlen, amelyért nem lehetek elég hálás a 

Gondviselésnek, úgy intézte a dolgot, hogy atyám a kelleténél 

kissé északabbra tért, s ezáltal közelünkbe jutott. 

Én mindent elmondtam neki, és csakhamar meggyőztem, hogy 

tárgyalásokkal többé nem bírhatjuk rá Vilhamenut Inez szabadon 

bocsátására. Atyám minden fehér embernél jobban ismeri az 

indiánokat, és egyetértett velem abban, hogy most a falun való 

rajtaütéssel kell megpróbálkoznunk. Két mexikói őrizete alatt 

hátrahagytuk lovainkat a fák között, és néhány létrával 

felszerelkezve, egy alacsony szakadékon át, legtöbbször kúszva, 

néhány száz lépésnyire megközelítettük a falut. A többit tudod! A 

szívem megállt örömében, mikor egyszerre megpillantottalak a 

falu kellős közepében, amint teljes erővel harcoltál értünk. 



A két fiatalember kezet szorított. Itt volt az ideje, hogy Alfonso 

befejezze elbeszélését, mert Litavano már jött is vissza a falu 

közepéből. Az indiánok között eddig semmiféle mozgolódás, 

változás nem mutatkozott. 

Alfonso és Edmond gyorsan lementek a háztetőről, hogy 

megtudják, mit feleltek az apacsok. Közben azonban nem 

feledkeztek meg az óvatosságról sem, és don Lotario, Alfonso, 

Edmond és Mr. Conningham a kunyhó ajtaja előtt hallgatták meg 

az indián jelentését, szóval olyan helyen, ahonnan mindent 

szemmel tarthattak. 

Litavano elmondta, hogy eleinte nem is akarták meghallgatni. 

Az indiánok elkeseredése határtalan, Vilhamenu meghalt, a falu 

harcosainak már csak a fele van meg. Elhatározták, hogy a 

fehéreket bekerítik és valamennyit megölik. Miután a legtöbb 

indián részeg a pálinkától, eleinte egyáltalán nem boldogult velük. 

Néhány öreg főnök azonban, aki józan maradt, végre mégis 

meghallgatta őt, különösen, amikor meghallották, hogy don 

Lotario de Toledo leányáról van szó. Ezért tehát száz lőfegyvert 

lőszerrel, és ugyanannyi gallon tüzes vizet követelnek a 

fehérektől, ezenfelül később megjelölendő bizonyos számú harci 

szerszámot és ékszert, végül pedig három fehér embert, akiket a 

vörösbőrűek haragos istenének fel kell áldozni. Ezt a három 

fehéret a halványarcúak maguk választják ki sorshúzás útján. 

Litavano még azt is mondta, hogy eleinte egészen határozottan 

Edmondot követelték az egyik áldozat gyanánt, de azután 

elállottak ettől, mert más indiánok kijelentették, hogy Vilhamenut 

becsületes harcban győzte le és ölte meg. 

Szó sem lehetett róla, hogy ezekbe a feltételekbe belemenjenek. 

Még egyszer elküldték Litavanót az indiánokhoz. Közben a négy 

férfiú don Lotario néhány intézőjének és szolgájának bevonásával 

arról tanácskozott, mi a teendő új támadás esetén. Menekülésre 

nem lehetett gondolni, mert a lovakat az indiánok elrabolták. 



Segítséget hozni épp olyan bizonytalannak látszott, mert a 

Presidio del Norte, valamint az El Paso del Norte, a Mexikó és az 

Egyesült Államok határán lévő erőd, körülbelül kétszázötven 

kilométernyire volt onnan. Nem volt menekvés. Harcba kellett 

bocsátkozni, az indiánokat visszaverni, és ha megtörnek, új 

kísérletet tenni a tárgyalásra. 

Most gyorsan meg kellett tenni az intézkedéseket a védelemre. 

Először is minden irányban átvágták annak a kunyhónak a falait, 

amelyben Inez volt, úgyhogy a szomszéd kunyhókkal 

összefüggött és ezenkívül nyílása volt a szabad mezőre is. Aztán 

lebontották a két legközelebbi kunyhót, és anyagukból sáncot 

építettek, amely a sarkon levő három kunyhó számára első 

védőfalul szolgált. Minden embernek kijelölték a helyét. Számba 

vették a harcosokat; még harmincnégy fegyverfogható ember volt. 

A legtöbbnek két duplacsövű puskája volt, sőt némelyiknek 

három is, mert gondjuk volt rá, hogy a harcban elesettek fegyverét 

magukhoz vegyék. Így tehát mintegy száznegyven lövéssel 

rendelkeztek. Ha tehát a fehérek nem vesztik el a fejüket, akkor az 

indiánokat, még ha a legvadabb rohamban támadnak is, 

letarolhatják, mint a jég a kukoricaföldet. 

De hátha az indiánok nem támadnak, hanem kiéheztetéssel 

akarják elérni feltételeik elfogadását? Akkor nincs segítség. Az 

apacsok vérszomjas természetét tekintve alig lehetett feltételezni, 

hogy olyan hosszú időre tolják ki bosszújukat. Persze az élelem, 

amely a fehéreknek rendelkezésre állott, legfeljebb másnap 

reggelig volt elég. 

Litavano másodszorra sem hozott jobb hírt. Az indiánok 

ragaszkodnak halotti áldozatukhoz, és követelik három fehér 

ember kiadatását. Más javaslatot meg sem akarnak hallgatni. 

Litavanónak megmondták, hogy széthasítják a fejét, ha megint 

visszatér megfelelő válasz nélkül. 



Egyebekben az indiánok, úgy látszik, nem tartják nagyon 

sürgősnek az újabb támadást. Még mindig örömünnepet ülnek 

azon, hogy megérkezett az erősítés, és biztosítja nekik a 

győzelmet. Örömükben persze el is felejtették előbbi nagy 

veszteségeiket. Néhány őr elég volt arra, hogy a fehéreket 

szemmel tartsa, akik lovak nélkül teljesen ki voltak szolgáltatva a 

túlerő önkényének. Az indiánok legalábbis így látták. 

Hogy vajon lehetséges-e keresztülvágni magukat az 

indiánokon, kézrekeríteni lovaikat és elmenekülni – ezt az 

eshetőséget a szorongatottak megtárgyalták. De túl nagy volt a 

veszély és a kockázat. A legbiztosabbnak látszott megvárni az 

indiánok támadását, visszaverni azt, s aztán új tárgyalást kezdeni. 

Így telt el néhány komor óra délutánig. Edmond, amikor Inezt 

újra meglátogatta, nagyon levertnek találta. A leány önmagát 

vádolta, és szemrehányást tett magának, hogy ő az oka 

mindennek a szerencsétlenségnek. Miután New Orleansban 

megtudta, hogy a szárazföldi út Texason át nagyon bizonytalan, s 

hogy ott nemcsak egyesült államokbeli és lázadó csapatok, hanem 

ami még sokkal rosszabb, szabad portyázók is garázdálkodnak, 

ezért vakmerően elhatározta magát, hogy Matamorasba és onnan 

a folyón felfelé, a Presidio del Norte vidékére utazik. Jól tudta, 

hogy atyja barátságban él az indiánokkal, ő maga is beszélt a 

komancsok nyelvén… mitől kellett hát tartania? És mégis, a 

legkeserűbb szemrehányásokkal illette magát, és annyira izgatott 

volt, hogy egészségét kellett félteni. Igaz, hogy Edmond és 

Vilhamenu párviadalának jelenetei, valamint a későbbi harcok 

nem voltak fiatal leányszív számára valók, bármily bátor volt is az 

különben. Hisz a leánynak attól kellett félnie, hogy az újabb 

harcban elveszti atyját, bátyját vagy szerelmesét! És az a gondolat, 

hogy ha csak kis mértékben is, ő az oka minden eddigi és ezután 

várható szerencsétlenségnek, nem hagyta őt nyugton. Edmond 

igyekezett őt vigasztalni és megnyugtatni, és annyi legalább 



sikerült neki, hogy a leány sírva fakadt, amire addig nem volt 

képes. A könnyek szemlátomást enyhítették izgatottságát. 

Megbeszélték, hogy az első, aki valami gyanúsat vesz észre, 

revolverlövéssel ad jelt. Most elhangzott ez a lövés. Edmond gyors 

kézszorítással vált el Ineztől és kijelölt helyére ment. Az egyik 

kunyhó védelme volt rábízva; annak a kunyhónak a tetején, 

amelyben Inez tartózkodott, Alfonso parancsolt, a harmadik 

kunyhó tetején Mr. Conningham. Don Lotario de Toledo a 

középső kunyhóban maradt, leánya mellett. 

Mikor Edmond helyére ért, egy pillantással áttekintette, miről 

van szó. Az indiánok támadásra készültek, mégpedig, miután 

nem áltathatták magukat a fehérek ellenálló erejét illetően, igen 

óvatos módon, amely lényegesen eltért máskor oly vad támadási 

módjuktól. Vékony fatörzsekből és gallyakból sövényfalat fontak, 

amely elég nagy volt ahhoz, hogy mintegy tíz indián elbújhasson 

mögötte. Edmond hét ilyen fonott sáncot látott. Így hát mintegy 

hetven indián közeledhetett a fehérek megerősített állásához úgy, 

hogy nagy veszteség nemigen érhette őket. Ezzel nagyrészt 

kiegyenlítették a fehérek tűzfegyvereinek fölényét. Edmond, 

Alfonso és Mr. Conningham arról tanácskoztak, vajon nem 

kellene-e már most elébe vágni az indiánoknak és közéjük lőni. 

Igen ám, de erre az indiánok másutt fejeznék be sáncaikat, és 

elkeseredésük csak annál nagyobb lenne. Ehelyett más javaslatot 

tettek és fogadtak el. Mindegyik fehér átadta lőporkészletének egy 

részét. Ezt a lőport jól összepréselték, és egy ládába tették, amelyet 

az egyik kunyhóban találtak. Ezt a robbanóládát a kunyhók előtt 

felállított védőfal alatt helyezték el, és gyújtózsinórt vezettek 

hozzá végig a földön, az egyik kunyhóig. Az volt a terv, hogy 

abban a pillanatban, amikor az indiánok elérik a védőfalat és át 

akarnak rajta haladni, felrobbantják ezt a kezdetleges aknát. 

Az indiánok szokott ügyességükkel csakhamar befejezték 

sáncaikat. Ekkor aztán az összes kunyhó teteje tele lett 



asszonyokkal, akik rikácsolták, a falu közepe pedig csak úgy 

rajzott az indiánoktól, akiknek azonban, mint látnivaló volt, csak 

mintegy fele volt ósdi, egycsövű puskával felfegyverezve. Azok az 

apacsok, akiket az első támadásra kiszemeltek, sáncaik mögé 

állottak, és maguk előtt tolták azt. Ily módon, lassan közeledtek. 

Lövés még egyik részről sem történt. Most azonban komolyan 

szembe kellett szállni a fenyegető veszéllyel. A sáncok mögötti 

indiánokra lőni hiábavaló volt. A fehérek tehát a falu közepén 

nyugodtan álló indiánokra irányították fegyvereiket, és sortüzet 

adtak. Az ordítás és jajgatás, valamint az összes indián eltűnése – 

húszan maradtak holtan vagy sebesülten a földön – mutatta ennek 

a sortűznek irtózatos hatását. Még a sáncok mögött lassan 

közeledő indiánok is megtorpantak, mikor így egyszerre magukra 

maradtak. De egy pillanatnyi megállás után újra előnyomultak. Ki 

volt adva a parancs: az indiánokat a védőfalig kell engedni, aztán 

felrobbantani az aknát, és lelőni az életben maradottakat. Akkor 

még az esetleges második támadás előtt ki lehet javítani a 

védőfalat. 

Félelmes, irtózatos izgalom fogta el a fehéreket. Kezükben 

puskájukkal szinte lélegzet-visszafojtva álltak ott. Mély csönd volt 

az egész faluban, még a sebesültek nyöszörgése sem hallatszott; a 

sebesült indiánok különben sem igen jajgatnak; inkább meghalnak 

a fájdalomtól. A hét mozgó sánc közeledése szörnyen kínzó és 

idegtépő volt. Az indiánok is szemlátomást érezték ezt, és nyilván 

gyorsan véget akartak vetni ennek a feszültségnek. Gyorsabban 

közeledtek. Kettő a mozgó sáncok közül felborult, s a mögöttük 

meghúzódó indiánok össze-vissza buktak egymásra. A fehérek 

erre az eshetőségre is számítottak, és a földre zuhantak közül csak 

kevesen állottak fel, hogy vad iramban keressenek menekvést, 

mert húsz fegyver irányult rögtön reájuk és halálos golyózáporral 

árasztotta el őket. Ám a többi sánc egyre nyomult előre. Most 

elérték a védőfalat… és már a falu közepén is újra megjelentek a 



hátramaradt indiánok, még mindig vagy százan, hogy kövessék 

társaikat, mihelyt azok áthaladnak a védőfalon… Most ellökik a 

sáncokat, hogy átugorjanak a védőfalon… Ekkor tompa dörejjel 

fellángol az akna, a szilánkok elrepülnek a fehérek feje felett, 

fekete füstfelhő lepi el a védőfalat és szörnyű ordítozás hallatszik 

mögüle. Azután a fehérek többé semmit sem láttak a védőfalból, 

semmit a faluból és az indiánok főcsapatából, mert sűrű füsttömeg 

lebegett előttük. Mindenki elsápadt. Visszafojtott lélegzettel, 

archoz szorított fegyverrel meredtek bele a füstgomolyagba, 

amely lassan mozgott tovább a földön, majd fölfelé emelkedett. Ha 

az indiánokat nem kábította el a rémület és most közelednek, 

akkor a fehérek elvesztek. 

Szinte megkönnyebbülés volt valamennyiüknek, mikor most 

néhány lövés dördült el. A védőfalnál levő indiánoknak szólt, akik 

most bukkantak ki a füstgomolyból. Egy pillanatra rá üde légáram 

lendítette meg a füstfelleget, az esti szél első lökése. A fehérek 

halálos, aggodalmas várakozással néztek át a lőporfüst 

szétszakadó fátyolán. Csak néhány indiánt láttak, akik vadállatok 

gyorsaságával menekültek, távolabb pedig nagy csoport más 

indiánt, a falu közepén lévő kunyhóknál. Aztán kibontakozott 

előttük a védőfal szörnyű látványa. Harminc-negyven indián 

feküdt ott szétszaggatva, sebesülten, elégve a gerendák között, 

felett és alatt. A többi vagy megmenekült, vagy meghalt a fehérek 

fegyverétől. Csak egy indián állt dermedten a pusztulás közepette, 

szinte csoda mentette meg a haláltól. Nem mozdult, úgy látszik, 

elvesztette az eszét. Egyetlen fegyver sem irányult reá, néma 

megegyezéssel, mintha csak megállapodtak volna, hogy 

megkímélik ezt az emberi teremtést, amely oly csodálatos módon 

megmenekült. Az indián egyszerre átható, velőtrázó kiáltásban 

tört ki, s elrohant, mint valami őrült. 

– Mi ez? – kérdezte Edmond nagyot lélegezve. – Mintha fehér 

ember volna az apacsok között? 



– Igen, úgy rémlik… sőt úgy van! – kiabáltak feléje minden 

oldalról. 

Még semmit sem lehetett látni határozottan. Az indiánok egy 

csoportba zsúfolódva körülvettek valamit, de hogy ki volt az, azt 

még nem lehetett látni. Alfonso átjött Edmondhoz, és barátjával 

együtt figyelt az indiáncsoport felé. 

– Mi az? Mit láttok? – kiáltott don Lotario de Toledo, kilépve a 

kunyhóból. 

– Gyere fel, atyám! – szólt Alfonso. – Valami különös dolog 

történik ott. 

Don Lotario feljött. 

– Add ide a messzelátódat – szólt izgatottan Alfonsóhoz –, 

bizonyosságot akarok! 

Gyorsan elkapta a távcsövet és belenézett. Odaát megritkult és 

kissé odébb került az indiáncsapat. Szabad szemmel is látni 

lehetett egy fehér hajú, fehér szakállú férfiút. 

– Dicsértessék az Úr! – kiáltott fel don Lotario remegő hangon. – 

Ő az! Meg vagyunk mentve! 

A messzelátót visszaadta fiának, és egy szót sem szólva 

megindult lefelé a lépcsőn. Edmond, Alfonso és Mr. Conningham, 

aki szintén odajött, álmélkodva néztek utána. Mikor azonban 

észrevették, hogy nem Inezhez ment, hanem egyedül megindult a 

falu közepe felé, Alfonso utána rohant, és rémülten kérdezte: 

– Mit csinálsz, atyám? Nem hagyunk egyedül odamenni… 

veled megyek! 

– Maradj csak! – felelte don Lotario, és szeme áhítatosan és 

boldogan csillogott. – Meg vagyunk mentve! 

– De hát ki az, aki ott van? – kiáltott fel Alfonso bámulva. 

– Az, akinek a nevét Isten és a Megváltó neve után a 

legnagyobb tisztelettel emlegetjük! – felelte don Lotario. 

– Dantes? – suttogta Alfonso meglepetten. 



– Igen, ő az! – mondta az apa, és kezét önkéntelenül 

összekulcsolva szemlátomást imádkozott. 

Edmond is meghallotta a nevet, és őt is bámulat fogta el. Sőt, 

úgy látszik Mr. Conningham is ismerte ezt a nevet, mert arca 

elkomolyodott, szinte ünnepélyes lett. 

Ezenközben az aggastyán nyugodtan állt lova mellett odaát az 

indiánok között, akik szemlátomást mozdulatlanul figyeltek rá. 

Akkor aztán, mikor a tanácskozásnak nyilván vége volt, az 

aggastyán a fehérek felé fordult, és mikor látta, hogy don Lotario 

feléje jön, apró mozdulatot tett a kezével, mintegy jeléül annak, 

hogy ráismert, azután pedig intett, hogy don Lotario maradjon 

csak a helyén. Mindjárt rá egy csapat indián sietett don Lotario 

felé, de fegyvertelenül. 

– Egy lövést sem! – kiáltott fel don Lotario tiltakozva, mikor 

látta, hogy néhány embere felemeli fegyverét. 

Az indiánok szándéka valóban békés volt. Összeszedték halott 

vagy sebesült testvéreiket, és bevitték a falu közepébe, úgy, hogy 

most már nem maradt áldozat a fehérek és az indiánok között. 

Ekkor Edmond Dantes szilárd, nyugodt lépéssel elindult, és 

amikor odaért don Lotarióhoz, aki elébe sietett, és úgy látszott, 

térdet akart előtte hajtani, hosszan, melegen megölelte őt. 

– Még jókor jövök? – mondta azután. – Meghalt vagy 

megsebesült valaki önök közül? 

– Fájdalom, ezekben a véres harcokban az én derék kísérőim 

közül is elesett néhány – felelte don Lotario –, de Alfonso és Inez 

él, valamint a derék Tréport Edmond is, s talán csak neki 

köszönhetjük, hogy Inez még életben van. 

– Hogyan, egy Tréport van itt? – kiáltott fel Dantes 

elcsodálkozva. – Akkor hát ő volt az a fiatal fogoly, aki 

Vilhamenut párharcban megölte? De hogy kerül ide? 

– Mint Alfonso kísérője, akitől valami szerencsétlen véletlen 

elszakította – felelte don Lotario. – Alfonso és ő Mexikóban 



találkoztak, ahol Tréport mint vadászkapitány vett részt a 

háborúban. Nemes és jó vér; méltó fia atyjának, és remélhetően 

kevésbé elfogult, mint az. 

– Örülök, hogy látom őt – mondta Dantes. – És ki az a 

fiatalember ott, a világosszőke hajú? 

Ámbár senki sem volt a közelben, mert a két öreg középen állt 

az indiánok és a fehérek között, mind a két féltől több száz lépés 

távolságra – don Lotario mégis suttogva válaszolt. Különös ügy 

lehetett ama szőkefürtű fiatalember ügye, akit a misszionárius éles 

szeme valamennyi közül mint jelentékeny egyéniséget meglátott, 

mert a különben nyugodt aggastyán szemlátomást nagyon 

meglepődött. 

– Lehetséges?! Dicsértessék az Isten! – kiáltott fel. – 

Csodálatosak az útjai! Nos… én beszéltem az apacsokkal. Készek 

rá, hogy józan feltételekkel szabad elvonulást adjanak 

mindnyájatoknak. Emberéletet már nem követelnek. Mennyire 

örülök, hogy viszontláthatom Inezt és Alfonsót, és férfiként 

üdvözölhetem Edmondot, akit csak mint gyermeket ismertem! 

Karját don Lotario karjába öltötte, és nálánál fiatalabb barátjával 

lassan lépdelt a szétrombolt védőfalon át a három kunyhóhoz. 

A kunyhók előtt ott állt Alfonso, Edmond és Mr. Conningham, 

aki szintén kijött a kunyhóból. Valamennyi arcon szinte ijedt 

hódolat ült, amely azonban az aggastyán barátságos és örömteljes 

arckifejezésének hatására csakhamar eltűnt. 

– Üdvözöllek, bájos Inez! – így szólt az öreg a fiatal leányhoz 

lépve és homlokát ajkaival megérintve, miközben Inez halkan sírt. 

– És téged is, Alfonso, derék fiú vagy! 

És megölelte Alfonsót, aki meghatottan kezet csókolt neki. 

Aztán Edmondhoz fordult. 

– Téged szívből köszöntlek, hisz az én hű és becsületes 

Morrelemnek vagy a fia! – mondta kezét nyújtva neki, amelyet 

Edmond hódolattal és csodálattal megragadott, és megcsókolt. – 



Hallottam, hogy szíved méltó atyádéhoz, és semmi veszélytől sem 

riadtál vissza, hogy segíts ennek a gyermeknek, akiben nemcsak 

az anya szelídebb vére, hanem atyjának egykor oly heves jelleme 

is lakozik. Adjunk hálát Istennek valamennyien, hogy jókor 

érkeztem ide, és elháríthattam egy új harc borzalmait! 

– És ez itt Mr. Conningham! – szólt don Lotario rámutatva a 

fiatalemberre, aki világosabb arcbőre és aranyszőke haja miatt 

sajátságosán kirítt a többi délies külsejű alak közül. 

– Mr. Conningham, majd megismerkedünk egymással! – szólt 

az öreg, az előtte mélyen meghajló fiatalembert figyelmes, szíves 

és örvendező tekintettel méregetve. – Don Lotario eleget mondott 

nekem önről, most már szeretnék még többet hallani. Talán ön is 

szívesen tud meg tőlem egyet-mást, hisz Északról jövök! 

A fiatalember elpirult, szép sötétkék szeme felragyogott, 

gyorsan odalépett az aggastyánhoz, megragadta a kezét és 

megcsókolta, mondván: 

– Nagyon köszönöm önnek, teljes szívemből. 

Az aggastyán barátságosan bólintott feléje, aztán néhány szót 

szólt egy-egy idősebb emberhez, akik szemlátomást don Lotario 

szolgái voltak és odatolongtak Dantes közelébe. Minden szem 

csodálattal, hódolattal és szeretettel csüggött az aggastyánon. De 

nem is lehetett arcot elképzelni, amely inkább kiválthatta volna 

ezeket az érzelmeket, mint az öreg Dantes arca. Szemeiből derű és 

szelídség, jóság és olyan szent komolyság áradt, hogy az első 

pillantásra mindenkinek azt kellett éreznie: íme, ama 

kiválasztottak egyike, akik a kor haladtával szellemileg egyre 

erősödnek, akiknek szíve nem szenved egy hosszú élet 

tapasztalatai és megpróbáltatásai alatt, akik a nagy tömegek kis 

szenvedéseit elvetették maguktól, és akiknek szelleme már olyan 

tiszta körben mozog, amelyet földöntúlinak kellene nevezni. Ez az 

aggastyán olyan jelenség volt, amelyről a hívő lélek azt 

álmodhatná, hogy a földről egyenesen az égbe, a Mindenható 



lábaihoz kerül, olyan alak, amilyeneket a régi mestereknek 

csodálatos, legmélyebb belső szemléletből született festményein 

látni. 

– A harcnak vége van! – szólt a férfiakhoz, akik körülötte álltak 

vagy a kunyhók tetejéről lehajoltak, hogy jobban lássák őt. – Ne 

hagyjátok magatokat semmitől sem arra ragadtatni, hogy újra 

felemeljétek fegyvereteket. Az apacsok szavukat adták, hogy 

ráállnak a békés megegyezésre. 

Az aggastyán hangja olyan tisztán csengett, mint valami 

fiatalemberé. Egyáltalán: egész lényén semmi sem látszott az 

aggkor törődöttségéből; csak mozdulatainak nyugalma és 

méltósága vallott a koros emberre, aki megszokta, hogy nemcsak 

szellemi, hanem testi érzéseken is uralkodjék. 

Dantes most don Lotarióval együtt belépett Inez kunyhójába; 

Inez viszont két kísérőnőjével átment egy másikba. Alfonso, 

Edmond és Conningham ottmaradtak a bejáratnál. Szemlátomást 

még mindig az alatt a hatás alatt álltak, amelyet az aggastyán 

megjelenése tett rájuk. 

Alfonso ekkor szólt az embereknek, hogy osszák el egymás 

között az élelmiszereket és frissítsék fel magukat. A fiatalemberek 

is szükségét érezték egy kis erősítésnek, de csak keveset 

fogyasztottak az ételből és a borból, amellyel kísérőik megkínálták 

őket. 

– Tehát ez Edmond Dantes, akinek olyan nagy befolyása volt a 

mi családjaink sorsára! – mondta Edmond. – Ez az a férfiú, akinek 

nevét viselem, és akit sok-sok éve láttam egyszer! Az indiánokra 

való hatása bizonyára még abból az időből származik, amikor 

Kaliforniában telepedett meg, és megtalálta azokat a kincseket, 

amelyeket később oly nagylelkűen átengedett a mi családjainknak. 

Ilyennek képzelem az ősatyákat, a pátriárkákat, egy Ábrahámot, 

egy Mózest! 



– Nekem is mindig ez az érzésem – mondta Alfonso. – Kétszer 

láttam őt. Egyszer kisfiú koromban, másodszor, amikor tizenhat 

éves voltam, ő még ma is úgy ismeri ezeket a vidékeket, mintha 

mindig itt élt volna, pedig már több mint húsz év telt el azóta, 

hogy elment innen, ő volt az egyetlen ember, aki minket 

megmenthetett, és íme, meg is tette. 

– Szerénytelenség lenne, ha azt kívánnám, hogy megtudhassak 

egyet-mást ennek a csodálatos embernek a múltjáról? – kérdezte 

Mr. Conningham. – Úgy gondolom, hogy kérdésemben semmi 

sincs, ami önöket kellemetlenül érintheti. 

– Szó sincs róla – felelte Alfonso. – Csakhogy elbeszélésemet 

nyugodtabb és békésebb időre kell halasztanom, mert még a 

legszűkebbre szabott előadás is nagyon sok időt venne igénybe. 

Most csak annyit mondok, hogy Edmond Dantes, mint egészen 

szegény, egyszerű ember nőtt fel, amíg egy borzasztó 

igazságtalanság, amely szüleit tönkretette, és őt menyasszonyától 

megfosztotta, arra az elhatározásra juttatta, hogy bosszút áll 

azokon, akik őt szerencsétlenné tették. Ámbár ellenfelei börtönbe 

vetették, sikerült megszöknie, és olyan kincsek birtokába jutnia, 

amelyek révén a földkerekség egyik leggazdagabb embere lett. 

Hihetetlen eréllyel és csodálatos elmeéllel kezdte meg most 

bosszúját, és mindig arra törekedett, hogy az ártatlanok ne 

szenvedjenek együtt a bűnösökkel, hanem mindig csak azokat 

sújtsa, akik rajta és övéin tudatosan igaztalanságot követtek el. 

Ellenfelei időközben magas tisztségeket értek el, de ő mégis 

lesújtott rájuk, s miután feladatát elvégezte, elhagyta Európát, 

hogy feleségével, Haydével, akit egyik régebbi ellenségének 

kezéből ragadott ki, az Újvilágban telepedjék meg. Akkoriban 

Kaliforniában lakott, és nagyatyámtól, akit haldokolva talált meg a 

sivatagban, hírt kapott a kaliforniai aranytelepekről, amelyeket 

aztán kiaknázott, és – azt hiszem, ezt nyugodtan állíthatom – a 

világ leggazdagabb embere lett. Élénk szellemének azonban nem 



felelt meg ez óriási kincsek békés birtoka; tevékenykedni akart, a 

vagyont az emberiség javára akarta fordítani. Miután sikerült neki 

megbosszulni a személyes jogtalanságot, amely őt érte, segítője és 

védője akart lenni minden szenvedőnek és elnyomottnak, s 

evégből férfiakat akart nevelni, akik, miután végigcsinálták a 

szenvedések minden iskoláját, éppúgy, mint ő, méltó társakként 

állhatnak oldalán a nagy feladat megvalósításában. Ez alkalommal 

ismerte meg atyámat és nagybátyámat, Büchtinget. Kiválasztotta 

őket társakul, de előbb kiüríttette velük a szenvedések keserű 

kelyhét, amibe majdnem belepusztultak. Egy gonosztevő, egyik 

megsemmisített ellenségének fia, bosszút akart rajta állni, és 

megölte az ő akkor egyetlen gyermekét. Dantes így jutott arra a 

felismerésre, hogy bosszújával túllépte a határt, hogy embert meg 

nem illető szabadsággal rendelkezett más emberek sorsáról. 

Mélyen vallásos ember lévén, nagy lelkifurdalást érzett, és 

bűnösebbnek tartotta magát, mint amilyen a valóságban volt, mert 

hisz őt mindig a legnemesebb és legönzetlenebb szándékok 

vezették. Ezért elhatározta, hogy kincseit másokra hagyja, s hogy 

mint misszionárius járja be a világot. Az egyszerű szó erejével 

akarta terjeszteni a szeretet és az igazság vallását, mint ahogy 

azelőtt roppant vagyonával és szellemi segítőeszközeivel 

igyekezett az igazságosságot helyreállítani a földön. Szétosztotta 

vagyonát barátai és szolgái között; a legnagyobb rész szüleimre és 

nagybátyámra jutott; őket ama férfiú örököseinek tekintette, 

akinek révén tudomást szerzett Kalifornia kincseiről; ugyanilyen 

rész jutott Tréport Edmond atyjának is, aki mindig hűséges barátja 

volt. Magának csak annyit tartott meg, amennyi családja szűkös 

eltartására elég volt, és azóta csak ritkán láttuk. Atyám 

mindenesetre levelezésben állt vele, és e különös férfiú más 

híveihez hasonlóan még ma is végrehajtja kívánságait; de miután 

egyszer Kelet-Indiában, egyszer Ausztráliában, Afrikában, vagy 

Dél-Amerikában tartózkodik, mindig évek múlnak el, amíg 



személyesen jelenik meg barátainál. Nem kételkedem, hogy még 

ma is nagy befolyást gyakorol korunk eseményeire; de ritkán lép 

fel személyesen, hanem barátai és tanítványai útján cselekszik, 

akik magukat csak az ő szándékai végrehajtóinak tekintik. 

Ez rövid, nagyon is rövid története az aggastyánnak, amelyből 

azonban életének éppen legvonzóbb és meglepőbb mozzanatai 

nem derülnek ki. Miután azonban remélhetőleg hosszabb ideig 

együtt fogunk élni, bizonyára lesz majd elég időnk, és még sok 

mindent elmondhatok erről a férfiúról, aki most, mint látja, 

szegény misszionáriusként járja be a világot, s aki előtt, ha nem 

csalódom, még most is meghajolnak a hatalmasok. Nagy 

befolyásának egyik bizonyítékát ma látta. Az indiánok őrjöngő 

dühe megjelenésére eltűnt, és szava elérte azt, amire fegyvereink 

talán sohasem lettek volna képesek. 

Mindjárt ezután Dantes és don Lotario kiléptek a kunyhóból. 

Az aggastyán tekintete egy percig figyelmesen és szemlátomást 

kedvteléssel akadt meg a három fiatalemberen, akik 

tiszteletteljesen félreálltak. 

Majd így szólt Dantes: 

– Végezzük el mindjárt az apacsokkal való tárgyalást. Néhány 

óra múlva este lesz, és mindnyájan nyugodtabban fogunk aludni, 

ha tudjuk, hogy ez az ügy be van fejezve, és hogy a béke, a szokott 

formaságokkal, meg van pecsételve. Miután Toledo barátom, 

valamint fia, Alfonso és Tréport is részt vettek a harcban, 

vegyenek részt a tárgyalásban is, és Mr. Conningham számára is 

tanulságos lesz, ha végighallgat egy ilyen tanácskozást. Tehát ő is 

kísérjen el bennünket. Előbb azonban kötelességünk, hogy 

közöljük Litavanóval atyja halálát. Az apacsok eltemették a 

halottat, ámbár ellenségüknek tekintették, és egy lándzsát tűztek 

sírjára, úgyhogy Litavano megtalálhatja. 

Litavanót odahívták és Dantes beszélt vele indián nyelven. 

Heikau fia a szomorúságnak semmi külső jelét sem árulta el, de 



azonnal elbúcsúzott, hogy visszakérje lovát az apacsoktól, és atyja 

sírjához lovagoljon. Don Lotario gazdagon megjutalmazta őt. 

Az öt férfi ezután fegyvertelenül – így rendelte el az aggastyán 

– bement a falu közepére. Néhány öreg indián mindjárt elébük 

jött; Edmond meglátta közöttük Vilhamenu tolmácsát is. Dantes, 

akivel szemben valamennyi indián a legnagyobb hódolattal 

viselkedett, előbb egyedül beszélt velük. Azután valamennyien 

együtt a falu közepét elfoglaló tanácstérre mentek. Az indiánok 

között szemlátomást nagyon komor hangulat uralkodott, és 

veszteségeik valóban szörnyűek is voltak. – Vilhamenunak 

majdnem minden harcosa halállal lakolt főnöke makacsságáért. 

De Dantes kijelentette, hogy bosszútól nem kell tartani, és hogy az 

indiánok levertsége részben onnan ered, mert veszteségeiket jogos 

büntetésnek tekintik azoknak a szerződéseknek megszegéséért, 

amelyeket régebben don Lotarióval kötöttek, és amelyeket 

Vilhamenu önkényesen megsértett. Ezekben a szerződésekben 

ugyanis valamennyi komancs törzs örök békét kötött a Toledo 

család tagjaival és szolgáival. 

A tárgyalások öt indián és az öt fehér között mindazzal az 

ünnepélyes lassúsággal folytatódtak, amellyel az indiánok az ilyen 

ügyeket intézni szokták. Maga Dantes volt a tolmács; és látnivaló 

volt, hogy az apacsok sohasem mondtak neki ellent. 

Tulajdonképpeni kárpótlásról nem is volt szó, hanem csak 

ajándékokról, amelyekkel don Lotario az újra megkötendő 

békeszerződéseket pecsételi meg, s amelyeket az indiánok majd 

alkalomadtán viszonoznak. Don Lotario ott a helyszínen átadott 

nekik egy csomó arany- és ezüstpénzt, azonkívül ötven puskát, 

száz kést, bizonyos számú takarót és ékszert ígért nekik. Miután 

don Lotario megjegyezte, hogy az Egyesült Államokat pusztító 

jelenlegi háborúban az ő lakóhelyét is támadás érheti, s neki 

esetleg szüksége lehet a fegyverekre, a fegyverajándékot is 

pénzajándékra változtatták át, amelyet az indiánok majd akkor 



kapnak meg, ha eljönnek Toledóba – ez volt don Lotario 

birtokának neve –, hogy elhozzák ajándékaikat. Mostanra az 

indiánok megígérték, hogy a fehéreknek maguey-kenyeret és friss 

vizet küldenek, amely ígéretüket azonnal valóra is váltották. 

Napnyugta felé járt az idő, mikor ezt a szerződést a kellő 

formaságokkal megkötötték, és don Lotario a rávonatkozó 

okmányokat, néhány rovásos fadarabot, megkapta. A lovak a 

megállapodás szerint éjjelre még ott maradnak az indián lovak 

között. Az elfogott fehér szolgákat azonnal szabadon bocsátották. 

Mi minden elmondanivalójuk volt a férfiaknak, mikor később 

gyertyavilágnál együtt ültek az egyik kunyhóban! Dantes 

elbeszélte, hogy Északról jövet meg akarta látogatni don Lotariót, 

és Toledóban közölték vele Inez eltűnését. Azonnal Presidio del 

Nortébe lovagolt, ahol, mint remélte, többet fog megtudni. Az 

ottani parancsnoktól aztán csakugyan megkapta a szükséges 

felvilágosításokat, és elindult Lago de Santa María felé, egyedül, 

mint mindig. Előre tudta, hogy megjelenése véget vet minden 

viszálykodásnak, mert a komancsok és a vidék minden indiánja 

még mindig jól ismerték őt abból az időből, amikor szinte 

korlátlan úr volt ezeken a területeken. 

Elbeszélték Edmond kalandját is a Barranca del Agua Santa 

barlangjában, az összes jelenlévő nagy álmélkodása közepette. 

Dantes mélységes elismeréssel adózott Alfonsónak, és alaposan 

kikérdezte, hogyan kell kezelni az ilyen mérgező sebesüléseket, 

mert a tudománynak ezek a legújabb felfedezései ismeretlenek 

voltak előtte. 

Inez egy sarokban ülve hallgatta a beszélgetést, de nem szólt 

bele. 

Másnap reggel az egész csapat elhagyta az apacsok végzetes 

faluját. 



Arizona 

Arizona néven azt a területet értjük, amelyet Mexikó utoljára 

engedett át az Amerikai Egyesült Államoknak. Mexikótól északra, 

Texas és Kalifornia között terül el. Sehol sem határos a tengerrel, 

fennsík, amely nemrégen még sivatag volt, és településnek még 

most is kevés nyomát mutatja. Sem földművelésre, sem 

állattenyésztésre nem alkalmas, ipart nem űzhet, mert messze van 

a tengerparttól, s látszólag kiadós érctelepek nélkül való. Az 

észak-amerikai telepítőkedvét eddig nemigen izgatta, és minden 

oldalról körülzárt terület létére, amelynek nagyobb hajózható 

folyói sincsenek – talán északon a Gila kivételével –, az Uniónak 

valószínűleg mostohagyermeke lesz, és csak legvégül, mikor már 

Kelet és Nyugat túlnépesedik, kerül majd telepítés alá. Itt 

nincsenek vasutak és kevés az út is; sőt, ami út van, az is csak 

gyalogösvény. Majdnem terméketlen völgyektől 

meg-megszakított hegyvidék, sivár, egyhangú; még az indiánok is 

elhanyagolják, mert ők meg lovaik miatt inkább a síkságot, a prérit 

szeretik. 

Ámde az egyik völgyben már megkezdődött a kultúra: az Aripa 

völgye ez. Ha leereszkedik az ember egy 7000 láb magas 

hegyvonulat nyugati lejtőjén a még mindig magasan fekvő 

völgybe, akkor elégedetten lát meg a távolban gazdagabb 

facsoportokat, mint amilyenek Arizonában másutt láthatók; 

mesterségesen öntözött, messze nyúló rétek örvendeztetik meg a 

szemet, a dombokon szőlőültetvények mutatkoznak, aztán látni 

kísérleti földeket, amelyeken kukorica, gyapot és dohány, 

valamint az éghajlatnak megfelelő néhány más növény terem. 

Pompás marhacsordák és birkanyájak lepik meg a járatlan 

idegent, aki csak vadbivalyokat és prérikutyákat szokott látni 

errefelé, és egyszerre egy kis dombról helységet pillant meg maga 

előtt, amely nagyságából ítélve városnak látszik. Senki sem 



gondolta volna, hogy itt ilyen nagy helység van, és húsz év előtt 

nem is volt az ott. Az idegen egész tömeg épületet lát itt, 

nagyobbakat és kisebbeket, lakóházakat, gazdasági épületeket; 

köztük még a legnagyobbak sem különösebben szépek vagy 

nagyok. Valamennyi a vidékhez van mérve, amelyet viharok, 

földrengések és áradások szoktak meglátogatni. De ha bemegy a 

helységbe – és ezt bizonnyal megteszi, mert ehhez fogható 

menedéket sok száz mérföldnyi körzetben sem talál – akkor 

csakhamar rájön, hogy itt a kultúrának olyan fészkében van, 

amely a világ bármely újkeletű telepével felveszi a versenyt. Az 

egész helységet nagy park övezi, minden ház körül kertek vannak, 

és bármely nemzethez tartozzék is az idegen, ebben a helységben 

valószínűleg meghallja saját hazájának hangjait. Mert van itt 

észak- és dél-amerikai, mexikói, angol, francia, német, spanyol, 

olasz és svájci. Még a négerek sötét göndör hajú alakjai sem 

hiányoznak itt; de büszkén és emelten hordozzák fejüket, mert 

szabadok, nem rabszolgák. És minden ház kezeskedik az idegen 

barátságos fogadtatásáról, elsősorban don Lotario lakóháza. Mert 

itt minden idegent szívesen látnak. Maradhat, ameddig akar, és ha 

derék ember, akkor talán örökre itt marad. 

Igen, ide, a civilizált észak-amerikai világtól oly messze eső 

magányba vonult don Lotario, akinek vagyona megengedte volna, 

hogy túlszárnyalja a legfényűzőbb lordot a St. James-i udvarban, 

vagy a leggazdagabb bankárt a Broadway-n, New Yorkban. 

Engedelmeskedve atyai barátja, Dantes óhajának, átvette előbb 

annak birtokait Kaliforniában, a Vágyak hegyén. De amikor a 

felfedezett aranymezők ezer meg ezer európait és amerikait 

csaltak oda, és könnyen ki lehetett találni, hogy ez az ország már 

nemsokára magamagától fog művelődni, Dantes megjelent a 

fiatal, tevékeny don Lotariónál, és megkérte őt, vonuljon tovább. 

– Itt már nincs nehéz feladat – mondta. – Ez a föld az Unióhoz 

került, és az amerikaiak meg fogják tenni kötelességüket. Ez a 



vidék már az emberi művelődés birtokába ment át. Menjen 

Észak-Mexikóba. Ennek az országnak szüksége van jó polgárokra, 

ott a civilizáció minden csírája valóságos istenáldás. Ott senki sem 

fog letelepedni nyerészkedési vágyból, az az ország nem ígér 

kincseket. Hacsak nem akarjuk, hogy örökké pusztaság maradjon, 

akkor ott olyan férfiúnak kell példával elöljárnia, akinek nem kell 

tekintettel lenni az anyagi előnyökre. Lásson hozzá, mit lehet 

erővel, pénzzel és türelemmel kihozni ebből az országból. Ha 

kialakul ott egy mag, akkor odamennek majd mások is, és 

felhasználhatják azt kiindulópontnak a további munkához. A 

legszebb, legszabadabb élet az egész földkerekségen a nagy 

földbirtokos élete, akinek rendelkezésére állnak az eszközök, hogy 

mérföldet mérföld után vonjon be a megművelésbe. Senki sem 

akadályozza, az egész utókor áldja. Valószínű ugyan, hogy az 

Egyesült Államok hamarosan megszerzi ezt a területet is, de 

legkorábban ötven év múlva fordul majd arra a telepesek 

tekintete. És akkor ön előre dolgozott a jövőnek. Az idegenek 

akkor hajlékot, otthont találnak ott. A feladat nehéz, dicstelen, 

egyhangú. Ezért bízom önre! Fiatal feleségével, felserdülő 

gyermekeivel boldogabban fog ott élni, mint akármelyik fejedelem 

a trónján. 

És így történt, és így is volt! Büchting Wolfram már akkor 

foglalkozott a gondolattal, hogy Virginiába költözik. Lotario tehát 

egyedül telepedett meg a mai Arizonában. Nem volt könnyű 

feladat, amelyet rábíztak. Amikor először lépett az Agripa 

völgyébe és felállította sátrát – házak még nem voltak ott –, a 

völgy alig volt más, mint pusztaság, amelyből szerencsére itt-ott 

néhány szép facsoport, ciprusok, százados tölgyek, szikomorfák 

és a hegység irányában toronymagas fenyők nyúltak az égnek. Fák 

nélkül nem akart volna élni don Lotario. Fiatal feleségét és három 

gyermekét természetesen nem vitte magával. Ők még két évig ott 

maradtak a Vágyak hegyén, miközben Lotario igyekezett az Aripa 



völgyét valóságos parkká átalakítani. Mikor aztán Tereza, a 

felesége átköltözött a völgybe, csakhamar szomorú emlék 

kapcsolódott ehhez az utazáshoz, mert a boldog házaspár 

legidősebb leánykája mindjárt a völgybe érkezése után meghalt. A 

gyászoló szülőket egy karcsú, de erős fiú és egy bájos leányka 

mosolygó szemei vigasztalták meg. 

Azóta Toledo – általában így nevezték ezt a helyet – 

mintateleppé fejlődött. Pénzzel természetesen nem 

takarékoskodtak; egyszer-másszor a szó szoros értelmében 

hegyeket helyeztek át, különösen azért, hogy a kis folyó medrét 

szabályozzák. Ez a kis folyó végigfutott a völgyön, amelynek 

éppen olyan áldásává válhatott, amilyen átka volt eddig. Közelből 

és távolból, Texasból, Mexikóból és Kaliforniából jöttek telepesek, 

akiknek biztosították létfenntartásukat, s akik azonkívül nagy 

földterületeket kaptak ajándékba, mert don Lotario birtoka 

körülbelül akkora volt, mint egy jókora német fejedelemség, s 

majdnem egész Arizona területét magában foglalta. Abban az 

időben, amikor don Lotariót leányának elfogatása rémítette meg, 

Toledónak körülbelül 150 erőteljes férfi, s mintegy 400 nő és 

gyermek lakosa volt. 

Mint Edmond Dantes előre látta, don Lotario azt a világot, 

amelyet teremtett, annyira megszerette, hogy többé már alig 

hagyta el Szívéhez nőtt minden szeglete. Ahova csak nézett, 

mindenütt saját tevékenységének nyomait látta. Most még csak 

arról gondoskodott, hogy két gyermeke Európában megkapja azt 

a nevelést, amelyre szüksége van, hogy méltó lehessen szüleihez. 

Ő maga és felesége a legszívesebben Arizonában, a békés telepen 

voltak, amelyet ők alapítottak. 

Ám ha kívülről a lakóházak nem is látszottak olyan szépeknek, 

mint amilyeneknek a birtokos vagyonából telhetett volna, belül 

mégis olyan kényelem és derű uralkodott bennük, mint talán 

sehol másutt. A széles, világos egyemeletes épületek a 



művészetnek, tudománynak, kényelemnek és szórakozásnak 

egész világát zárták magukba. A lakásul szolgáló helyiségek 

mellett ott voltak nagy csarnokok a közös ünnepélyek számára, 

zenetermek, színház, nagy könyvtár, valamennyi nemzet 

legtanulságosabb, legszórakoztatóbb és legpompásabb 

könyveivel. A múzeumteremben egész sor kép volt kitűnő élő 

művészektől, és másolatok a régi nagy mesterek alkotásairól. Volt 

az épületekben biliárd, tekepálya, lövölde, mindenféle fürdő. 

Szóval az utazó, aki megjárta a hihetetlenül egyhangú utat az 

északi Texason vagy a déli mexikói prériken át, esetleg az északi 

Sziklás-hegység felől jött, szinte elkábult, elkáprázott az 

Ezeregyéjszakára emlékeztető varázstól, amely itt elétárult. 

Hányan rekedtek itt, akiket kalandos szellemük Kaliforniába vagy 

Sonorába vonzott! És bizonyos, hogy az ittmaradással jártak 

jobban. 

Az amerikaiak és a mexikóiak mellett a németek voltak itt a 

legtöbben. Mintegy harmincan voltak férfiak. Külön kis telepük 

volt Toledo északi részén, mert don Lotario szerette, ha telepesei 

kedvük szerint rendezkedtek be, úgy, ahogy azt hazájukban 

megszokták. 

Don Lotariónak az volt a szándéka, hogy Alfonso ne maradjon 

Toledóban, hanem később maga alapítson ilyen telepet, délen, a 

természettől oly gazdagon megáldott és az emberektől oly galádul 

elhanyagolt Mexikóban. Így akarta előmozdítani a misszionárius 

szándékait, mely szerint vagyonukat arra használják fel, hogy 

terjesszék a kultúrát ott, ahol anyagi előny és nyereség nem 

vonzzák a szegény embereket. Ezért tartózkodott Alfonso 

Ratorius úrnál Miradorban és tanulmányozta ott a mexikói 

viszonyokat. De Alfonsóra volt bízva, hogy kiválassza a helyet; 

mindenesetre addig nem lehetett szó a telep megalapításáról, 

amíg maga Alfonso nem nyilvánítja óhaját, hogy önállóan akarná 

vezetni. Az apa ugyan nagyon szerette volna, ha fia mielőbb 



feleséget talál, aki majd maga választotta magányosságában 

pótolja neki az egész világot. De Alfonso még nagyon fiatal volt, és 

különválásról most még nem beszéltek. 

Forró, de szép délelőtt volt, amikor don Lotario kísérőivel elérte 

Toledo első házait. Egy előreküldött lovas tájékoztatta Lotario 

feleségét, valamint a többi lakost a történtekről. Örvendetes dolog 

volt ugyan, hogy Inezt megmentették s ezzel az expedíció célját 

elérték, de elvesztettek néhány derék embert. Az előreküldött 

lovas azt az utasítást kapta, hogy minden ünnepi fogadtatást 

akadályozzon meg. 

Mikor tehát a menet megállt az úgynevezett piactéren, amelyet 

pompás öreg fák öveztek, don Lotario rövid, komoly beszédet 

mondott, amelyben megköszönte a férfiaknak szolgálataikat, és 

biztosította őket, hogy mindig az oldalukon fogják őt látni, ha 

bármikor, bármilyen szolgálatra lenne szükségük. Aztán 

elbocsátotta őket, családja tagjait megkérte, hogy menjenek a 

hacienda mayor-ba – így nevezték az urasági épületeket –, leszállt 

lováról, és odament az egyik elesett ember özvegyéhez. Az özvegy 

megvigasztalása volt első cselekedete a visszatérés után. A többi 

elesett közül szerencsére egyik sem volt nős; csak egyiknek, egy 

még fiatal embernek volt egy öccse Toledóban. Ennek szólt don 

Lotario második látogatása. Csak e két kötelességének végeztével 

tért vissza a hacienda mayor-ba. 

Itt is komor volt a hangulat, az események eléggé indokolták. 

Donna Tereza leányát és fiát az ajtóban fogadta. Tréport 

kapitánynak és Mr. Conninghamnak barátságosan és jóindulattal 

kezet nyújtott, aztán két gyermekével rögtön visszavonult. 

Edmond Dantes nem jött a nagy menettel Toledóba; elvált tőlük 

néhány napra, hogy rövid vándorutat tegyen a Rio Grande felső 

folyása mentén, és csak néhány nap múlva akart Toledóba 

visszatérni. 



Így történt, hogy a különben oly barátságos hely, amely annyira 

felüdítette Edmond lelkét, ezen az első napon mégis nagyon 

komoly benyomást tett a fiatal kapitányra. Egy melléképületbe 

vezették, amely Alfonsónak szolgált lakásul, és miután bőven volt 

hely, három szobát rendeztek be neki Alfonso szobái mellett. Mr. 

Cunningham már előzőleg megmondta neki, hogy a főépület nagy 

verandáján van a család tagjainak gyülekező helye; bizonyos 

tekintetben ez a veranda a szalon, itt tartózkodik mindenki, akit 

valamilyen elfoglaltsága nem köt le szobájában vagy másutt. 

Edmond mindenekelőtt annak szükségét érezte, hogy 

megfürödjék jó friss vízben. A folyami fürdő nagyon messze volt, 

de a fürdőszoba – ami minden házban volt, mert vízvezeték 

húzódott végig az egész helységen – megadott neki mindent, amit 

kívánt. Egy óra múltán a szép megjelenésű fiatalember üdén lépett 

ki lakásának ajtaján, és elindult a hacienda mayor felé, amelytől 

csak mintegy száz láb széles kert választotta el. Arca bár nyílt volt 

és barátságos, mint mindig, mégis komoly maradt, ami 

helyzetéből fakadt. 

Szerette Inezt, aki viszontszerette őt – ez utóbbiban nem 

kételkedett. De vajon elegendő ez a szülők beleegyezéséhez, és 

ahhoz, hogy mindenki előtt menyasszonyának nevezhesse őt? 

Tréport Edmond, bár gazdag katonacsalád gyermeke, mégsem 

volt megrögzött katona; szerette hivatását, de nem titkolta maga 

előtt, hogy más foglalkozások hasznosabbak az emberiségnek, bár 

a magáét férfias és dicső hivatásnak tartotta. A Toledo család, mint 

azt régebben Alfonso, most pedig don Lotario révén megtudta, 

telepes család volt. Vajon szívesen adják-e hozzá a francia 

katonához, leányukat? Nem lesz-e szükség mindenesetre 

valamelyes rábeszélésre, valamelyes könnyű nyomásra, hogy 

megszerezzék a szülők beleegyezését? És nincs-e már e könnyű 

nyomás puszta tényében valami megszégyenítő a katonatiszt 

számára? Arra, hogy Toledo Inez sokkal gazdagabb, mint ő, nem 



is akart gondolni, mert ezzel a kedves leány szülei – ezt jól tudta – 

nem törődnek. De hát micsoda ő? Atyjának fia, kapitány, idővel 

ezredes, húsz év múlva talán tábornok. Elég az Inez szüleinek? És 

szívesen látják-e vajon azt, hogy a tenger választja el őket 

leányuktól? Igen, ha Mexikó meghódítása sikerül, ha francia 

katonai kerületeket állítanak fel, és Edmond talán élére kerül az 

egyiknek, akkor Inez állandóan szülei közelében maradhatott 

volna! De don Lotario nem lelkesedett a francia uralom iránt, ezt 

Edmond régen megérezte, bár egyébként úgy kezelte őt, mint a 

fiát. Szóval a fiatal kapitány tisztában volt vele, hogy vannak 

akadályok, természetesen nem legyőzhetetlenek, amelyek 

azonban mégis óvatosságra intenek, mert könnyen meglehet, 

hogy az efféle kényes dolgok finom, érzékeny lelkek számára 

félreértéseket szülhetnek. 

És még valami foglalkoztatta a fiatal tisztet. Ki volt ez a Mr. 

Conningham, aki iránt don Lotario olyan élénken érdeklődött? 

Edmond, aki sokkal őszintébb volt annál, hogy ne látta volna be, 

hogy a fiatal amerikai milyen kiváló testi és szellemi 

tulajdonságokkal rendelkezik, már-már különbnek tekintette őt 

saját magánál, holott erre eddig még semmi oka sem volt. Miért 

van Mr. Conningham Toledóban? Talán neki szánták Inezt, őt 

pedig Ineznek? Talán a szülők erre vágynak? Alfonso azelőtt nem 

ismerte mister Conninghamet, csak atyjának leveleiből tudta meg, 

hogy Toledóban van. Mindenesetre valami titokzatos dolog 

lappangott e fiatalember körül, akit Edmond őszintén nagyra 

becsült. 

Ezért Edmond elhatározta, hogy szerelmét mindaddig nem 

árulja el, amíg Inez meg nem adja rá az engedélyt. Alfonsóval nem 

beszélt erről a szerelemről, amióta az imádott leány eltűnéséről 

szóló ijesztő hír ott, Orizabában hirtelen elő nem csalta belőle 

titkát. Minden tekintetben, Inezzel is, csak úgy akart viselkedni, 

mint egy baráti család szeretettel fogadott tagja, és az időtől és az 



alkalomtól, főképp pedig magától Ineztől tette függővé a dolgok 

további alakulását. 

Ezzel a gondolattal lépett a verandára, amely csakugyan 

pompás hely volt. Széles és szellős, a naptól teljesen védett, 

nagyszerű kilátással a helység egy részére, kedves erdőkre és 

facsoportokra, egészen a nyugati, északi és keleti hegyekig. Bár 

nem volt éppen fényűzően berendezve, mégis minden 

megkívánható kényelmet nyújtott, a legkarcsúbb és legpuhább 

párizsi karosszéktől kezdve az amerikai hintaszékig, és az átlátszó 

majdnem pehelykönnyű nádfonatú székekig. Különböző guruló 

asztalokon újságok és könyvek hevertek, szivar- és 

cigarettadobozok álltak, minden közép- és dél-amerikainak eme 

elmaradhatatlan tartozékai. Az egyik falon, ezüst-medencében 

ivóvíz volt, amely valami ügyes és egyszerű szerkezet révén 

időnként kicserélődött. Mellette különböző alakú poharak álltak, 

és néhány kancsó borral, fleur d’orange-zsal és keverni való 

likőrökkel, mert a forró égöv alatt ritkán isznak tiszta vizet. A 

falakon néhány nagyon szép kép, néhány ritka virág és madár 

egészítette ki a veranda berendezését, amely pedig csak külső 

előtere volt a háznak. Annál inkább lehetett belőle következtetni a 

ház belsejének gazdagságára és ízléses berendezésére. A hacienda 

mayor egyemeletes épületekből állt, ahogy azt már említettük. 

Alighogy Edmond a verandára lépett és végigtekintett a csodás 

vidéken, megjelent Alfonso. 

– Bocsáss meg, hogy egyedül hagytalak! – szólt, és melegen 

megrázva szorította Edmond kezét. – Képzelheted, mennyi 

beszélnivalója van anyámnak Inezzel; különben is, gondoltuk, 

hogy mindenkinek fel kell frissülnie a harc és a préri fáradalmai 

után. Te, mint igazi katona, természetesen mindnyájunk közül 

elsőnek vagy készen. Mit akarsz reggelizni? Csak meg kell 

rántanod azt a csengőt, és minden rendelkezésedre áll, ami a 

házban van. Akarsz dohányozni, sörbetet, esetleg egy római 



puncsot keverni? Ott van minden és rád vár! Most magam is meg 

akarok fürdeni, és aztán meg akarom vizsgáltatni a sebemet. 

Tizenkét órakor van a reggeli, mi itt délben 12-kor és este 6 órakor 

étkezünk. Ne feledd, hogy nálunk itthon vagy, és ne csábítsd el 

tőlem az enyéimet végtelen kedvességeddel. A viszontlátásra, 

öregem! 

Edmond barátságosan nézett utána. Ebben a derék fiúban igazi 

barátra talált! 

Kellemes italt kevert magának, sherryből, cukorból, rumból és 

vízből, rágyújtott egy olyan szivarra, amilyeneket csak a gazdag 

amerikai ismer, leült az egyik fonott székre és kinézett a kertbe, 

ahol két fehér leány és egy néger dolgozott. 

– Itt volnék hát! – gondolta magában. – Álmodtam volna 

valaha, hogy látni fogom Arizonát, és hogy ilyen körülmények 

között fogom látni? Fiatal koromhoz képest meglehetősen ide-oda 

vetett a sors. Sokat ismerek Franciaországból, egy részt 

Németországból, Svájcból, ismerem az Atlasz-hegységet és a 

Pireneusokat, Olaszországot, Nápolyt, Keletnek és Krímnek is jó 

részét, Havannát, Mexikót, a prériket, most pedig ezt az elhagyott 

vidéket…, sokat láttam. És ha kellene, bizonyára már sajnálkozás 

nélkül tudnék megtelepedni egy barátságos helyen, hogy 

megpihenjek a szeretett nő oldalán. Anyám, bármennyire szeret is 

engem, Haydét és Eduardot tartaná maga mellett, és örülne nekik; 

és ha jól meggondolja az ember, valami különös varázsa van 

annak, ha az ember egy ilyen telepen lakik – mint egykor Ádám és 

Éva a paradicsomban. Es hozzágondolni még azt, hogy egy csapat 

bájos gyermek… 

Ábrázata eléggé barátságos és derűs lehetett, mert a néger, aki 

eddig a kertben dolgozott, és most elhaladt a veranda előtt, 

köszönés közben elmosolyodott. 

– Hol született? – kérdezte tőle Edmond, aki szükségét érezte 

annak, hogy valakivel beszéljen. 



A kérdést, anélkül, hogy gondolt volna rá, hogy talán meg sem 

fogják érteni, francia nyelven tette fel. A néger azonban rögtön 

felelt rá: 

– En Afrique, monsieur! 

– Á, maga beszél franciául? – kiáltott fel Edmond, csak most 

kapva észbe. – Hol tanulta? 

– New Orleansben, uram, ahol egy ideig egy francia úr 

rabszolgája voltam. 

– Maga rabszolga volt? – kérdezte Edmond csodálkozva. 

– Igen, rabszolga voltam Havannában és Texasban, amíg meg 

nem ismerkedtem don Lotario egyik ügynökével, aki 

megelőlegezte nekem azt az összeget, amelyen szabadságomat 

megvásárolhattam, és aztán ideküldött – felelte a néger franciául, 

igen folyékonyan. – Elhiszi nekem, ugye, ha azt mondom, boldog 

vagyok. 

– Ó, igen, elhiszem! – felelte Edmond. – Don Lotario 

szolgálatában áll. 

– Ahogy vesszük. Van házam és saját földem. Mivel azonban 

don Lotario úgy találja, hogy jó kertész vagyok, rám bízta a park 

felügyeletét, és ezért olyan fizetést kapok, amely messze 

meghaladja szükségleteimet. Az a szándékom, hogy 

visszavásárlom nővéremet, aki Alabamában rabszolga. De don 

Lotario azt mondja, hogy erre már nem lesz szükség, mert a 

rabszolgaság nemsokára megszűnik. Amellett nővérem jó 

körülmények között él, komorna egy öreg hölgynél. 

– Tehát azt hiszi, hogy az Egyesült Államok felszabadítja az 

összes rabszolgát? – szólt Edmond. 

– Mi reméljük, don Lotario pedig azt mondja, hogy meg van 

róla győződve – felelte a néger. – Szeretnék belépni az egyik néger 

ezredbe, amelyet a föderalisták alakítottak. Don Lotario azonban, 

úgy látszik, nem szeretné, ha elhagynám, és a bal lábam is kissé 



gyönge, mert egyszer eltörött. De bocsánat, uram! Ebédelni kell 

mennem. Ajánlom magam. 

A néger illedelmesen meghajolt, és Edmond nem kis 

csodálkozással nézett utána. Lehet, hogy ez a néger kivétel volt; de 

nem mutatta e vajon ez a kivétel, hogy minden négert fel lehetne 

emelni a kultúra magasabb fokára, ha ezen fáradoznának – és 

különösen ha szabadságban születnének és nevelkednének? 

Most Mr. Conningham jelent meg, és Edmond mellé ült a 

verandán. A fiatal kapitány elmondta neki a négerrel való 

beszélgetését Conningham mosolygott. 

– Ó, ismerem őt – mondta. – Augustus mester nagyon művelt 

ember és elsőrendű virágkertész. Persze nincs sok hozzá hasonló 

négerünk, de van egynéhány, aki nem marad el mögötte. Ő 

angolul és franciául beszél, olvas, ír, számol – szóval éppen olyan 

ember, mint mi. Don Lotario dicséri munkakedvét és 

megbízhatóságát. Nos, hogy tetszik önnek ez az új Toledo, az 

eljövendő Toledo-nemzetség fészke? 

– Nagyon tetszik – felelte Edmond. – Öt-hatszáz évvel ezelőtt a 

nemesek fölfelé építettek; most az emberiség igazi jótevői inkább 

széltében építenek. És ha majd egyszer már nem él itt a 

Toledo-család egyik ivadéka sem, a telep neve akkor is 

emlékeztetni fog alapítójára. 

– És ez a legszebb nemesség! – mondta Mr. Conningham. – De 

bocsásson meg… ön maga is nemes… 

– Igen, egészen újkeletű francia nemesség – felelte Edmond. – 

Ezt is általános jótevőnknek, Dantesnak köszönhetjük. Mert ama 

nagy vagyon nélkül, amelyet atyámnak engedett át, és tréporti 

kastélyunk nélkül az egyszerű Morrell Maximiliánt aligha tették 

volna meg Tréport bárójának. Nos, mi a nevünknek legalább a 

hadseregben és a csatamezőkön becsületet szereztünk, amit nem 

lehet minden nemesről elmondani! Már régebben van itt, Mr. 

Conningham? 



– Majd egy éve – válaszolt a fiatalember. – Az első félévben 

persze vajmi keveset élveztem ebből a ragyogó környezetből, mert 

nagyon-nagyon beteg voltam. – Úgy látszott, hogy más szót akart 

mondani, de aztán hirtelen meggondolta magát. – Amióta 

azonban egészséges vagyok, egyetlen pillanatig sem unatkoztam, 

és ha vágyódtam rá, hogy Alfonso és donna Inez mielőbb 

megérkezzenek, az csak azért volt, mert attól tartottam, hogy 

kedves házigazdáim a végletekig elkényeztetnek! Nem is hiszi, 

milyen nagyszerű család ez! 

– De bizony hiszem! – válaszolt Edmond. – Csak kár, hogy 

donna Inez sokat veszített derűs kedélyéből. Úgy látszik, még 

mindig nem tudja elűzni a szerencsétlenség emlékét, amelynek 

pedig nem is okozója. Mindenki más is azon az úton ment volna, 

amelyet ő választott; egyedüli bűnösök az indiánok, s a főbűnös 

Vilhamenu volt, aki megkapta méltó büntetését. 

– Hogyne, hogyne! – kiáltott fel Mr. Conningham. – Ezt donna 

Inez is hamarosan be fogja látni, kivált, ha megint nyugodtan él 

majd családja körében. De mondja el nekem Vilhamenuval vívott 

párbaját! Nagyon érdekel! Nem mintha vérszomjas lennék… de 

mi mind egy Cooper-féle regényt éltünk át, és az a szerep, amely 

önnek jutott, volt a legjelentékenyebb. 

Edmond nem látott rá okot, miért ne teljesítse a derék 

fiatalember kívánságát. Mind a ketten új szivarra gyújtottak, és 

Edmond elbeszélte párviadalát az apacsok főnökével, amelynek 

részletei annyira bevésődtek emlékezetébe, hogy minden 

mozdulatra pontosan emlékezett, amelyet akár ő, akár ellenfele 

tett. Mr. Conningham feszült figyelemmel hallgatta őt. 

– Én még sohasem voltam harcban, csak most először az 

indiánokkal – mondta azután a fiatal amerikai. – Komoly harc volt 

ez, igen? Ön mint katona ezt a legjobban tudja megítélni. 

– Mindenesetre nagyon heves harc volt – felelte Edmond. – 

Nagyobb harcoknál és csatáknál a támadás előtti idő sokkal 



hosszabb és sokkal kellemetlenebb. Az ember gyakran órák 

hosszat hallja körös-körül az ágyúk dörgését, egész zászlóaljakat 

lát vad kézitusában, és mégis tétlenségre van kárhoztatva. Ez az, 

ami legjobban megviseli az idegeket. Ámde idővel ezt is 

megszokja az ember. Ha valaki, mint én, tizenötéves kora óta 

katona, vagyis jobban mondva már akkor harcolt – mert Krímben 

alig voltam idősebb –, akkor többé nem is ügyel a maga 

veszedelmére. Én csak az embereimre gondolok, a halált sokkal 

rútabbnak és kellemetlenebbnek találom, ha pamlagon ülök és 

szivarozok, mintha benne vagyok a harci dulakodásban. Úgy 

látszik, majd minden emberi lélekben megvan az önfenntartás 

ösztöne mellett a pusztítás démona is, amely főképpen akkor lesz 

rajtunk úrrá, ha bajtársainkat elesni és a földet vértől pirosodni 

látjuk. 

– De hogyan maradhatna meg a rombolásnak ez az ösztöne, ha 

többé sohasem lenne háború, ha örök béke uralkodnék? – kérdezte 

Mr. Conningham. 

– Azt hiszi, eljön valaha ilyen idő? – felelte Edmond. – Én 

kétségbe vonom ezt. Amíg az ember olyan, mint most, amíg 

ugyanazokkal a szenvedélyekkel és mohó vágyakkal születik, 

addig a szenvedély utolsó eszközét, az erőszakot vagy a háborút 

sem lehet kiirtani. Egyébként megvallom, hogy sokkal nagyobb 

bátorság kell idegen, vad vidékek bebarangolásához, vagy egy új 

szerkezetű léggömbbel való felszálláshoz, vagy egy új 

búvárkészülék kipróbálásához, mint ahhoz, hogy az ember 

belerohanjon egy kézitusa forgatagába, amelyben az embert 

mindig valami mámor fogja el, és a veszély gondolata végül is 

eltűnik. 

Ebben a pillanatban donna Tereza megjelenése szakította meg a 

beszélgetést. Kezét nyújtotta a két fiatalembernek, akik 

tiszteletteljesen megcsókolták azt. Azután a ház asszonya egész 

sor kérdést intézett Edmondhoz, amelyek azonban mind csak 



családjára és a régi időkre vonatkoztak. A legutóbbi eseményeket 

donna Tereza egyáltalán nem említette. Nyíltan kifejezést adott 

örömének, hogy a két család Edmond és Inez, valamint a két 

fiatalembernek Mexikóban való találkozása révén megint 

közeledett egymáshoz. – Inez – mondta – nem győzi eleget 

emlegetni a Morrel-család jóságát. Most azonban reméli, hogy 

Edmond is jól fogja érezni magát itt náluk, és minél tovább itt fog 

maradni. Inez – tette hozzá – ma aligha lesz látható. Az utolsó 

hetek végképp kimerítették; az izgalmat gyengeség követi, és ő, az 

anyja, boldog lesz, ha e szerencsétlen kalandot nem valami 

betegség fogja szomorúan befejezni. 

Donna Tereza még mindig vonzó asszony volt, tiszta, beszédes, 

kifejező tekintettel. A szó szoros értelmében véve sohasem volt 

szép. De még most is volt lényében valami varázslatos báj, amely 

minden szívet meghódított. Modora páratlanul finom és nemesen 

egyszerű volt. Ki gondolta volna, hogy ez a nő, akit mindenütt 

megcsodáltak volna, egyszerű berlini szülők gyermeke! Milyen 

sorsfordulatok, milyen múlt kellett ahhoz, hogy ezt a drágakövet 

megtisztítsa minden salakjától és megadja neki azt a fényt, 

amelyben most ragyogott! 

Ezzel az asszonnyal, aki éppen oly kellemesen tudott figyelni, 

mint beszélni, könnyen telt el egy félóra. Mr. Conningham, akitől a 

hölgy bocsánatot kért, néma hallgatója volt Edmonddal folytatott 

beszélgetésének, amíg be nem jött don Lotario. Csakhamar 

betoppant Alfonso is, és hozta a hírt, hogy a reggeli tálalva van. Az 

asztalhoz ültek. 

Az első főétkezés utáni órák a hacienda mayorban is, mint 

minden délszaki vidéken, pihenésre szolgáltak. Bolondság is lett 

volna a delelőn álló nappal szembeszállni, ha nem volt szükséges. 

Ennélfogva Edmond és Alfonso lakásukra mentek, Mr. 

Conningham csatlakozott hozzájuk, s a három fiatalember 

elhatározta, hogy a pihenőidőt mindig együtt fogják eltölteni. 



Mert az emberek rendszerint nem alusznak ilyenkor, hanem csak 

pihennek és álmodoznak, esetleg beszélgetnek. 

Alfonso lakásában egy északra néző szoba volt pihenőszobának 

berendezve. Itt függtek az ismert függőágyak a mennyezetről, 

amelyekben ringatózhatott az ember; a falak mentén fonott 

karosszékek álltak –, mert ezekből a délutáni pihenésre szánt 

helyiségekből száműztek mindent, ami puha és meleg – szóval 

minden hűvös pihenésre szólított itt. A három fiatalember 

csakhamar teljes kényelemben, elnyújtózva hevert, hallgatagon 

álmodozott, s szívta szivarját vagy cigarettáját, amelynek füstje a 

mennyezeti szellőzőn keresztül azonnal eltűnt. 

Ha azonban az ember negyed- vagy félóra hosszat így 

álmodozik és átengedi magát a csend és a pihenés utáni vágyának, 

csakhamar újra beszélgetni akar. A beszélgetés eleinte szaggatott. 

– Hova megyünk ma? Mit csinálunk? Ilyen és ehhez hasonló 

kérdések vetődnek fel, mint buborékok a nyugodt tó felszínén. 

Aztán a beszélgetés egyszercsak megélénkül. Az ember 

felkönyököl, s megkezdődik a társalgás. 

Olyan három fiatalember között, amilyen Edmond, Alfonso és 

Conningham volt, akik sokat gondolkoztak és tapasztaltak, a 

beszélgetés, ha egyszer megindult, többé nem akadhatott el. Csak 

abban volt valami zavaró Alfonso és Edmond számára, hogy 

Conningham személyét valami titokzatosság vette körül. Ez 

mindkettőjüket feszélyezte; sokszor, ha Conningham nem adott 

mindjárt választ, attól tartottak, hogy véletlenül olyan pontot 

találtak érinteni, amelynek titokban kellene maradnia. 

Conningham észrevette, és így szólt: 

– Uraim, nagyon kínos nekem, hogy eddig sem don Lotario, 

sem Edmond Dantes úr nem engedték meg őszintén elmondanom 

önöknek történetemet. Ezért nem dönthetem le azt a választó falat, 

a titok választó falát, amely bármily vékony is, mégis távol tart 

bennünket egymástól. De ne gondoljanak rólam rosszat. 



Bizonyára nem lennék itt Toledóban, ha saját hibámból kellett 

volna menekülnöm hazámból. Csak annyit mondhatok el, hogy 

New Yorkban születtem, és hogy szívvel-lélekkel az unionisták 

pártjához tartozom, akikhez, remélem, nem sok idő múlva 

csatlakozni is fogok. Még azt is hozzátehetem, hogy jóbarátja 

vagyok Büchting úrnak és családjának, s mielőtt idejöttem, már 

félig-meddig ismeretségben voltam a Toledo családdal. Maga don 

Lotario már látott is engem New Yorkban, néhány évvel ezelőtt. 

Ezzel csak jelezni akarom, uraim, hogy annak a háznak, amelyben 

a csodás véletlen folytán oly szíves vendégszeretetre találtam, 

teljes szívemmel híve vagyok, és nincs más vágyam, minthogy ezt 

a hűségemet minden tekintetben kimutassam. 

– Carramba! – kiáltott fel Alfonzo vidáman. – Ön az oldalunkon 

harcolt, mint egy oroszlán. Fegyvertársak vagyunk! Ne higgye, 

hogy tartózkodóak vagyunk önnel szemben. Mi csak attól tartunk, 

hogy néha olyat találunk mondani, ami önt, előttünk ismeretlen 

okból, sérthetné! 

– Meg vagyok győződve, hogy erre sohasem kerülhet sor! – 

kiáltott fel Mr. Conningham. – Önök ketten sohasem fognak olyat 

mondani, ami megsérthetne egy harmadikat, még ha az a 

harmadik teljesen idegen is. Legfeljebb az történhetnék meg, hogy 

általános emberi kérdésekről másképp vélekedünk, nos – akkor 

szépen megbeszéljük a dolgot! Egyébként remélem, hogy mindjárt 

Dantes úr visszatérése után megkapom a feloldozást a hallgatás 

alól. 

A három fiatalember megbeszélte, hogy délután 

végiglovagolnak az egész telepen. Alfonso ugyanis mielőbb látni 

akarta a változtatásokat, amelyeket távolléte alatt atyja elrendelt, 

és Edmondnak is természetes kívánsága volt, hogy 

megismerkedjék azzal a hellyel, ahol néhány hónapot 

szándékozik eltölteni. A délutáni pihenőt tehát rövidre fogták. 

Egy szolga utasítást kapott, hogy nyergelje meg a lovakat, a 



fiatalemberek felszerelték magukat fegyverrel, szivarral és 

messzelátóval; aztán felültek az elővezetett lovakra és elvágtattak 

a hacienda mayor előtt, köszöntve don Lotariót és donna Terezát, 

akik az ablaknál ültek. Két szolga követte őket, ha ugyan 

szolgáknak lehetett nevezni azokat az embereket, akik don Lotario 

és vendégei körül a különböző teendőket ellátták. Mindegyik 

ugyanis saját házában lakott, és mint Toledo minden lakója, nem 

libériában járt, hanem a maga kedve szerint öltözködött, 

mindegyiknek megvolt a maga szántóföldje és a maga háztartása, 

és mindegyiket úgy kezelték és szólították, mint minden más 

telepest, azt mondják nekik is, hogy mister, señor, monsieur, 

aszerint, hogy angol, amerikai, spanyol vagy francia származás 

volt-e. 

Nehéz lett volna három szebb fiatalembert elképzelni, mint 

azok, akik a hacienda mayorból kilovagoltak. Alfonso finom, 

karcsú alakja, gyengéd, kifejező arca, Edmond középmagas, 

erőteljes, amellett előkelő és lovagi megjelenése, Mr. Conningham 

üde, rózsás északi típusa kellemes ellentétet alkottak és 

kiegészítették egymást. Mind a három kitűnő lovas volt, legjobban 

mégis Edmond ült a lovon. 

Mikor végiglovagoltak a telepen, köszöntöttek mindenkit, akit 

megláttak, és mindenki feléjük sietett, hogy viszonozza a 

köszöntést, és néhány szót váltson velük. Alfonso beszélt 

mindenkivel, akit még nem látott, mert nem vett részt az indiánok 

elleni támadásban. Mindegyiknek, férfinak, nőnek, ifjúnak 

barátságosan kezet nyújtott, még a gyermekeket is felemelte 

magához a nyeregbe, és incselkedett velük. Látszott rajta, hogy 

nagyon örül annak, hogy itthon van, ahol mindenki szereti őt. 

– Most pedig elvezetem a mellett a telep mellett, amelyet még 

nem ismer – mondta Conningham. 

– Melyik az? – kérdezte Alfonso kételkedve. 



– A németek telepe, akikkel idejöttem – felelte Conningham. – 

A férfiak közül kettő ott volt az indián falunál – ők voltak az elsők 

az indián kunyhó tetején. 

– Á, igen, atyám írt nekem ezekről a derék emberekről! – 

mondta Alfonso. – Csak attól tartok, hogy felsülök német 

tudásommal; gyermekkoromban jól beszéltem, hiszen anyámnak 

anyanyelve a német, és Berlinben dicsértek is kiejtésemért. De 

Párizsban és Mexikóban hamarosan elfelejti az ember az ilyen 

ritkán beszélt nyelvet. Igaz… Ratorius úrral elég tűrhetően 

társalogtam németül. De milyen tájszólással beszélnek új 

telepeseink? 

– Amennyire megértettem – felelte Conningham – 

Közép-Németországból valók. Én is beszélek egy kicsit németül; 

New Yorkban mindenesetre megtanul az ember annyit, hogy meg 

tud írni egy német levelet. 

– Úgy látszik, már itt is vannak! – kiáltott fel Alfonso, új házakra 

mutatva, amelyek jobboldalt álltak a fák és bokrok között. – Igen, 

ilyen házakat látni Közép-Németországban, Badenben és 

Württembergben. Ki az a jó megjelenésű öregember, aki elénk jön? 

– Ez a német telepesek vezetője, Wetzel úr. Talpig derék ember! 

Alfonso azonnal a ház felé lovagolt, amelyet új, szépen faragott 

léckerítés választott el az úttól, leugrott a lóról és odament az öreg, 

de még nagyon erőteljes emberhez, akinek munkaruhája idegen, 

német szabású volt. 

– Don Lotario fia vagyok! – mondta Alfonso németül, és kezet 

nyújtott neki. – Azért jöttem, hogy üdvözöljem önt és két földijét 

is, akik oly vitézül harcoltak velünk. Köszönöm nekik! 

– Isten hozta, fiatal úr! – szólt Wetzel. – Meglátszik magán, 

hogy az apja fia. Az, nemcsak testben, hanem lélekben is. Az a két 

ember, aki ott volt az indián faluban, és aki – remélem is – 

megtette kötelességét, már kiment a szántóföldjére. Ott mind a 

kettőt megtalálhatja, ha arra lovagol. 



Az öreg aztán Edmondnak is kezet nyújtott, majd jól megrázta 

Conningham kezét. Alfonso mára elhárította az öreg meghívását, 

hogy lépjen be a házba. De megígérte, hogy holnap újra 

meglátogatja, s a három fiatalember folytatta útját. 

Nemsokára egy dombra értek, amelyről végigtekinthettek az 

alattuk fekvő egész telepen. A látvány nagyon megnyerő volt. 

Ahol a fák nem álltak nagyon sűrűn, ott látni lehetett a csinos 

házakat és meg lehetett figyelni mindegyiknek más-más építési 

stílusát. Miután a nemzetek csoportonként telepedtek meg, 

minden nemzet egy-egy házán az illető ország lobogója lengett; de 

minden egyes nemzeti lobogó felett ott lebegett az észak-amerikai 

csillagos zászló, amely a hacienda mayor ormán is büszkén és 

vidáman csattogott a szélben. 

– Valóban, az embernek örömmel telik meg a szíve és büszke 

lesz amerikai hazájára, ha ilyen telepeket lát feltámadni a homok 

és a kő kellős közepén! – kiáltott fel Mr. Conningham csillogó 

szemmel. – És ezt a hatalmas nagy Uniót akarják a rabszolgatartók 

szétrombolni? Soha! Ez nem lehet a Gondviselés akarata! 

– Ha elnézem ezt a békés telepet – mondta Tréport Edmond –, 

alig tudom elképzelni, hogy Észak-Amerikában háború van. Teljes 

biztonságban vagytok itt, Alfonso? 

– Egyáltalán nem! – felelt helyette Mr. Conningham. Igaz, hogy 

Toledo annyira a peremén fekszik két nagyon sivár és terméketlen 

területnek – a Texas és Kalifornia felé eső prériket és sivatagokat 

értem ezalatt –, hogy egy csapat katona, amelynek nincs 

határozott parancsa rá, hogy idáig előnyomuljon, sohasem 

merészkednék ide, mert attól kellene tartania, hogy éhen-szomjan 

hal; de azért az év elején jelentékeny harcok voltak a Rio Grande 

felső folyásánál. Canby unionista ezredes verekedett itt a texasi 

konföderáltakkal, akiknek Spipley ezredes volt a parancsnokuk, és 

mikor a szétugrasztott texasiak visszavonultak El Paso del Norte 

felé, amely a legközelebbi helység a környéken, de még az is száz 



mérföldnyire van, készen állottunk texasi fosztogatók fogadására, 

és felderítő járőreinket szétküldtük minden irányba. Ekkor 

azonban egyszerre eljutott hozzánk donna Inez elfogatásának híre, 

s akkor többé nem törődtünk a texasiakkal, akik nem is 

mutatkoztak. Úgy látszik, hogy a harcok itt, az Unió délnyugati 

részén el is múltak. Különben is, az itteni harcok semmiképpen 

sem befolyásolhatnák a háború kimenetelét, a döntést pedig 

egyáltalában nem siettetnék. A döntés keleten van, Washington és 

Richmond között, és remélhetőleg csakhamar meg is hozzák. Nem 

tudom elképzelni, hogy másként legyen, mint az Unió, a 

rabszolgaellenes államok javára. 

Edmond hallgatott, mert a francia hadseregben más nézetekhez 

szokott. A franciák egész mexikói expedíciója arra a reményre 

épült, hogy az Unió szétszakad, a Déli Államok szövetsége önálló 

nagy birodalommá erősödik, és szövetkezik a francia vagy 

legalábbis a francia befolyás alatt álló Mexikóval. Azokban a 

beszélgetésekben, amelyeket Edmond Alfonsóval folytatott, ez 

utóbbi mindig az Unió és Mexikó mellett foglalt állást, és nagyon 

megingatta Edmond nézetét. De a francia tiszt, akinek családja 

szorosan összeforrott a császársággal, mégis kötelességének 

tartotta, hogy megmaradjon régi nézetei mellett, vagy legalábbis 

hallgasson. Fanatikus nem volt; elismerte, hogy a mexikói 

háborúba az ország állapotainak kellő ismerete nélkül mentek 

bele. Mint fiatalember különben is inkább hajlott a szabadabb elvű 

nézetek felé. Ámde a rendes hadseregek tisztjeit minden 

monarchikus államban eskü köti. Vagy engedelmeskednek, vagy 

ki kell válniok a hadsereg kötelékéből. És miután Edmond eddig 

túl jó katona volt ahhoz, hogy a hadseregtől való megválásra 

gondoljon, azt is kötelességének tartotta, hogy hadurának nézeteit 

képviselje, vagy ha emiatt ellentmondásba kerülne azokkal, akiket 

szeret, inkább hallgasson. 



Tovább lovagoltak. Alfonso azzal a két telepessel beszélgetett, 

aki őket kísérte, és érdeklődött a változtatások és javítások iránt, 

amelyeket kétévi távolléte alatt hajtottak végre. Közben Edmond 

elmondatta magának Mr. Conninghammal a New York-i 

állapotokat és az Egyesült Államok katonai szervezetét, cserébe 

sok mindent elmondott új barátjának Párizsról és 

Franciaországról, ami azt nagyon érdekelte. 

Egyszerre kiáltás zavarta meg beszélgetésüket. Az egyik telepes 

egy közeli dombra mutatott, amelyen több lovas látszott, 

felkiáltott: – Segítség! – és vágtatni kezdett arrafelé. 

Valamennyien követték őt. A nagy távolság miatt ugyan nem 

tudták határozottan megállapítani, mi történt azon a dombon, de 

ösztönszerűen követték a telepest, akinek éles szeme nyilván 

valami veszélyt fedezett fel. Közöttük és a domb között 

völgymélyedés volt. Amíg át nem haladtak rajta, nem láthatták, 

mi történik fenn a dombon. Lövést hallottak. Mikor felértek a 

dombtetőre, három lovast láttak eltűnni egy fenyőerdőben. Egy 

negyedik ott állt az út közepén, rögtön ráismertek: Edmond 

Dantes volt, az aggastyán. 

Szelíd mosollyal fogadta őket, de tartása – kissé előrehajolt és 

lova nyakára támaszkodott – arra vallott, hogy valami baj érte. 

Alfonso, Edmond és Mr. Conningham egy pillanat alatt mellette 

termettek. 

– Mi történt? Megsebesült? Kik voltak a lovasok? – kiabáltak 

össze-vissza. 

– Lövés ért, s azt is tudom, kitől – felelte az aggastyán. – A seb – 

jobb kezével bal mellére mutatott –, úgy érzem, nem veszélyes, de 

nem tudom pontosan megmondani, hol hatolt be a golyó. Ha nem 

jöttetek volna ide, fiaim, akkor a gazfickók valószínűleg hamarabb 

küldtek volna a föld alá, mint ahogy éppen most akarnám. Nem 

lehetünk nagyon messze Toledótól, ha légvonalban megyünk. 

Tehát előre! 



– De előbb mindenképpen meg kell néznünk, be kell kötözni a 

sebét! – kiáltott fel Edmond. 

– Nem bánom! – válaszolt az aggastyán. – Ebben a nagy 

forróságban nem árt az óvatosság. 

És odatartotta jobb karját, hogy felső kabátját – a nagy melegben 

is mindig fekete posztóruhát viselt – lehúzzák. Ingén nagy vérfolt 

látszott. Edmond felhasította az inget… a többiek tisztes 

távolságban maradtak. Dantes izmai kora ellenére is majdnem 

olyan kemények voltak, mint a csontok. A golyó a kar és a legfelső 

bordák között a húsba hatolt, és Edmond, aki ilyen dolgokban 

járatos volt, enyhe nyomással csakhamar kitapintotta, hogy a 

golyó nincs nagyon mélyen. Dantes meg se rezzent, bár a fájdalma 

nem lehetett jelentéktelen. 

– Nem tudná kiszedni a golyót? – kérdezte nyugodtan. 

– Fogó nélkül? De hisz ezt aligha bírja ki! – kiáltott fel a fiatal 

tiszt. 

– Nos, hát próbálja meg! – szólt az aggastyán. – Majd szólok, ha 

nagyon fáj. 

Edmond nagyon ügyesen kitapintotta a golyót, és két 

mutatóujjával előrefelé nyomta. Dantes sűrű fehér szemöldökét 

kissé összeráncolta, mintha meg akarná feszíteni minden 

akaraterejét, de egyébként meg sem moccant. A kis pisztolygolyó 

kiugrott és a földre gurult. 

– Pompás! Seborvos sem csinálta volna jobban! – kiáltott fel 

Dantes, barátságosan bólintva Edmond felé. Most kössön rá egy 

kendőt, hogy a vér ne áztassa el a ruhámat, s aztán előre! Egyetlen 

fürdő s egy darab tapasz meg fogja gyógyítani ezt a sebet! 

Edmond segített az aggastyánnak, hogy felvegye mellényét és 

kabátját, Dantes, hogy kímélje, bal karját a ló hátán pihentette. 

Aztán sietségre buzdította a fiatalembereket és a két telepest. Ez 

utóbbiak egyike, aki ismerte a járást, átvágott a mezőkön. A 



többiek hol lassabban, hol gyorsabban követték, aszerint, ahogy a 

terep azt megengedte. 

De ki követhette el ezt a merényletet ön ellen? – kiáltott fel 

Alfonso. – Hisz nincsenek banditák a vidéken! Ha jól láttam, fehér 

emberek voltak… 

– Azok voltak, valószínűleg texasiak! – válaszolt Dantes. – Én 

biztonságosabbnak gondoltam a vidéket, mint amilyen, és 

gyanítom, hogy nagyobb csapat texasi portyázó van itt a közelben. 

De most már megkaptuk a figyelmeztetést, és aszerint 

intézkedhetünk. 

Hogy nem tudott, vagy csak nem akart többet mondani, azt 

feleleteiből és arcvonásaiból nem lehetett megállapítani. A 

fiatalembereket iránta érzett nagy tiszteletük visszatartotta attól, 

hogy kérdéseket intézzenek hozzá. Minden figyelmüket az útra 

fordították, és egy óra múlva, délután négy és öt óra között 

beértek Toledóba. 

Dantes, aki úgy látszott, már nem is törődik többé sebével, 

egyenesen a hacienda mayorba ment don Lotarióhoz, és egy 

negyedóra múlva látni lehetett, hogy az a három indián, aki a 

haciendában lakott, észak, kelet és délkeleti irányban eltávozott a 

helységből. Ezek az indiánok voltak utolsó tagjai annak a kis 

törzsnek, amely az Aripa-völgyben lakott, amikor don Lotario itt 

megtelepedett. Hűséggel hódoltak új uruknak vagy barátjuknak, 

mert meghagyta őket kunyhóikban, és hagyta, hogy tegyenek, 

amit akarnak. A Vilhamenu elleni harcban nem vehettek részt, 

mert éppen abban az időben látogatóban voltak a velük 

barátságban álló kolorado indiánoknál, Nyugaton. 

Miután az aggastyán sokáig maradt don Lotariónál és 

megszokták, hogy kettejüket soha senki sem zavarta meg 

beszélgetésükben, a fiatalemberek a lövöldébe mentek, amely 

azonban csak egy pisztolylövésre volt berendezve; a puskalövölde 

a telepen kívül volt. Itt, a pisztolylövöldében mindenféle fajta 



pisztoly volt, tercerolok, revolverek, valamint mindenféle célpont, 

álló tábla és mozgó tárgyak, állatok, madarak, emberi alakok, 

amelyeket valami szerkezettel mozgásba lehetett hozni. A terem 

tágas volt, üveggel fedett, s egyben vívóteremül és tornacsarnokul 

is szolgált. Csakhamar buzgó vetélkedés támadt közöttük, hogy 

vajon melyikük a legkülönb. Alfonso is kora ifjúságától fogva 

gyakorolta magát minden hadi mesterségben, mert hogy egy 

arizonai telepen egyaránt kell tartani vörös és fehér banditáktól, 

hogy tehát a fegyverekkel való bánást nem szabad elhanyagolni, 

az magától értetődött. Alfonso tehát majdnem olyan jó lövész volt, 

mint Edmond. Mr. Conningham is többször eltalálta a mozgó 

célpontot. A vívásban a fiatal vadászkapitány természetesen 

messze felette állott mind a két barátjának. Erősebb volt, mint 

Alfonso, és ügyesebb, mint Mr. Conningham. Ám Edmond 

néhány próba után mind a kettőről megállapította, hogy 

nemsokára egyenrangúak lesznek vele, ha rendszeresen 

gyakorolják azt a nemes művészetet, amely Vilhamenuval való 

párviadalában oly csodás szolgálatot tett neki. Különösen a fiatal 

észak-amerikai karjának olyan erejét, nyugalmát és biztonságát 

mutatta meg, hogy Edmond több ízben lelkes tetszésének volt 

kénytelen kifejezést adni. 

Mr. Conningham már megszerezte Alfonso és Edmond őszinte 

barátságát. Szerény, nyílt, jólelkű, romlatlan ember volt, így 

hamarosan megnyerte mindenkinek szívét. Érezni lehetett, hogy 

kézfogása eskü, s hogy amire kezét adta, azt meg is fogja tartani. 

Bár egy-egy jel elárulta, hogy jólétben, vagy legalábbis 

kényelemben élt azelőtt, igényeiben mégis rendkívül egyszerű 

volt, műveltsége pedig arra vallott, hogy még a zajos és élvhajhász 

New Yorkban is tudott magának időt szakítani a tanulmányokra. 

A komolyságnak, sőt bánatosságnak az a lehelete, amely lényéből 

áradt, még a két fiatalember szemében is érdekessé tette őt, és 

enyhítette azt az északi típusra oly jellemző nyerseséget, amely 



férfias szépségén uralkodott. Ha az ember belenézett sötétkék 

szemébe, az volt az érzése, hogy erre az emberre senki sem 

haragudhat. 

Mikor a templom tornyában hatot ütött az óra – mert templom 

is volt a helységben, mégpedig a hacienda mayor mögött –, a 

fiatalemberek sietve rendbe hozták öltözéküket s a főépületbe 

mentek. Ott don Lotario jött elébük, és kérte, jöjjenek vele a 

dolgozószobájába. Sokkal komolyabbnak látszott, mint amilyen 

lenni szokott. 

– Kedves barátaim – szólt –, nem is sejtik, mekkora hálával 

tartozom önöknek, hogy barátomat és atyámat, Dantest, 

megszabadították a gyilkosok kezéből. Meg akarták őt ölni, és 

aligha csalódom, ha felteszem, hogy a gyilkosok, akik nyilván 

felismerték atyai barátomat, nyomon követték őt, s valószínűleg 

minket is meglátogattak volna itt Toledóban, ha ez a gyilkosság 

sikerült volna nekik. Most már persze meglehetősen óvatosak 

lesznek, és csak nagyobb csapattal térnek majd vissza. Az 

bizonyos, hogy menedékhelyünk többé nem olyan biztonságos, 

mint eddig volt. Hogy ellenségeink szándékát kijátssza, Dantes 

barátomnak olyan gondolata támadt, ami az önök szemében talán 

kalandosnak fog látszani, de amit én mindenképpen helyeslek, 

mert ez a tiszteletre méltó aggastyán mindig meg szokta találni a 

helyes utat. Ő ugyanis lehetségesnek tartja, hogy a támadás 

kizárólag ellene irányult, s hogy a gyilkosok bosszúvágya az ő 

halálával kielégült volna. Hogy tehát ezeket a nyomorult 

gazfickókat tőlünk távol tartsa, és hogy más célokat is szolgálva, 

egyben a maga személyét is elvonja a veszélyek elől, amelyek itt és 

másutt fenyegetnék, elhatározta, hogy halála hírét kell költeni. 

Higgye el az egész világ, hogy mai sebébe belehalt; s hogy mi, akik 

itt együtt vagyunk, valamint feleségem és leányom is, meg fogjuk 

óvni a titkot, arra biztosan számít. Az ilyen ámítás nem egyezik 

barátom jellemével; nem szívesen szánta rá magát, hogy minket is 



színlelésre kényszerítsen és valótlanságot mondasson velünk. De 

én felfogtam érveinek súlyát, és helyeslem eljárását. Holnap 

közölni fogom a telepesekkel, hogy Edmond Dantes belehalt 

sebébe, és hogy tetemét kívánsága szerint régi birtokára, a Vágyak 

hegyére szállítottuk. Ez a csalás csak a gonosztevőknek lesz 

kárára, a jóknak ellenben hasznára válik. Önök is mindenkinek azt 

fogják mondani, hogy Edmond Dantes meghalt. A telepesek közül 

csak kevesen ismerik őt valójában; a hírt el fogják hinni, és nem 

fogják kutatni az igazságot, ámbár itt minden kutatás valószínűleg 

eredménytelen maradna. Ami minket illet, bárhol és bármely 

alakban is találkozzunk vele, erről a jelszóról fogjuk őt 

megismerni: „Üdv Toledónak!” Mihelyt ezt a jelszót halljuk, 

tudhatjuk, hogy vagy maga Dantes, vagy egyik legbizalmasabb 

barátja van előttünk. Egyébiránt, Mr. Conningham, nem 

lehetetlen, hogy annak a három embernek látogatása, akik Dantest 

megtámadták, önnek is szólt. Mert a gyilkosok egyike jó ismerőse 

annak a férfinak, akinek nevét nem kell külön megemlítenem. 

Mindenesetre jogos gyanúnk van erre is, bár ez nem bizonyos. 

Ezért a legnagyobb óvatosságot ajánlom önnek, és kérem, kerüljön 

el minden alkalmat, hogy ismeretlen emberrel egyedül legyen, s 

mindaddig ki ne mozduljon a telepről, amíg én nem mondom, 

hogy többé nem kell ellenségtől tartania. Ezenkívül 

megállapodtam Dantesszal, hogy feloldjuk ígérete alól, és 

megengedjük, hogy fiatal barátomnak, Tréport Edmondnak, 

valamint fiamnak mondjon el annyit a múltjából, amennyit akar. 

Remélhetőleg nemsokára abban a helyzetben leszünk, hogy 

egészen nyíltan felléphetünk. Addig is Edmond is, fiam is 

szigorúan titoknak fogják tekinteni az ön közléseit. Most pedig 

gyerünk jókedvvel az asztalhoz. Atyám és barátom, Dantes, 

megmenekült… Isten őrködik majd önön és mindnyájunkon! Ne 

feledjük el a jelent a jövő miatt! 

Nem volt könnyű dolog megfogadni ezt a tanácsot. 



Mr. Conningham szemlátomást meg volt lepve és hökkenve 

attól, amit don Lotario mondott, és Alfonsónak és Edmondnak is 

bőven volt mit végiggondolnia. A beszélgetés ebéd közben 

mindvégig komoly maradt, s állandóan visszakanyarodott a 

támadásra. Don Lotario elmondta, hogy a három indiánt 

különböző irányban küldte ki az egész vidék átkutatására. 

Ezenkívül is minden óvintézkedést megtesznek. Egy idegent, aki 

Texasból jött, s akiben nem lehet feltétlenül megbízni, szemmel 

tartanak. Ez az idegen azt állította, hogy Kaliforniába akar 

vándorolni, de most egyszerre jobbnak látja, ha itt marad 

Toledóban és csatlakozik a telepesekhez. Persze mások is 

megtették ezt, sőt igen sokan, de a jelen viszonyok között jó volt 

résen lenni. Egyetlen titkos ellenség a telepen belül több pusztulást 

okozhatott, mint száz kívülről jövő. Ennek az embernek Yerrez 

Antonio volt a neve. Egyelőre a spanyol telepesek elöljárójánál 

lakott. Don Lotario utasította Alfonsót, hogy menjen el két 

barátjával ehhez az elöljáróhoz, s alkalomadtán mutassa meg 

nekik ezt az idegent, aki több, egymásnak ellentmondó dolgot 

adott elő, s kissé tolakodó és feltűnő kíváncsiságot tanúsított. 

Inez ma még nem jelent meg az asztalnál, donna Tereza tehát 

mindjárt az étkezés után eltávozott leányához. A négy férfi egy 

ideig még együtt maradt, és a verandán szivarozott. Aztán, mivel 

a ház urának terve szerint a félrevezetést minél tökéletesebbé 

kellett tenni, a három fiatalember eltávozott a verandáról, s 

csöndben szobájába vonult. Ha a telepesek valamelyike az 

„öregúr” állapotáról találna tudakozódni, akkor azt kell felelniük, 

hogy az aggasztó, s hogy a hacienda mayor környékén a 

legnagyobb csendben kell maradni. 

Alfonso és Edmond még nem régen voltak szobájukban, mikor 

Mr. Conningham jött át hozzájuk. 

– Ma nem bírok egyedül lenni – mondta. – Don Lotario 

elbeszélése és figyelmeztetése olyan élénken emlékeztettek rá, 



hogy ez a békés Aripa-völgy sem hoz nekem nyugalmat, annyira 

felkorbácsolták bennem a múlt emlékeit, hogy legjobban azt 

szeretném, ha mindjárt ma élhetnék a don Lotariótól kapott 

engedelemmel, és kiönthetném önök előtt a szívemet. Van kedvük 

meghallgatni? 

– Hogyne, de mennyire! – kiáltott fel Alfonso és Edmond 

egyszerre. – Ezzel ledől az utolsó korlát közöttünk, aminek 

végtelenül örülünk! 

– Nem leszek hosszadalmas – szólt Mr. Conningham, 

megszorítva a feléje nyújtott kezet, s leült szemben a két jóbaráttal. 

– Miután most már nem kell titkolóznom önök előtt – így 

kezdte –, mindjárt meg akarom mondani igazi nevemet, amelyet 

ön, don Alfonso, bizonyára ismer. Everett Richard vagyok… 

– Hah! – kiáltotta Alfonso, felugrott, és még egyszer kezet 

szorított vele. – Mennyire örülök, hogy megismerem! 

Nagybátyámtól, a nénitől és Elisától egyetlen levelet sem kaptunk, 

amelyben ne említették volna önt. Amerikába való 

visszatérésemkor New Yorkon át akartam utazni, hogy 

megismerem önt. De atyám azt írta, hogy kitört a háború, s hogy 

előbb jöjjek Mexikóba. Akkor még ő is azt hitte, hogy a háborúnak 

hamar vége lesz, s azt ajánlotta, hogy utazzak idén nyáron New 

Yorkba. De hogyan lehetséges…? Különben éppen ezt fogjuk most 

meghallani, ugye?! 

Mr. Conningham – egyelőre ezt a nevet is megtartjuk az Everett 

Richard név mellett – szemlátomást megörült Alfonso meleg 

szavainak. 

– Everett úr, az én atyám már zsenge koromban magához vett, 

hogy felneveljen – folytatta Richard –, sőt később fiává is fogadott. 

Egész életemben sohasem gondoltam arra, hogy ez a váratlan és 

nagy szerencse, amely osztályrészemül jutott, ellenségeket 

szerezhet nekem. Everett úr irodájában dolgozott néhány rokona. 

De ezeket nem fogadhatta volna gyermekéül, mert szüleik éltek, 



aztán meg különben is éppen olyan nagylelkűen gondoskodott 

róluk, mint rólam, és mindenki tudta, hogy végrendeletében 

éppen olyan nagylelkűen emlékezik meg róluk, mint rólam. 

Végül, ha Everett úr nem is fogadott volna engem fiául, éppen 

azoknak – ha atyám végrendelet nélkül hal meg – semmi sem 

jutott volna, mert Everett úrnak más közeli rokonai élnek, 

mégpedig Everett úrhoz hasonlóan jólétben és gazdagságban. 

Különben is, ki gondol a pénzre húszéves korában, tele reménnyel 

és egészséggel. Ki nem reméli, hogy a maga erejéből is sokra viszi? 

Én nyugodtan állíthatom magamról, hogy Everett úr halála esetén 

egy fillérrel sem igényelnék magamnak többet, mint amennyit 

nevelőatyám bármelyik rokona kap. Fogadott atyám valamennyi 

rokona közül legjobban szerettem Pettow Ralphot. Everett úr 

szemlátomást nem osztozott ebben az érzésemben; én is hallottam 

néha, hogy Ralph nem tartja magát távol a fiatal New York-i 

léhűtők korhely életétől. De nem voltam hajlandó követ dobni rá 

azért, mert az életörömökről másképp gondolkodik, mint én. 

Számomra nyílt szívű, kedves, lovagias ember volt, aki jobban 

ismerte az életet, és könnyebben vette, mint én. És reméltem, hogy 

az idő múlásával a legderekabb és legjellemesebb emberek egyike 

válik majd belőle. Szóval a megszokás és hajlandóságom folytán ő 

volt a legjobb barátom. 

– Nos, don Alfonso, semmi újat nem mondok önnek azzal, hogy 

Everett úr benső barátságba került Büchting úrral, mikor ez utóbbi 

Kelet-Amerikában megtelepedett. Tréport úrnak el kell 

mondanom, hogy nagyra becsült nevelőatyámnak ez a barátsága 

Büchting úrral, aki méltó párja sógorának, don Lotariónak, 

számomra a legnagyobb öröm forrásává lett, mert feltárta előttem 

– amit addig nem ismertem s ami addig hiányzott nekem – az 

igazi családi életet, és érintkezésbe hozott két nővel, akikhez csak 

az ön édesanyját és nővérét hasonlíthatom – Büchtingné 

asszonnyal és leányával, miss Elisával. Azt hiszem, nem vagyok 



szerénytelen, ha azt állítom, hogy sikerült mind a kettőnek 

barátságát megnyernem… 

– Miss Elisa barátságát is, aki, mint hallom, angyalian szép? – 

kérdezte Alfonso mosolyogva. 

Sem Alfonso, sem Edmond figyelmét nem kerülte el, hogy erre 

a kedélyes kérdésre pirosság öntötte el Richard arcát; s erre 

Edmond arca is elpirult, mert már sejtette, hogy erről az oldalról 

nem fenyegeti veszély boldog szerelmét. 

– Igen, azt hiszem! – felelte Everett Richard némi 

elfogódottsággal. – De ennél tovább nem jutottam. Mert melyik 

fiatalember mondhatna többet miss Elisával kapcsolatban, amíg 

nem hallotta a saját szájából az igent… vagy szabad-e valakinek a 

közeli ismeretséget vagy barátságot más szóval megjelölni, amíg 

ezt a szót ki nem mondták! Már azzal is túlmegyek a megengedett 

határon, hogy ennyit mondok önöknek. Talán remélhettem, talán 

nem is tévedtem… de nem… 

– Bocsásson meg! – kiáltott fel Alfonso melegséggel. – Nem 

kellett volna erről beszélnem. De családunkban nyílt titoknak 

tekintették, hogy miss Elisából és mister Everett Ridhardból egy 

pár lesz… 

– Adja Isten, hogy életemnek ez a legfőbb és egyetlen vágya 

teljesüljön, s hogy az, akit annyira tisztelek és egész szívemmel 

szeretek, valóban méltasson is arra a vonzalomra, amelyet az 

utolsó hónapokban végtelen boldogsággal már kezdtem sejteni! – 

kiáltott fel Richard, a két jó barát pedig benső együttérzéssel nézett 

csillogó szemébe. – Nos, Büchting úr rendszerint néhány téli 

hónapon át New Yorkban élt, nyáron pedig mindig módját 

ejtettem, hogy egy-egy kirándulást tegyek Liberty-Plantationbe. 

Ralph gyakran elkísért, de csak eleinte. Végül több ízben azt 

mondta: – Én nemigen illek össze Büchtingékkel; számomra túl 

komolyak. De pompás emberek, s örömed telik bennük, járj csak 

hozzájuk, engem pedig hagyj itthon. – Tavaly februárban is 



felhasználtam az alkalmat, hogy Bingstownból átmenjek egy 

napra Liberty-Plantationbe. 

És most elbeszélte, mint találkozott a teljesen elhagyatott prérin 

Ralph-fal, és mit beszélt vele. Mikor előadta, mint hallotta hirtelen 

a lövést, s mint zuhant le lováról azzal az érzéssel, hogy 

szétloccsant a feje, Alfonso és Edmond a rémület kiáltásával ugrott 

fel helyéről, mert ilyen fordulatra egyikük sem számított. 

– Fájdalom, szóról szóra igaz, amit elmondtam – szólt Richard. 

– Szeretném, ha költészet volna s nem valóság. Még ma is 

hasztalan gyötrődöm, hogy kitaláljam, mi lehetett az oka annak, 

hogy Ralph, a barátom, gyilkosommá lett. A pénzért, az 

örökségért nem tehette, hisz… 

– Ez talán csak mellékes ok volt – szólt közbe Edmond. – 

Mondja el még egyszer pontosan, mit mondott önnek utoljára. 

Richard lehetőleg szó szerint ismételte Ralph mondását. 

– Féltékenység volt az ok! – kiáltott fel Edmond. – Ez a 

gazember miss Elisa kezét akarja! 

– Ez az én meggyőződésem is! – mondta Alfonso. Ralph 

haragudott önre, mert Everett úr mellőzte őt ön miatt, és 

meggyűlölte, mikor látta, hogy miss Elisa is önt részesíti 

előnyben… De mondja csak, ember, hogyan lehetséges, hogy ön 

még életben van? 

– Magam is ezt kérdem – felelte Richard szomorú mosollyal. – 

Itt – ujját bal füle mögé tette a koponyájához –, itt ment be a golyó. 

Mint később megtudtam, a hátsó koponyacsonton, amely nálam 

szokatlanul erős, a golyó akadályra talált, s vagy egyáltalán nem, 

vagy csak nagyon kevéssé hatolt be az agyba. Talán a revolver 

vagy pisztoly is gyengén volt töltve… szóval élek! Mikor első 

ízben éreztem újra, hogy élek, egy idegen, de jóságos arcot 

pillantottam meg magam fölött, azt az öreg németet, akit ma 

üdvözöltünk. Teljes egy hónap telt el azóta, hogy a lövés ért, és 

újabb két hét, amíg össze tudtam szedni gondolataimat, s újra 



megtanultam józanul gondolkodni és gondolataimat kifejezni. És 

ekkor megtudtam, hogy sok száz mérföldnyire vagyok attól a 

helytől, ahol megtaláltak, és hogy a hegyek, amelyeket nagy 

messzeségben magam előtt láttam, a Sziklás-hegység, amerikai 

nevén a Rocky Mountains, vagy legalábbis annak déli folytatása, a 

Sierra Mimbres, vagy Sierra Madre, ahogy a spanyolok régebben 

nevezték. Megmentésem története pedig ez: 

– Egy órával azután, hogy legjobb barátom hátulról rám lőtt – 

az Egyesült Államokat is hátulról érte a Déli Államok gyáva, rég 

előkészített, alattomos és áruló támadása – két kocsi jött a prérin 

át, német bevándorlókkal. Láttak a földön feküdni, és 

rablótámadás áldozatának tartottak, mert hiányzott a tárcám és az 

erszényem. Lehet, hogy Ralph kirabolt; nyilván az volt a célja, 

hogy a gyanút arra a csőcselékre terelje, amely akkor Virginiában 

kóborolt; az is lehet, hogy másvalaki járt arra, és kifosztott. A 

derék németeknek úgy rémlett, hogy van még bennem egy szikra 

élet, és felraktak az egyik kocsira. Miután elvették a tárcámat, 

amelyben leveleim és más iratok voltak – ezekből 

megállapíthatták volna személyazonosságomat –, semmi adatuk 

sem volt arra, ki vagyok és honnan jöttem; sehol sem akartak 

befogadni, úgyhogy a németek néhány hiábavaló kísérlet után, 

minden teketória nélkül elhatározták, hogy magukkal visznek, 

amíg vagy meghalok, vagy eszméletre térek. Csak néhány nappal 

a gyilkosság után találtak orvost, aki eltávolította fejemből a 

golyót, de kijelentette, hogy biztosan meghalok. Nos, nem haltam 

meg. Az agyat azonban erős nyomás érhette, mert csak hat hét 

múlva nyertem vissza gondolkodóképességemet. A németek 

mondták is, hogy roppant fájdalmaim lehettek, de én nem tudok 

róla. Egy darabig azt hittem, hogy sohasem nyerem vissza teljesen 

szellemi képességeimet, de úgy érzem, hogy most, ha nem is 

vagyok okosabb, de ostobább sem vagyok, mint voltam. És ekkor 

hallottam azt is, hogy a németek útban vannak don Lotario de 



Toledóhoz; ez volt az első és nagy örömöm. Mert pénz nélkül, 

iratok nélkül, hogyan gondolhattam volna arra, hogy egyedül 

térhessek vissza hazámba? Az volt a különös, hogy nem bírtam 

állni. Mindig feküdnöm kellett vagy ülnöm. Ha álltam, szédülés 

fogott el, s nem bírtam magamat. 

– Továbbmentünk Arizona és Toledo felé, amelyet Büchting úr 

elbeszéléséből már ismertem. A németeket, akik azért hagyták el 

hazájukat, mert új földesurat kaptak, akit ki nem állhatták, don 

Lotario egy barátja, Wedell tanár figyelmeztette, hogy 

Amerikában új hazát találhatnak, olyant, amilyen sehol másutt 

nem akad. A professzor tanácsára nem akartak New Orleansben 

partra szállani, ahol a sárgaláz veszélyes lehetett rájuk, hanem a 

szárazföldi utat választották, hogy fokozatosan megszokják a mi 

éghajlatunkat. Richmondban akaratuk ellenére hosszabb ideig 

tartózkodtak, mint tervezték, egy fiatal leány miatt, aki nem akart 

továbbmenni velük – az öreg Wetzel nagyon titokzatosan beszélt 

erről a leányról, s még ma is sajnálja, hogy nem jött velük ide, sőt 

még mindig szeretne kísérletet tenni rá, hogy megtalálja őt és 

idehívja – szóval a derék embereknek sietniük kellett, hogy a 

kitűzött időre Arizonába érjenek. Emiatt csak futólagos kísérletet 

tettek személyazonosságom megállapítására, valamint arra, hogy 

számomra megfelelő elhelyezést találjanak. Ez az oka annak is, 

hogy nevelőatyám, aki mindent elkövetett, hogy hollétemet 

felderítse, semmit sem tudott meg rólam. Végül Toledóba értünk, 

a múlt év április havában volt ez. Képzelhetik don Lotario 

álmélkodását, amikor megmondtam neki, ki vagyok, hogyan s 

miképp kerültem ide. 

– Most ugye az a kérdés vetődik fel önökben, miért vagyok még 

mindig itt? Hisz rögtön haza kellett volna térnem, s a bűnöst 

átadnom az igazságszolgáltatásnak. Ezt akartam tenni, bárha csak 

borzadva tudtam rágondolni, hogy feltárjak a világ előtt egy ilyen 

szörnyű titkot, az árulásnak egy ilyen irtózatos példáját. De 



miután több ízben beszéltünk a dologról don Lotarióval, más 

színben láttam a dolgokat. Eltekintve attól, hogy Ralph, ha már 

ennyire vetemedett, attól sem fog visszariadni, hogy még egy 

gyilkossági kísérletet kövessen el ellenem, nagy érdekünk volt 

megtudni, milyen szándékkal követte el Ralph tettét; ezt pedig 

legjobban úgy érhettük el, hogy egy ideig meghagytuk őt abban a 

hitben, hogy én valóban áldozatul estem alattomos 

merényletének. 

– Amellett az utazás New Yorkba ma rendkívüli nehézségekkel 

jár. Vagy szárazföldön kellene megtennem az utat, s akkor szinte 

bizonyosra vehetem, hogy a déliek kezébe kerülök, vagy körül 

kellene hajóznom a Horn-fokot, s egyáltalán, vízi úton mennem 

New Yorkba, és akkor is valószínűleg kezébe kerülnék a déli 

kalózhajóknak. Még azt is veszélyesnek tartottuk, hogy levelet 

írjak nevelőatyámnak. Mert ahogy a viszonyokat ismerem, 

minden levelet Ralph bont fel; még a magánleveleket is bizonyára 

ellenőrzi. Ralph ugyanis minden bizonnyal gyanakszik, hogy 

talán mégis életben maradtam: holttestemet nem találták meg, és 

így nem lehet bizonyos a halálomban. Miután don Lotario tudta, 

hogy Dantes a múlt év folyamán Amerikába szándékozik jönni, 

hogy a harctéren személyesen küzdjön, elhatároztuk, hogy a don 

Lotario által annyira nagyra tartott férfiú döntésére bízzuk a 

továbbiakat. Addig is don Lotario írásban közölte vele az ügyet. 

Hogy don Lotario és Dantes mit határozott, nem tudom. Don 

Lotario csak arra kért meg, hogy maradjak még Toledóban, mert 

ez a legjobb nekem is és mindenki másnak is. Figyelmeztetett, 

milyen nehéz lenne az olyan hidegvérű gonosztevőre, mint 

amilyen Ralph, rábizonyítani a gaztettet, amelynek minden 

valószínűség szerint egyetlen tanúja sem volt. Meg kell figyelni 

Ralphot, csapdát kell állítani neki, vagy pedig olyan hirtelen, 

olyan meglepetésszerűen kell előtte megjelennem, hogy 

rémületében maga árulja el magát. Most semmi hasznom nincs 



abból, ha bizonyítékok nélkül vádolom őt; Ralph azonban, mihelyt 

megint megjelenek New Yorkban, bizonyára talál rá módot, hogy 

másképpen tegyen el láb alól. Dantes, ha úgy látja jónak, 

bizonyára talál majd alkalmat, hogy nevelőatyámat és a Büchting 

családot értesítse életben maradásomról. Így áll most az ügy, 

uraim! Egyebet nem tudok, ezen kívül csak azt, amit don Lotario 

ma mondott. Óvakodnom kell, mert úgy látszik, megint veszély 

fenyeget. Ez természetesen nehezemre esik, mert égek a vágytól, 

hogy nekimenjek ellenségeimnek. Mindenekelőtt szeretnék 

belépni hadseregünkbe, hogy a déliek ellen harcoljak. De 

belenyugszom sorsomba, mert tudom, hogy ügyem don Lotario és 

az ő agg barátja kezében jó helyen van. 

Mikor Everett Richard elhallgatott, hosszú ideig csend volt, 

mert a két jó barátot annyira meglepte és megrendítette mindaz, 

amit hallott, hogy egyikük sem tudott megszólalni. Végül azonban 

szidalmazni kezdték Ralphot, móresre akarták tamtam. Majd 

visszatértek arra az új veszélyre, amely, úgy látszik, Richardot 

fenyegette, és amelytől don Lotario és Dantes nem ok nélkül 

tartottak, mert Dantes maga is már támadás áldozata lett. Ha 

Ralph valóban megtudta, hogy Richard él, és hogy hol van, akkor 

nem volt mit csodálkozni azon, hogy orgyilkost küld ki a rosszul 

sikerült gaztett végleges befejezésére. De akkor miért támadták 

meg Dantest? Megtudhatta-e vajon Ralph, hogy az öreg tud a 

merényletről? De minden töprengés hiábavaló volt. Várniuk 

kellett, amíg don Lotariótól részletesebb tájékoztatást kapnak, és 

remélték is, hogy erre nem sokáig kell várniuk. 

Richard melegen búcsúzott el a két jó baráttól, akikkel most 

nagy lelki közelségbe jutott, és mindegyikük hálószobájába 

vonult, hogy pihenjen. 

Másnap reggel az egész telepen elterjedt a hír, hogy az 

aggastyán belehalt sebébe. Don Lotario egyúttal azt is 

elhíresztelte, hogy az aggastyán minden ünnepélyes gyászt 



megtiltott, és hogy a holttestet, az ő végakarata szerint, egész 

csendben szállítják a Vágyak hegyére, és ott temetik el. Addig is az 

a cinkkoporsó, amely a hacienda mayor alatt levő sziklaüregben 

állt, az volt a tetem pihenőhelye. 

Több nap telt el a legnagyobb nyugalomban. A három jóbarát 

egyelőre szüneteltette a környéken tett sétalovaglásokat. De 

kárpótlást találtak a céllövésben, vívásban és tornában. Kellemes 

szórakozást nyújtott a folyóparti fürdő is, amelyet sűrű erdő 

övezett. Edmond nemegyszer kívánta magában, bárcsak hagynák 

őt barátai magára, és mennének az ő szórakozásuk után, mert 

időközben Inez újra megjelent. És volt-e Edmond számára 

nagyobb élvezet, mint ülni mellette, hallgatni a hangját és 

belenézni a szemébe! Ha ott volt vele a verandán, édes boldogság 

szállta meg. Úgy érezte, hogy nyugtalan katonai pályája messze 

van mögötte, és hogy többé sohasem lesz egész lélekkel katona, 

mint amilyen azelőtt volt. Azt is elmondta magában, hogy az ilyen 

hivatásos emberölő aligha fog beleilleni ebbe a körbe, amelyben 

ugyan, mint tapasztalatból tudta, szintén otthonos volt a bátorság 

és vitézség, de ahol a fegyvereket csak a legszentebb javak 

védelmére, és nem dicsőségért és sikerért ragadták meg. Hisz ez a 

két utóbbi dolog, bármint vélekedjék is, igen bizonytalan és 

sokféleképpen értelmezhető fogalom, míg az élet, a szabadság, a 

haza és a függetlenség minden időkben megtartják 

megváltoztathatatlan értéküket. Elmélkedni kezdett azon, hogy az 

ilyen telepes élet, amelyből a jövő gazdag vetésének kell 

kicsíráznia, szintén nagyon nemes és komoly feladat, s ahhoz is 

bátorság kell, hogy ő megkérje Inez kezét, s egy órára rá azt 

mondja: – Nekem most vissza kell mennem Mexikóba, te pedig, 

édes lelkem, itt maradsz halálos aggodalomban, mialatt én 

Franciaország becsületéért és dicsőségéért harcolok, és a háború 

ezer veszedelmébe rohanok bele, hogy megfenyítsem ezeket az 

elvakult és konok mexikóiakat!? Úgy tűnt neki, hogy ebben valami 



embertelenség, valami kegyetlenség van. Milyen érzésekkel nézne 

rá utána menyasszonya, aki ezt a háborút igazságtalannak, a 

császári nagyravágyó politika merényletének tekinti! 

Edmondnak tehát bőven volt min gondolkodnia, és Alfonso és 

Richard joggal állapították meg, hogy nagyon elkomolyodott. 

Egyáltalán, a hacienda mayorban és az egész telepen olyan komor 

hangulat uralkodott, amilyen a lakosok állítása szerint még 

sohasem lett úrrá rajtuk. Don Lotariónak és hozzátartozóinak 

komolyságát az agg misszionárius halálának tulajdonították. Ám a 

beavatottak – és ezek közé tartoztak a régebbi telepesek is – 

tudták, hogy másról van szó. Titokban lőszert osztottak szét 

egyeseknek, akiknek készlete kifogyott, és minden éjjel néhány 

tapasztalt ember portyázott a telep körül. Erről nem beszéltek; a 

telepesek nagy része nem is tudott róla. 

Az aggastyán eltűnése után négy nappal történt, hogy Dantes 

sebe ellenére még az első éjjel eltávozott a haciendából – éjfél felé 

sötét alak közeledett nesztelenül a hacienda mayorhoz. Éppen 

amikor a veranda lépcsőjéhez ért, hirtelen felemelkedett egy másik 

sötét alak, amely a legalsó lépcsőfokon ült. 

– Ki az? – hangzott az őr mély és fojtott hangja. – Szólj, vagy 

lövök! 

Egy kinyúló puskacső semmi kétséget sem hagyott afelől, hogy 

a fenyegetést nyomban be is váltja. 

– Á, mister Augustus, maga az! – szólt a jövevény. – Tehát 

jóbarát! Jelentenem kell valamit don Lotariónak, fel kell őt 

költenem. Egyébként a vidéken semmi baj, veszély nem fenyeget, 

nyugodt lehet. 

– Ha ön az, señor, akkor menjen be nyugodtan – szólt a kertész. 

– De nem szabad tudni, miről van szó?… Csak azért, hogy én is 

tudjak róla, és annál jobban vigyázhassak! 

– Nem, előbb don Lotarióval kell a dologról beszélnem – felelte 

señor Quirona, a spanyol, azaz jobban mondva a mexikói 



telepesek elöljárója. – Aljas árulóról van szó! De később majd 

többet mondok! 

– Ha áruló van itt, az csak Yerrez Antonio lehet! – szólt mister 

Augustus halkan. 

– Ejha, honnan gondolja? – kérdezte az öreg spanyol 

elcsodálkozva. 

– Mert ma ismertem meg igazában – felelte a néger. – 

Felismertem benne azt a fickót, aki New Orleansban a fegyházban 

ült, és alighogy onnan kijött, megint mindjárt gazságot követett el, 

úgyhogy bekenték szurokkal és félig agyonverték. Eddig nem 

ismertem rá, mert jól elváltoztatta magát. Ma estefelé azonban 

hirtelen elém toppant a templomnál. Azt hitte, hogy senki sem 

látja, és nem színlelt. Arca gonosz volt, és mérgesen beszélt 

magában. Ekkor ráismertem. Hogy abban az időben mi volt a 

neve, nem tudom. De mindenesetre gazember. 

– Ezt rögtön meg kellett volna mondania don Lotariónak vagy 

nekem! – szólt Quirona. 

– Meg is akartam tenni, és el akartam menni önhöz, de 

parancsot kaptam, hogy ma éjjel itt kell őrt állanom, s úgy 

gondoltam, hogy még holnap korán reggel sem lesz késő. 

– Jó, reméljük! – szólt az öreg spanyol komolyan. – De most 

megyek don Lotarióhoz! 

Tovább ment, és megkopogtatta az egyik ablakot. Don Lotario 

hálószobájának ablaka volt, amely egy perc múlva ki is nyílt. Don 

Lotario kitekintett, és Quirona megnevezte magát, mert a vaksötét 

éjszakában senkit sem lehetett felismerni. 

– Á, maga az, öreg barátom! – szólt don Lotario. – Jöjjön a 

verandára. Egy pillanat múlva ott leszek. Helyén volt Augustus? 

– Minden rendben van, don Lotario! A néger hű ember! 

Az öreg spanyol felment a verandára, ahol a hacienda ura, aki 

csak köpenyt kapott magára, egy perc múlva megtalálta. 



– Nos? Észrevett valamit? – kérdezte don Lotario. – És nem 

Yerrezre vonatkozik? 

– Bizony őrá! – felelte a spanyol. – Természetesen állandóan 

szemmel tartottam őt, de nem tett semmit, ami feltűnhetett volna 

nekem, legfeljebb azt, hogy néha, amikor azt hitte, hogy nem 

figyelik meg, alattomosan nevetgélt. Ma este azonban valami 

nyugtalanságot vettem rajta észre. Nem hagyott békében, 

kényszerített, hogy igyak vele, és úgy rémlett nekem, hogy el akar 

álmosítani. Úgy tettem, mintha belementem volna a dologba, de 

úgy rendeztem, hogy ő többet ivott, mint én. Végül azt mondtam, 

hogy fáradt vagyok és aludnom kell. Ő bement a házba. Én persze 

nem vettem le a szememet az ajtóról. Tíz óra felé láttam őt kijönni; 

odalépett az ablakomhoz, és előbb halkan, majd hangosabban 

kérdezte, alszom-e. Én természetesen nem feleltem neki. Most 

elindult a ház körül, én pedig utána, miután kést és revolvert 

vettem magamhoz. Előzőleg posztótalpat kötöttem a cipőmre. 

Nagyon finom hallásának kellene lennie, hogy meghallja 

lépésemet. Nem messze innen elment a park mellett, a francia 

házak felé, majd áthaladt közöttük a szökőkút melletti kis erdőbe. 

Nehéz volt őt oda követnem, mert az erdő előtt szabad térség van, 

amelyen át kellett mennem. Én azonban a régi prérifogáshoz 

folyamodtam, és hason fekve csúsztam át a tisztáson. Mikor így 

elértem a kiserdő szélére, suttogást hallottam. De valami pokoli 

texasi tájszólással beszéltek, félig spanyolul, félig angolul, és 

eleinte nem sokat értettem belőle. Végre azonban felfogtam az 

összefüggést; úgy van, ahogy gondoltuk: ez a fickó áruló. Legjobb 

lenne, ha golyót röpítenénk a fejébe, vagy felakasztanánk az első 

fára. Maldito gojo y gato! 

– Nos, mi volt az? Mit hallgatott ki, öreg barátom? – kérdezte 

don Lotario. 

– Yerrez beszélt az öreg úrról, a misszionáriusról, ahogy mi 

nevezzük őt, és elmondta, hogy belehalt a sebébe. A másik, akinek 



hangja nyers volt, s aki nyilván pálinkát ivott, mert éreztem a 

szagát, nem akarta elhinni, és megkérdezte, látta-e a halottat. 

Yerrez azonban minden szentekre esküdözött, hogy úgy van, 

ahogy mondja, és hogy a holttestet éjjel elvitték Nyugatra. Erre a 

másik Mr. Conninghamról kérdezősködött és tudakolta, hogy 

beszélt-e az a misszionáriussal, és egyáltalán mit tudott meg 

Yerrez erről a fiatalemberről. Ekkor az áruló mindenfélét 

összevissza fecsegett, amit itt is, ott is kiszimatolt és kikémlelt, és 

körülbelül eltalálta az igazat. A másik különösen azt akarta 

pontosan tudni, hogy kivel és mikor jött ide Mr. Conningham. A 

fickó ezt is elég pontosan megmondta. Nyilván érintkezésbe lépett 

a németekkel; azok nagyon is jólelkű és jóhiszemű emberek, és 

valószínűleg elmondtak neki sok mindent már az első napokban, 

még mielőtt figyelmeztetést kaptunk. Aztán a két suttogó 

számítgatni kezdett, hányan vagyunk a telepen férfiak, hogyan 

élünk, állítunk-e ki őröket, sok pénz van-e a haciendán, és hol 

lakik és alszik Mr. Conningham. Szóval ez a gazember segédkezet 

akar nyújtani az idegeneknek, az idegenek pedig ránk akarnak 

törni, és elsősorban mister Conninghamet akarják kezükbe kapni. 

– Kitűztek egy napot vagy egy időpontot a rajtaütésre? – 

kérdezte don Lotario. – És egyáltalán, volt szó arról, ki az, aki 

bennünket meg akar támadni? 

– Nem, uram, erről nem hallottam semmit. Mikor elváltak, azt 

mondták, hogy jövő héten megint ugyanezen a helyen fognak 

találkozni; Yerrez azonban minden eshetőségre állandóan legyen 

készenlétben. Nekik, az idegeneknek, nincs még elég emberük a 

támadásra, és talán nyílt támadás nélkül is lehet valamit csinálni. 

Aztán elváltak. Én nyugodtan hazaengedtem Yerrezt, és idejöttem 

önhöz. 

– Jól van, öreg barátom! – mondta don Lotario, a sötétben 

megkereste az öreg spanyol kezét és megszorította. – De mit 

csináljunk most ezzel a Yerrezzel? Fogjuk le mindjárt most, vagy 



várjuk meg a jövő hétfőt, amikor maga megint kihallgathatja a két 

ember találkozását? 

– Bizony, don Lotario, ezt nehéz eldönteni! – felelte Quirona. – 

Én azt hiszem, legjobb lenne mindjárt lefogni, és megpróbálni, 

hátha megtudhatjuk tőle, miről van szó. Ha ön szabad kezet ad 

nekem, majd kiszedem belőle a titkot. Veszedelmes dolog a 

halasztás, mert megtörténhet, hogy az idegenek már holnap vagy 

holnapután rajtunk ütnek, és akkor becsületes, jó vért is kell 

áldozni! 

– Ezt jól meg kell gondolni! – mondta don Lotario. – Aludjunk 

rá egyet. Holnap majd határozunk, hogy azonnal ártalmatlanná 

tesszük-e Yerrezt, vagy várunk hétfőig. Ha azt lehetne remélni, 

hogy Yerrez letartóztatásával a támadás elmarad, akkor 

természetesen az azonnali elfogatás mellett volnék. Nos, holnapig 

semmi esetre sem történhet baj. 

– Semmi esetre sem! Tehát jó éjt, don Lotario! 

– Jó éjt, öreg barátom! Nagyon köszönöm! 

A ház ura visszavonult a hacienda belsejébe, Quirona pedig 

visszatért mister Augustushoz, aki éppen akkor erősítette meg 

magát egy korty borral. Beszélt a négerrel erről a Yerrez 

Antonióról, de nem mondott neki semmi határozottat, mert a 

mexikói éppen olyan óvatos és bizalmatlan, mint ősei, a spanyolok 

voltak. 

Másnap reggel don Lotario végigment a telepen, beszélt ezzel, 

beszélt azzal, Quironával is, akinek jelt adott, amelyet a spanyol 

rögtön megértett. Mert mikor don Lotario visszatért a 

hacienda-majorba, az öreg Quirona is megjelent ott. 

– Figyeljen, öreg barátom – szólt don Lotario –, más tervem van. 

Elfogjuk Yerrez Antoniót, de egészen csendben – mert a nők és a 

gyermekek kifecsegik azt, ami nyilvánosan történik, bármennyire 

lelkükre kötik is a hallgatást. Bezárjuk valahová, és szigorú őrizet 

alatt tartjuk. Ha hajlandó közölni velünk ellenségeink terveit, 



akkor kap érte pénzt, és később, ha elvonult a veszély, futni 

hagyjuk. Ebben a tekintetben később úgy járunk el, ahogy 

akarunk. Az a fő, hogy megfogjuk azt a másikat, aki valószínűleg 

nemcsak közvetítője és küldönce, hanem vezére is az idegen 

gazfickóknak. Ez az ember hétfőn este természetesen meg fog 

jelenni a kiserdőben, s akkor elcsípjük. 

– Ez jó gondolat! – kiáltott fel Quirona. – Ez nekem is mindjárt 

eszembe juthatott volna. 

– Szóval, egy óra múlva elküldi hozzám Yerrezt! – folytatta don 

Lotario. – Mondja neki azt, hogy beszélni akarok vele a 

letelepedésről. Én majd Augustus és más telepesek jelenlétében 

fogadom őt, aztán meglátjuk, mi lesz. 

Az öreg Quirona elment. Don Lotario közölte a 

fiatalemberekkel az éjjeli eseményeket, mikor szokás szerint kora 

reggel eljöttek hozzá, hogy üdvözöljék, és megtudják, van-e 

valami különös rendelete aznapra. 

– Nekem valósággal rejtély, mit akarnak tőlünk a rablók – 

mondta. – Bizonyára nemcsak Mr. Conninghamről van szó. Az 

ilyen emberek fosztogatni is akarnak, és külön örömük telik 

abban, ha vér folyik. Az is lehet, hogy a Mr. Conningham elleni 

támadást rablótámadás leple alatt akarják végrehajtani. Ha aztán 

Mr. Conningham ellenséges vagy áruló golyótól a harcban elesik, 

nos, akkor az véletlen volt. Éppen ezért nagy kedvem volna rá 

megkérni önt, Mr. Conningham, hogy mindaddig, amíg 

támadástól kell tartanunk, hagyjon el bennünket. 

– Hogy én menjek el, amíg önök harcolnak azokkal, akik, úgy 

lehet, az életemre törnek? Nem, don Lotario, ezt nem kívánhatja 

tőlem komolyan! – kiáltott fel Conningham. – Ez ellenkeznék a 

vendégszeretet minden törvényével. Gyávának kellene lennem, ha 

ezt az ajánlatot, bármily jószívvel is tette meg, elfogadnám! 

– Ó, csak ne olyan hevesen! – szólt don Lotario mosolyogva. – A 

dolognak van még egy másik oldala is. Még nem tudom, nem 



küldöm-e el feleségemet és Inezt egy, a közelben levő nagyon 

rejtett helyre, ahol az idegenek sohasem fogják őket megtalálni. 

Ott azonban szükség van családomnak egy védőre, bátor lovagra, 

aki nem hagyja el őket, és erre a feladatra választottam ki önt! 

– Minden más esetben boldoggá tenne az ilyen megtiszteltetés – 

mondta Richard izgatottan. – De ezúttal vissza kell utasítanom. 

Nem engedhetem meg, hogy mások harcoljanak helyettem és 

értem. Inkább teljesen elmegyek innen, mert belátom, hogy 

jelenlétem veszedelmet okoz önre és családjára, és ez nagy 

aggodalommal és nyugtalansággal tölt el. 

– Megálljon! – kiáltott fel don Lotario. – Magával nem lehet 

beszélni. No jó, hát maradjon! Arról, hogy eltávozzék a telepről, 

szó sem lehet. Ez azt jelentené, hogy beleszalad az ellenség 

karjaiba. Tehát várjuk meg együtt, ami jön! Most pedig, fiatal 

barátaim, lépjenek be ide a szobába. Beszédem van egy Yerrez 

nevű emberrel. Hagyják kissé nyitva az ajtót, és mihelyt helyesnek 

vagy szükségesnek tartják, jöjjenek be… Jó napot, uram! 

Ez az utóbbi köszöntés egy belépő telepesnek szólt, akit don 

Lotario magához rendelt és tájékoztatott Yerrez Antonio 

személyéről. Ez a telepes amolyan törvényszéki jegyzőféle volt 

Toledóban. Rajta kívül még mister Augustus, a kertész foglalt 

helyet a szobában. Ez utóbbi még kora reggel közölte don 

Lotarióval Yerrez Antonióra vonatkozó felfedezését. 

Nemsokára ezután maga a texasi ember is megjelent. Teljesen 

elfogulatlan volt, mert nem sejtette, hogy gyanúban áll. Hogy don 

Lotarióhoz meg szoktak hívni egy-egy telepest, vagy hogy don 

Lotario ment el időnként egyikhez-másikhoz, az mindennapos 

dolog volt. Aztán meg Yerrez döntést is várt azokról a 

feltételekről, amelyek mellett a telepen maradhat. Tiszteletteljesen 

köszöntötte tehát don Lotariót, főhajtással üdvözölte a jegyzőt, 

akit személyesen ismert, mister Augustusra pedig ügyet sem 

vetett. 



Don Lotario megkérdezte őt, tetszik-e neki az élet Toledóban. A 

texasi csak úgy áradozott a telepről és alapítójáról. 

– Mégis az a kérdés, hogy tetszik-e majd magának itt állandóan 

– mondta don Lotario. – Mi itt nagyon rendszeres, nyugodt, 

csendes életet élünk, és úgy látszik, maga ehhez nemigen volt 

hozzászokva. Egyik legderekabb polgártársunk, mister Augustus 

azt állítja, hogy maga New Orleansban fegyházban ült, s hogy 

ezenfelül a népítélet ugyancsak New Orleansban alaposan elbánt 

magával! 

Yerrez Antonio mintha a felhőkből pottyant volna alá. Erre nem 

volt felkészülve. Tágra nyitott szemekkel bámult don Lotarióra, 

majd odafordult a négerhez, dühösen ránézett, feléje köpött és így 

kiáltott fel: 

– Hogyan, egy ilyen nigger szavára is ad!? 

– Már ez a nyilatkozat is elegendő lenne, hogy kirekessze magát 

a mi telepünkről – szólt don Lotario nyugodtan. – Ez a telep 

minden ember megbecsülése alapján keletkezett, a bőr színe itt 

nem tesz különbséget, és egy derék néger ezerszerte magasabban 

áll az én szememben, mint egy fehér naplopó vagy gazfickó. Tehát 

hogy állunk azzal a New Orleans-i fegyházbüntetéssel? 

– Tisztára hazugság! – kiáltott fel Y errez. – Egyáltalán, mi köze 

a múltamhoz? 

– Nos, közöm van hozzá, mert maga közösségben akart élni 

velünk, és mert a legtöbb esetben az ember múltja próbaköve a 

jövőjének. De menjünk tovább. Mi oka volt arra, hogy tegnap este 

tíz óra után a szökőkút melletti kiserdőben titkos beszélgetést 

folytatott egy idegennel? Talán kémnek jött ide? Akkor Isten 

legyen magának irgalmas! 

Don Lotario, aki eddig olyan nyugodt volt, ez utolsó 

mondatokat nagy éllel és erővel mondta ki, ami ennél a különben 

oly barátságos és nyugodt férfiúnál egészen szokatlan volt. A 



szeme villámlott és tőrként szegeződött a texasira, akit ez a 

hirtelen vád valósággal elkábított. 

– Én? Tegnap este egy idegennel? – hebegte. – Ki mondta ezt? 

– Egy nagyon derék ember! – kiáltotta don Lotario. – Vesse le az 

álarcot, uram. Az őszinteség az egyetlen út, amelyen bocsánatot 

nyerhet. Azt hiszi, hogy a mai időkben tréfára vesszük az 

árulókat? Felkötjük őket az első fára. Jól tudja, hogy csak néhány 

napja is megtámadták azt a férfiút, akit mindenkinél jobban 

szeretek és tisztelek, s hogy ő belehalt sebébe. Miféle csőcselék 

kószál itt? Mi a célja, mi a terve? Mondja meg az igazat, vagy 

megdöglik, mint egy koszos kutya! 

– Nem tudom, señor, ki adott önnek jogot rá, hogy így beszéljen 

velem! – mondta Yerrez alattomos és gonosz arccal, miután kissé 

összeszedte magát. – Nem vagyok az ön rabszolgája és sohasem 

volt eszemben, hogy az legyek… Éppen ezért hálás vagyok, hogy 

idejekorán megmutatta nekem igazi jellemét. Nos igen, volt egy 

megbeszélésem. Nem lenne kötelességem, hogy megmondjam 

önnek, de megteszem, mert tisztának tudom magamat. Egy 

szegény fickó járt itt, aki el akart kísérni Kaliforniába. 

Mindenesetre úgy látszik, hogy odaát, a Mississippin túl rossz fát 

tett a tűzre s ezért nem akar ismeretséget kötni idegenekkel, 

bírákkal és jegyzőkkel. Megkért tehát, jöjjek előre ide és tudjam 

meg, használhatnak-e önök oly embert, aki komolyan meg akar 

javulni, vagy helyesebben szólva, befogadnak-e itt valakit, aki jól 

viseli magát, úgy, hogy nem kutatják a múltját. Én megadtam neki 

tegnap a választ, mégpedig a lehető legjobbat, mert még nem 

láttam át azon az álszenteskedésen, amely itt uralkodik. 

– Úgy? És ez a bűnbánó férfiú talán azokhoz tartozik, akik 

megtámadták Dantes barátomat? – kiáltott fel don Lotario 

mennydörgő hangon. – Mi oka van ennek a vezeklésre kész 

bűnösnek arra, hogy olyan pontosan tudakozódik Dantes úrról és 

Mr. Conninghamről, valamint fegyverforgató embereink számáról 



és más apróságokról, amelyek nagyon szorosan összefüggnek az ő 

javulásával? 

– Látom, hogy félrevezették önt! – mondta Yerrez Antonio, 

megvetően körülnézett és felállt. – Csak bolond ember jelenthetett 

ilyet. Ajánlom magamat nagyságod kegyeibe, és csókolom 

fennkölt uraságod kezét! 

És az ajtó felé indult. De Augustus már elállta az útját, és a 

három fiatalember is bejött a mellékszobából. 

– Ahá… És én bolond, fegyver nélkül jöttem! – vicsorogta 

Yerrez Antonio. – Utat, fekete gazfickó! 

De a néger visszalökte. 

– Ne csapjon lármát, ember! – szólt don Lotario nyugodtan. – 

Saját biztonságunk megköveteli, hogy őrizetben tartsuk magát 

addig, amíg megtudjuk, mit várhatunk a maga barátjától és 

feltehetően számos kísérőjétől. Szigorú őrizetbe helyezzük magát, 

de egyelőre semmiben sem lesz hiánya. Ha jóvá akarja tenni azt a 

hibát, hogy telepesnek adva ki magát közénk lopózott, vagyis, ha 

őszintén megbánja ezt, és megvallja nekünk, milyen aljas tervhez 

nyújtott segítő kezet, csak szóljon őreinek, és én kész vagyok 

vallomását meghallgatni. Ez lenne a legjobb. Mert akkor szabadon 

bocsátanám és ellátnám pénzzel az útra. 

Antonio szemlátomást habozott. De aztán elkacagta magát, 

mint az olyan ember, aki biztos a dolgában, és így kiáltott fel: 

– Előre! A szabad Toledo börtönébe! Ezt megkeserülitek! 

Yerrezt elvezették, és mivel Toledóban nem volt igazi börtön, 

bezárták egy helyiségbe, amelynek ablakain vasrács volt. Az 

ablakok és az ajtók őrzésére három őrt állítottak, akik kötelesek 

voltak az épületet állandóan szemmel tartani. Aztán don Lotario 

magához hívatott vagy húsz telepest, bizalmasan közölte velük, 

hogy a telepet texasi fosztogatók fenyegetik, és állandó 

őrszolgálatot szervezett belőlük, de azzal a látszattal, mintha 

nappal a földeken dolgoznának, éjjel pedig szarvasra 



vadásznának, ami az utolsó hetekben a fenyőerdőkben többször 

felbukkant. Don Lotario nem akarta az egész helységet 

nyugtalanítani, hiszen még azt sem tudta, milyen erős az a 

rablóbanda, amelyhez Yerrez tartozott. 

Máskülönben Toledóban tovább folyt a békés munka és a 

fegyvergyakorlat. Edmond már ismerte a legtöbb telepest, és 

szívesen elbeszélgetett velük, főképpen a franciákkal, akik 

végtelenül boldogok voltak, hogy beszélhettek olyan emberrel, aki 

a múlt ősszel hagyta el Franciaországot. Azzal az ürüggyel, hogy 

kiválogatják a legjobb lövészeket, lövőgyakorlatot rendeztek, 

amely esténként tánccal és zenével volt egybekötve. Ezeken a 

gyakorlatokon kiderült, hogy majd minden telepes, még a 

németek is, háromszázötven lépésről pontosan a kör közepébe 

találnak. A legjobb lövéseket azonban don Lotario és Conningham 

adták le puskából. Pisztolylövést, amelyben bizonyosan Edmond 

lett volna az első, nem rendeztek. Ezen ünnepségen jelent meg 

Inez először nyilvánosan a telepen, amelynek lakosai ujjongva 

fogadták. Ő vezette a nők és leányok kis mulatságait, de általában 

még nagyon komoly és hallgatag volt. 

Ezt az ünnepélyt vasárnap rendezték. Másnap, hétfőn kellett 

találkoznia Yerreznek és az idegennek. Mindent előkészítettek, 

hogy az idegent elfogják. De az őrök senki idegent nem vettek 

észre: a három kiküldött indián még nem tért vissza. Don Lotario, 

bár tudott magán uralkodni, alig bírta leplezni nyugtalanságát. Az 

ismeretlen ellenség tétovázása arra vallott, hogy erősítést hív. 

Így jött el a hétfő este. Yerrez Antonio aránylag nyugodtan 

viselkedett a fogságban. Az őrök, akiknek meg kellett őt figyelni, 

egybehangzóan jelentették, hogy nem levert és nem is 

elkeseredett; csak néha-néha nevet maga elé gonosz arccal. És nem 

jelezte, hogy don Lotarióval szeretne beszélni. 

Már kora délután négy telepes rejtőzött el az erdőben. Másokat 

úgy állítottak fel, hogy minden oldalról szemmel tarthassák az 



erdőbe vezető utakat. Este tíz óra felé a telep legerősebb embere jól 

felfegyverkezve bement az erdőbe, ugyanazon az úton, amelyen 

Yerrez Antonio járt ama bizonyos estén, és ugyanazon a helyen 

várakozott, amelyen Quirona akkor a texasit az idegennel 

beszélgetni hallotta. De senki sem jelent meg. Tizenegy óra lett, 

tizenkettő… senki idegen sem mutatkozott. Akkor körülzárták a 

kis erdőt, fáklyákat gyújtottak és átkutatták. Idegennek nyoma 

sem volt. Őrök maradtak ott reggelig, de akkor sem találtak 

semmit. A találkozó valami miatt elmaradt. 

Minderre másnap kora reggel kaptak magyarázatot. Az egyik 

telepes, akinek a környéken kellett portyáznia, visszatérésekor azt 

jelentette, hogy az elmúlt délután, pontosan fél hatkor, kelet felől 

négy lovast látott közeledni. Elrejtőztek egy bokorcsoportban, s a 

lovasok egyike felmászott egy kiugró sziklára, ahonnan az egész 

telepet át lehetett tekinteni. Ott elővett egy messzelátót s azon 

keresztül nézte Toledót. Egy negyed óráig maradt ebben a 

helyzetben, majd visszatért kis csapatához, amely visszavonult 

kelet felé. 

Kétségtelen volt tehát, hogy Yerrez Antonio az idegennel 

valamilyen jelben állapodott meg, amelyet azon a napon, amelyre 

az új megbeszélés ki volt tűzve, valahol észrevétlenül el kell 

helyeznie. Ez a jel adta volna értésére az idegennek, hogy „minden 

rendben van” és hogy nyugodtan jöhet. Az idegen nem látta a 

jelet, ezért elvonult. 

Most kellett volna a jó tanács. A telepes azt vallotta, hogy a 

lovasok általában a texasi szabadcsapatok embereihez 

hasonlítottak… kicsiny, gyors lovak, széles karimájú szalmakalap, 

világos öltözet, vállra vetett puska és az övben több pisztoly. De 

honnan jöttek, és hova mentek vissza? Hisz nem rejtőzhettek el 

úgy a közelben, hogy az őrök vagy a kiküldött indiánok ne látták 

volna meg őket. Ám ha csak négyen voltak, akkor nemigen kellett 

tőlük tartani. Elhatározták, hogy a kiserdőt másnap is szemmel 



tartják, valamint a bokorcsoportot is, mert feltételezték, hogy a 

lovasok másnap megint visszatérnek, s keresni fogják a jelet. Úgy 

rendezték, hogy az egész keleti határt négy angol mérföldnyi 

vonalon megfigyelik. 

Alfonso még azt is javasolta, hogy Yerrez Antoniót csellel és 

vesztegetéssel bírják rá a vallomásra. Az ismeretlen ellenség 

gonosz szándékai ellen a legjobb védelem az volt, ha előre 

megtudják terveit. Don Lotario tehát erős fedezet mellett elhozatta 

a texasit, és a három fiatalember jelenlétében beszélt vele. 

Don Lotario igyekezett megértetni a texasival, hogy a legjobban 

akkor szolgálja a maga javát, ha az igazságnak megfelelően 

elmondja, miért jött Toledóba, kik az idegenek, akikkel titokban 

tárgyalt, s mi a szándékuk. Don Lotario tízezer dollárt és teljes 

büntetlenséget ajánlott fel neki. Yerrez Antonio nyugodtan 

végighallgatta, csak néha-néha jelent meg szája körül gúnyos 

mosoly. Végül azt mondta, hogy semmit sem közölhet, mert 

semmiről sem tud. Ami azt az embert illeti, akivel ama bizonyos 

estén találkozott, annak a dolga úgy áll, ahogy egyszer már 

előadta. Hogy kik a lovasok, azt nem tudja; jelet sohasem tűzött ki. 

Szóval makacs maradt, adta a sértettet, a jogtalanul üldözöttet, és 

kijelentette, hogy a kormányzónál és a törvényszéknél pert indít 

személyes szabadság megsértése miatt, és kárpótlást fog 

követelni. Don Lotario visszavitette őt a fogságba. 

– Kellemetlen! – szólt don Lotario. – Ha ez az ember valóban 

semmit sem tud, akkor nem állt volna ellen a pénz csábításának, és 

kitalált volna valamit, csak hogy megkapja a pénzt. Ő azonban, 

úgy látszik, azt reméli, hogy hallgatásával többet keres, mint 

amennyit beszéde hozhatna neki. Azt hiszem, csak egy 

rablóbandával van dolgunk, amely rajtunk akar ütni, s hogy az az 

ember, akit Dantes felismert, csak véletlenül jár ezen a vidéken. 

Holnap talán sikerül majd néhány fickót foglyul ejtenünk. Ha 



mégsem, akkor kiterjedt őrszolgálatot kell szerveznünk, és 

minden pillanatban résen kell lennünk. 

Ez bizony nem volt valami szívderítő. Alighogy hazatértek egy 

véres harcból, alighogy visszanyerték a békét és a nyugalmat, 

máris egy új, talán nem kevésbé veszélyes küzdelem előtt állnak! 

– Nem fogunk tréfálni, ha szembekerülünk a gazfickókkal! – 

kiáltott fel don Lotario keserűen. – A texasi portyázók szörnyű 

csőcselék, minden nemzet alja, elvetemült salakja, és az az ember, 

akit Dantes látott – Pettow Ralph egyik régebbi barátja vagy 

ismerőse –, százszorosan megérdemelte a halált. Isten a 

megmondhatója, mennyire tiszteletben tartom az életet. De 

ezekkel a hidegvérű, kegyetlen emberekkel hidegvérrel kell 

elbánni. Megbocsátani a legnagyobb bolondság lenne. Máris 

intézkedem a telep védelméről. 

A férfiak meglehetősen izgatottan váltak el, később, az ebédnél 

megint találkoztak, és mindegyikük mindent elkövetett, hogy 

nyugodtnak tűnjön, hogy a hölgyek, akik gyanakodni kezdtek, ne 

legyenek még nyugtalanabbak. 

Az asztalnál sok szó esett a háborúról s a velejáró borzalmakról. 

Edmondnak alkalma volt újra meggyőződni a Toledo család 

emberries gondolkodásáról, s arról az irtózatról, amely minden 

kegyetlenséggel és vérontással szemben őket eltölti. Don Lotario a 

békés munka jelentőségét fejtegette, dicsérte a telepes élet 

szépségeit. Edmond, aki már napok óta töprengett ezen, 

kijelentette, hogy otthagyja a katonaságot, mert maga is szeretne 

részt venni a munkában. 

– Atyám biztosan ellenezni fogja – mondta. – Ő tetőtől talpig 

katona. Azt fogja mondani, hogy puhány vagyok. De nem hiszem, 

hogy igazán megharagszik rám, ha kitartok szándékom mellett. 

Hisz Eduárd fivérem is katona, és egy fiú a családban, remélem, 

elegendő katonai becsvágyunk kielégítésére. 



Don Lotario sokkal megfontoltabb férfiú volt, semhogy olyan 

lépésre biztatta volna Edmondot, amely viszályba sodorhatta őt 

atyjával; de barátságos és derűs arckifejezéséből könnyű volt 

kitalálni, hogy az elhatározás tetszett neki. 

Különös volt, hogy a következő nap sem hozta meg a döntést. A 

telep minden oldaláról figyeltek, úgyhogy lehetetlen volt 

észrevétlenül megközelíteni. De egyetlen ismeretlen ember sem 

mutatkozott, s a telepesek este ugyanolyan nyugtalanul tértek 

vissza, ahogy reggel kivonultak. Don Lotario számára nem maradt 

más hátra, mint hogy megvalósítsa tervét, s rendszeres éjjeli 

szolgálatot szervezzen. 

– Van még egy ötletem – mondta másnap a fiatalembereknek. – 

Kiereszteném Yerrez Antoniót. Ő természetesen rögtön elhagyja a 

telepet, és ha titokban nyomon követnénk, akkor talán meg 

lehetne tudni, hol vannak a társai, mert biztosan csatlakozna 

hozzájuk. Lennének csak itthon az indiánjaim, akik észrevétlenül 

tudnák őt követni! 

Az ötlet jó volt, de azt is be kellett ismerni, hogy ha Yerrezt 

szabadon bocsátják, ellenfeleik száma megnő eggyel. És a texasi 

bosszúvágyában nem lehetett kételkedni. Az indiánok talán 

hamarosan visszatérnek. Addig itt tartják Yerrezt. 

A következő nap is eredmény nélkül telt el. A hőség szinte 

elviselhetetlenné vált. Csak reggel és este enyhült valamit. 

Valóságos szerencse volt, hogy don Lotario egyik régebbi 

intézkedése folytán a telepen áthaladó kis folyó medrét 

megszűkítették és kimélyítették, úgyhogy a víz mennyisége a 

nagy hőségben is elegendő maradt. Az árnyas erdő közepén levő 

pompás fürdő lett most a férfiak legkedvesebb és valóban üdítő 

tanyája. A női fürdő máshol, egy patak mellett volt, amely a 

férfifürdőnél lejjebb ömlött a folyóba, s mindig igen bővizű volt. 

A három jóbarát rendszerint együtt fürdött, s közben 

mindenféle játékkal töltötte az idejét, ahogy azt gyakorlott úszók 



szokták. Most azonban gyakran külön-külön jártak a fürdőbe, 

mert Alfonso és Edmond éppúgy, mint a többi telepes, részt vett 

az őrszolgálatban, amelyet don Lotario szervezett, és egyikük 

mindig jelen volt valamelyik megfigyelőhelyen. Richardnak nem 

volt szabad részt vennie ebben a szolgálatban; don Lotario egyszer 

s mindenkorra kijelentette, hogy nem engedi meg, mert meg van 

győződve róla, hogy az idegenek főképp Richard életére törnek, s 

ezért neki nem szabad a telepről távozni. 

Délután öt óra volt, tehát egy órával az ebéd előtt. Alfonso és 

Edmond elhagyta a hacienda majort, mert Alfonso egy telepes 

csapattal kivonult, hogy Edmondot felváltsa az őrségen, és éjfélig 

kinn maradjon. Richard tehát egyedül volt, s mint máskor is ebben 

az időben, elment a fürdőbe, hogy egy negyedórát töltsön a 

vízben, s aztán felüdülve és megerősödve jelenjék meg az ebédnél. 

Időközben Edmond is hazatért, a perzselő napon való lovaglás 

kissé elbágyasztotta. Nem volt már ideje arra, hogy a férfiak 

fürdőjébe menjen; beérte tehát a zuhannyal, mely lakásán 

rendelkezésére állott, átöltözött, s előbb, mint rendesen tenni 

szokta, Richard lakásába ment, amely szintén a hacienda major 

egyik melléképületében volt, hogy magával hívja Richardot. Ott 

azonban megtudta, hogy a fiatal amerikai még nem tért vissza, 

ezért hát egyenesen a hacienda majorba ment. 

A verandán ott találta don Lotariót, donna Terezát és Inezt. 

Melegen üdvözölték egymást. De amióta titkos ellenség 

fenyegette a telepet, komor hangulat fogta el az összes lakost. 

Edmond, don Lotario kérdő tekintetére fejével nemet intett és így 

szólt: 

– Semmi újság! Semmi sem történt. 

Aztán átlapozta az újságokat, amelyeket hetenként küldönc 

hozott a legközelebbi, bár még mindig nagyon messze eső 

erődből. 



Az ebédlő órája ezüstös hangon hatot ütött. Richard még nem 

volt itt. Mindenki csodálkozott, hogy a máskor oly pontos 

fiatalember nincs jelen. De senki sem beszélt erről, mert a 

legcsekélyebb szemrehányással sem akarták őt illetni. Az inas 

belépett, és jelentette, hogy a leves tálalva van. 

– Várjunk még egy kicsit – szólalt meg donna Tereza. – Mr. 

Conningham még nincs itt. 

Megint eltelt öt perc, és még öt perc. Don Lotario különös 

tekintetet vetett Edmondra. 

– Mr. Richard szokása szerint a fürdőbe ment – mondta a fiatal 

kapitány. – Megkérdezem, hogy nem jött-e még vissza. Talán 

találkozott valakivel az úton. 

És elsietett Richard lakására. A fiatalember még nem volt ott. 

Edmond tehát maga ment le a fürdőbe, amely mintegy 

negyedórányira volt onnan. Jól ismerte az utat, amelyen már 

sokszor mentek végig együtt. Útközben csak néhány gyermeket 

látott, mert a telepen mindenki egyidőben étkezett, s a telepesek 

legnagyobb része benn volt a házakban. Megérkezett a fürdőhöz. 

Körülbelül húsz kabin állt a kis tó partján, amelyet itt ástak. 

Felügyelő nem volt ott – minek is kellett volna egy olyan telepen, 

amelynek lakosai egyetlen családot alkottak. Csak egy kabin állt 

félig nyitva: 

– Richard, itt van? 

Mivelhogy nem kapott választ, egészen kitárta az ajtót, és látta, 

hogy Richard ruhája ott van a padon, a fogason lóg kabátja és 

kalapja, a padlón pedig ott áll a cipője. 

Edmond érezte, hogy erősebben dobog a szíve. Végignézett a 

vízen. A fáktól övezett tó hűvösen és aranyos fényben csillogva 

terült el előtte, sima tükrén semmi sem látszott. Ezen az oldalon, 

nyugat felé, a folyó volt a telep határa. A folyón túl az erdő egy 

darabon még folytatódott; aztán szántóföldek következtek, 

amelyeken túl nagy sziklák emelkedtek. Edmond Richard nevét 



kiáltozta. Semmi válasz. Ez még mindig nem volt aggasztó. 

Miután a folyó mentén nem voltak házak, és senki sem szokott a 

folyó mentén járni, a fiatalemberek nemegyszer jócskán leúsztak a 

folyón, amelyet szinte érintettek a tölgyek és szikomorfák lehajtó 

ágai. Lehet, hogy Richard most is leúszott. A víz erős sodrásában 

nem volt könnyű felfelé visszaúszni, lehet, hogy a fiú emiatt 

elkésett. Edmond pillantásával kereste a kis csónakot, amely 

máskor mindig a kabinok mellett állt. Nem látta. De hát mi történt 

itt? Talán valami szerencsétlenség, amely miatt Richard 

felöltözetlenül a csónakba ugrott, hogy segítségére siessen 

valakinek? Nem… minden kabin üres volt. Tehát nem volt itt más 

a fürdőben, akit baj érhetett volna. Edmondot egyszerre nagy 

nyugtalanság fogta el. Gyorsan kitépett egy lapot 

jegyzetfüzetéből, és ezt írta rá: „Jöjjön a fürdőbe! Richardot nem 

bírom megtalálni, de a ruhája itt van.” És elrohant a legközelebbi 

házhoz, ott megkért egy fiút, hogy szaladjon a cédulával don 

Lotarióhoz, maga pedig végigszaladva a házak között, segítségért 

kiáltott. Egy perc múlva fél tucat férfi volt körülötte; mihelyt 

hallották, hogy Richard úr, aki több mint egy órája haladt el házuk 

előtt, még nem tért vissza, valamennyien a folyóhoz rohantak. 

Edmond titkon még mindig remélte, hogy Richard leúszott a 

folyón, és aztán képtelen volt visszaúszni. Talán a csónakot is 

magával vitte, de mikor a folyó tavon túli részére ért, valamivel 

lejjebb megpillantotta a csónakot a túlsó parton. Megint kiáltozta 

Richard nevét. Nem jött válasz. Edmond lesietett a folyó mentén a 

szabad mezőig, ameddig Richard már csak az illendőség miatt 

sem ment el fürdés közben. Nyoma sem volt. 

Mire Edmond zaklatottan visszajött a folyó mentén, és a 

fürdőhöz ért, már ott találta don Lotariót. Edmond akadozva 

mondta el, hogy Richard nem úszhatott lefelé, mert arrafelé 

nyomát sem találta. Jelezte, hogy a csónak a túlsó parton van. Arra 

használta talán valaki, hogy átjusson a túlsó partra? Furcsa volna, 



mert a folyó minden pontján kényelmes hidak voltak. Mit jelent 

tehát a csónak ott a túlsó parton? Ahogy megvizsgálták, kiderült, 

hogy a belseje nagyon vizes. Richard ült-e bele, hogy felfelé 

evezzen a folyón? Az evezők a csónakban voltak. Elcsúszott talán 

a csónakban, és visszabukott a vízbe? De hisz akkor a csónak 

leúszott volna a folyón! Ám nem így történt – a csónak a folyó 

egyik kanyarulatában volt, s meglehet, hogy odasodródott. Az 

egész telepet kiküldöttek járták be, hogy megkérdezzék, tud-e 

valaki valamit Mr. Conninghamről és a csónakról. A tavat 

átkutatták, a folyót is. Két lovas elvágtatott a folyó mentén 

körülbelül egymérföldnyire lefelé, ahol régebben gátat építettek a 

folyó medrében. Ha valaki a vízbe fúlt, holttestének ott meg kellett 

akadnia. Itt sem találtak semmit. A kutatást egész éjjel folytatták. 

Don Lotario, Edmond és Alfonso, aki később szintén odajött, 

reményüket vesztetten tértek haza. A telepesek szerint Richard, 

mint már többször is megtette, eloldotta a csónakot, leúszott vele a 

folyón, s benne ülve tért vissza. Eközben valami szerencsétlenség, 

talán gutaütés érte, és holtteste, amely talán megakadt valamely fa 

víz alatti gyökerében, némi idő elteltével fel fog vetődni. 

Az egész telep halottként gyászolta a barátságos fiatalembert, 

legjobban azonban az öreg Wetzel, aki mély bánattal azt mondta, 

lám, azért mentette meg akkoriban a derék urat, hogy itt most 

nyomorultul elpusztuljon. 

De már másnap új irányba terelődött az a mély, szótlan és 

könnytelen fájdalom, amely don Lotariót és a két fiatalembert 

elfogta, s amely egészen érzéketlenné tette őket az egyre fenyegető 

veszélyek iránt. 

Déltájban ugyanis egy telepes jött don Lotarióhoz, s átadott 

neki egy darab papírt, mely levél módjára volt összehajtva, s 

amelyen néhány ceruzával írott sor volt. Egy kövön találta, ahol 

egy másik kővel volt lenyomtatva. A címzés nélküli levél tartalma 

ez volt: 



„Öreg pajtás, rég nem adsz életjelt magadról. Mi ez? 

Elmegyünk erről a vidékről. A szőke ifjú állítólag vízbe fúlt, s 

ezzel célunkat elértük. Másféle látogatásra nem vagyunk elegen. 

Isten veled, nem tehetek érted semmit. Maradj ebben a fészekben, 

később egyszer majd segítségünkre lehetsz. A többiek 

üdvözölnek. 

S.” 

Nem volt kétséges, hogy ez a levél Yerrez Antoniónak szól, s 

bizonyos mértékben fellebbenti a fátyolt, amely az idegenek 

szándékait eddig eltakarta. Tehát tényleg a szerencsétlen 

Richardot szemelték ki áldozatul! Vagy talán ez a levél csak 

csapda! Nem azzal a szándékkal tették-e a kőre, hogy a telepesek 

megtalálják, és azt higgyék, hogy már biztonságban vannak? 

Don Lotario magához hívatta Alfonsót, Edmondot, valamint az 

öreg Quironát és még néhány más telepest, közölte velük az esetet, 

s aztán utasítást adott, hogy vezessék oda Yerrez Antoniót. A 

texasi, úgy látszik, már kissé megpuhult, a hosszú fogság 

megtörte. De daca még nem engedte, hogy elárulja lelki 

összeomlását: gúnyosan és arcátlanul viselkedett, mint azelőtt is. 

Don Lotario nyugodtan átadta neki a levelet. 

Antonio lassan elolvasta, és elsápadt. 

– Az ő írása! – mondta. – És mi történt Mr. Conninghammel? 

Csakugyan a vízbe fúlt, ahogy a levélben áll? 

– Sajnos, azt kell hinnünk, mert nem tudjuk mással magyarázni 

eltűnését – felelte don Lotario. 

Yerrez Antonio káromkodott egyet, két kezét hátratette, járkálni 

kezdett fel s alá a tágas szobában. Szemlátomást izgalom fogta el. 

– Carajo! – kiáltott fel végül. – A dolog egyértelmű: cserben 

hagy az a kutya. Ezt nem felejtem el neki! És ön azt hiszi, hogy Mr. 

Conningham – vagy hogy is hívják – csakugyan a vízbe fúlt? 



Elrabolták, megszöktették, vagy talán meg is ölték. Mert az az 

ember, aki ezt a levelet írta, életére tör a fiatalembernek. 

A jelenlévők megrettentek. 

– Segít nekünk, hogy megtaláljuk Mr. Conninghamet? – 

kérdezte don Lotario. 

– Bosszút akarok állni! – kiáltott fel Yerrez dühöngve. – Itt 

hagytál? No, megállj! Staunton barátom… kerülj csak a kezembe! 

Az emberek összenéztek: ezt a nevet nem fogják elfelejteni. 

– Mikor, hol, hogyan fúlt a vízbe az a fiatalember? – kiabálta 

Yerrez. – Mutassátok meg nekem a helyet. Mondjatok el mindent. 

Nem szököm meg – nincs is rá okom –, nem követtem el semmit. 

Az ember csak a tettéért felelős, a szándékért nem. 

Elmentek a fürdőhöz. Yerrezt szemmel tartották, de ez 

szemlátomást fölösleges volt; úgy viselkedett, mint régebben, 

mintha semmi sem történt volna, és mintha semmi oka sem volna 

a szökésre. Figyelmesen megvizsgálta a túlsó partot, különösen 

ott, ahol Edmond először látta meg a csónakot. 

– Egészen teletapostátok itt a talajt! – kiáltott fel bosszúsan. – 

Persze, nem gondolhattátok, hogy valakit el lehet innen rabolni. 

Hogy voltak itt emberek, azt világosan látom. Csak az a kérdés, 

agyonverték-e a jenkit az evezővel, amikor itt úszott, vagy elvitték 

magukkal? 

Mindenki megborzongott, ahogy a texasi ezt töprengve és 

közömbösen kimondta. – Ha hulla nem vetődik fel holnapig a 

vízen, akkor biztosak lehettek benne, hogy magukkal hurcolták őt! 

– mondta aztán határozottan. 

– De hová? – kiáltott fel don Lotario. – És miért? Nem akar 

nekünk segíteni, hogy megakadályozzunk egy merényletet, ha 

még lehetséges? Nem akar bosszút állni? 

– Nos, arról még majd beszélünk! – szólt a texasi. – Holnapig 

van időnk. Ha akkor nem találjuk meg a hullát – nos, akkor 



megfontoljuk majd, mit kell tenni, és hogy tudok-e segíteni 

önöknek. 

Ezzel elhallgatott. Mikor néhányan aggodalmaskodtak, hogy 

ott marad-e a telepen, ő maga követelte, hogy vigyék vissza a 

fogságba, csak bort vagy whiskyt kért, és engedélyt arra, hogy az 

őrökkel beszélgethessen. 

Mindkettőt megkapta. 

A bayou 

Gazemberek ismerik és értik egymást a legjobban, és így Yerrez 

Antonio is általánosságban kitalálta az igazat. 

Amikor Everett Richard, akit az utóbbi időben Conninghamnek 

neveztek, a fürdőbe ment, azt egészen üresen találta. Nem is várt 

mást, hisz a legtöbb telepes ebben az időben az étkezéssel volt 

elfoglalva. Richard lassan levetkőzött, és hagyta, hogy a friss 

levegő, amely itt a víz mellett s a fák közelségétől is enyhítve 

hűvösebb volt, átjárja hullámos haját és behatoljon nyitott ingén. 

Mikor aztán kissé lehűtötte magát, fejest ugrott a tiszta vízbe, és 

gyönyörűséggel úszkált ide-oda. Aztán, mint rendesen, a folyó 

felé haladt, ahol az kilépett a tóból, és jó darabon leúszott rajta, 

mert itt a víz, miután a sűrű lombozatú fák úgyszólván elzárták 

előle a napot, még üdítőbb volt. Eközben három férfit vett észre, 

akik egy hídon át Toledo felé mentek; a távolság miatt nem tudta 

felismerni, de ruhájukról telepeseknek tartotta őket. 

Richard elúszott a hídig, aztán visszafordult. A folyón, amely itt 

nem széles, de mély és erős sodra volt, csak kitartó, erős és ügyes 

ember úszhatott visszafelé az ár ellen. Richard már majdnem 

elérte azt a helyet, ahol az kilép a tóból, mikor ugyanazt a három 

férfit, akit az imént a hídon látott, azon a kis csónakon látta maga 

felé közeledni, amely minden eshetőségre a fürdőház mellett 



szokott állni. Már olyan közel voltak hozzá, hogy arcukat is 

láthatta. Az egyik, egy nagy, erős ember, akinek hosszú, sötét haja 

és szakálla volt, még ismerősnek is tetszett neki; bizonyosan látta 

már valahol, talán New Yorkban. Mindenesetre idegenek voltak; 

Richard ismert minden telepest, a három ember nem azok közül 

való volt. Épp ezért nagyon természetes volt, hogy eszébe jutott 

don Lotario figyelmeztetése, és önkéntelenül a part felé fordult. 

Ámde a csónak, amelyet néhány erőteljes evezőcsapás 

nekilendített, szinte repült feléje, és elvágta menekülését a jobb 

part, vagyis Toledo felé. 

– Most megvagy, ifiúr! – kiáltotta a nagy, erős ember. – Meg ne 

moccanj, és meg ne mukkanj, különben kapsz egyet a fejedre, 

hogy a szemed szikrát hány tőle! 

Richardnak csak egy gondolata volt, az, hogy ellenségei, akikről 

annyiszor volt szó, s akiket sokszor csakugyan don Lotario baráti 

aggodalmaiban élő képzelt lényeknek tartott, íme egyszerre itt 

vannak előtte. Villámgyorsan megfordult, mert alig 

ötvenlépésnyire mögötte volt egy hely, ahol a fák ágai olyan 

mélyen hajoltak a folyóra, hogy csónak csak nehezen vergődött át 

alattuk. Hihetetlen gyorsasággal úszott, hogy legalább a bal partot 

elérje, mert remélte, hogy a szárazföldön, a futásban előnyben lesz 

ellenségei fölött. A csónak azonban csak úgy repült a nyomában, s 

egy hang ezt kiáltotta: 

– Ha menekülni próbálsz, lövünk. Ne ellenkezzél, csak meg 

akarunk fogni, nem lesz bántódásod! 

Richard elveszettnek érezte magát. Az sem használt volna neki, 

ha lebukik a vízbe, mert a víz olyan átlátszó volt, hogy le lehetett 

látni a fenekére. Ekkor az az ötlete támadt, hogy közel ereszti az 

ellenséget, s az utolsó pillanatban teljes erővel felborítja a 

csónakot. Úgy tett, mintha ereje kimerült volna. Aztán hirtelen 

alábukott, hogy így kerüljön a csónak alá, s hátával felemelve 

felborítsa azt. De a három ember, úgy látszik, megsejtette ezt a 



szándékát, egyikük feléje lökött az evezővel és félretolta őt. Erre 

Richard kiemelkedett a vízből, eltökélten arra, hogy kezével 

borítja fel a csónakot. De ebben a pillanatban hurkot vetettek a 

nyakára, a csónakot a túlsó part felé hajtották, Richard érezte, mint 

vonják őt magukkal, és elvesztette eszméletét, mert a hurok 

összeszorította a nyakát. 

Csak akkor ébredt öntudatra, amikor hat kemény marok a 

csónakba emelte. Még most is megpróbált ellenállni, de a hat 

vasmarok lenyomta. Kihurcolták a partra; ott az egyik befogta a 

száját, a másik kettő pedig kendőt kötött eléje, olyan szorosan, 

hogy úgy érezte, mintha vasabroncs szorítaná össze a fejét. Aztán 

becsavarták egy nagy takaróba, amely szorosan simult testéhez, 

hogy sem kezét, sem lábát nem bírta megmozdítani. Érezte, hogy 

felemelik és gyorsan elviszik. Aztán levegőhiány folytán 

elvesztette eszméletét. 

Mikor nagy főfájás közepette újra magához tért, az volt az 

érzése, hogy lóháton fekszik, s hogy a ló nagyon gyorsan halad 

előre. Hiába próbált megmozdulni. Nem sikerült neki. Csak a fejét 

tudta kissé felemelni, de mivel nem volt támasza, feje minden 

roppant erőlködése ellenére újra visszahanyatlott, és érezte, hogy 

a vér iszonyúan lüktet ereiben. Hörgött, fulladozott, azt hitte, ütött 

az utolsó órája. Ekkor hangot hallott, amely így szólt: 

– Ültessétek fel, különben meghal! 

Felrántották a fejét s testét ülőhelyzetbe hozták. A kétségbeesett 

fiatalembert nehéz kábulat fogta el. Már nem is tudott tisztán 

gondolkozni, a füle zúgott, mintha mennydörgést és 

harangkongást hallott volna. Aztán egész testét verejték lepte el. 

Csakhamar este lett. A lovak most lassabban mentek. Időnként, 

veszélyes, nehéz terepen, a lovasok leszálltak és kantáron vezették 

a lovakat. Ha véletlenül nem fújt a meleg szél, az éjszaka igen 

hűvös volt; Richardot kirázta a hideg. Gondolt a hazájára, gondolt 

Toledóban maradt nemes barátaira, és kimondhatatlan bánat fogta 



el arra a gondolatra, hogy most mindenki halottnak fogja tartani. 

Kinek fog eszébe jutni, hogy őt megszabadítsa? Azt fogják hinni, 

hogy a vízbe fúlt, és abbahagynak majd minden kutatást. De még 

fájdalmasabb volt neki az az érzés, hogy mindazok, akik őt úgy 

szerették, akik annyit aggódtak az ő biztonságáért, most halottnak 

gondolják őt, némán ülnek együtt és gyászolják. Ó, ezek a 

gazemberek, akik viszik őt magukkal! Lesz-e valaha módja rá, 

hogy megbüntesse őket? 

De hát miért rabolták el őt? Ha halálát akarták, akkor miért nem 

ölték meg mindjárt? Hisz oly könnyű lett volna, senki sem fedezte 

volna fel a gyilkost, a telep nyugati oldala teljesen őrizetlen volt, 

miután az ellenséget keletről várták. Vagy talán biztos helyen, 

nyugodtan és zavartalanul akartak vele végezni? És talán egykori 

barátja és gyilkosa, Ralph is itt van a közelben, még egyszer 

gyönyörködni akar halálos kínjaiban? Richard képtelen volt 

mindezt végiggondolni. Nagyon nehéz volt a feje. Sírni szeretett 

volna, mint egy gyermek. De a férfias röstelkedés visszaadta 

lelkierejét és megacélozta akaratát. 

Hogy mennyi idő telt el addig, amikor megálltak, azt Richard 

természetesen nem tudhatta. Érezte, hogy leemelik a lóról, és 

köves talajra fektetik. Aztán hallotta, hogy valaki tüzet gyújt; 

ekkor feloldozták a takarót, amelybe bele volt pólyálva, és levették 

szájáról a kendőt. Fellélegzett, és látta, hogy sziklaüregben van, 

amelyben éppen csak három lónak és néhány embernek volt 

helye, s amely szemlátomást már hosszabb ideje lakott volt. 

– Remélhetőleg nem próbálkozol meg szökéssel – mondta a 

három férfi közül a legnagyobbik. – Mert ha igen, fél tucat golyót 

kapsz a földi hüvelyedbe! Goddam! Erről bizonyos lehetsz! 

– Mindenesetre jobb, ha összekötözzük a lábát – mondta egy 

másik. 



– Nem bánom! – felelt rá a nagy, mire a másik kettő kötelet 

rakott Richard lábára úgy, hogy lassan mehetett ugyan, de nem 

futhatott. 

– Valami jelet kell hagynunk Yerrez számára – mondta később a 

nagy. – Ördög tudja, hogy hol marad!… Ugye – fordult aztán 

Richardhoz – azt a texasit, azt a Yerrezt hűvösre tették? 

– Ne fáradjon hiábavaló kérdezősködéssel! – felelte Richard. – 

Semmit sem fogok elárulni. 

– Ostobaság! – dörmögte a nagy. – Nos, mindegy, törődjék 

Yerrez vele, hogyan jön utánunk. Stibbey, te visszaosonsz s egy 

cédulát teszel a kőre. 

– De hátha elcsípnek azok az átkozott emberek, kapitány? – 

kérdezte Stibbey. 

– Te látsz éjjel a legjobban – felelte a kapitány. – És te vagy a 

legnyugodtabb és a legjózanabb is. Nekem most meg kell innom a 

kellő adag whiskyt, aztán aludnom is néhány órát. 

Egy darab papírt tépett ki jegyzőfüzetéből, néhány sort írt rá és 

átadta Stibbeynek, aki morgott ugyan, de végre mégis elindult. 

Richard kitalálta, hogy ez a sziklaüreg nem lehet nagyon 

messze a teleptől, mert különben Stibbey nem indult volna el 

gyalog. Hát ez a rejtek ismeretlen a telepeseknek? Nyilván így állt 

a dolog. Richard elhatározta, hogy nappal, ha lehet, jól megnézi 

majd az üreg környékét. 

– Ideje már, hogy elkerüljünk innen – mondta a kapitány, 

miközben egy nagy palack tartalmával foglalkozott. – Végére jár 

az italunk, és itt száz mérföld körzetben nincs becsületes itóka. 

Nesze, igyál, fiú! Bizonyosan nem valami jól érzed magadat. 

Odanyújtotta a palackot Richardnak. A fiatalember a takaróba 

burkolódzva ült a földön és didergett a hidegtől. Bármennyire 

undorodott is attól, hogy egy üvegből igyék ezzel az emberrel, 

bármennyire ellenszenves volt is neki minden ital, mégis elfogadta 

a kínálást, mert tisztában volt vele: mindent meg kell tennie, hogy 



egészséges és erős maradjon. Úgy látszik, nem törnek az életére, 

egyelőre legalább nem. Így hát alkalma lehet majd a szökésre; 

nem: volt szabad átengednie magát a komor kétségbeesésnek, 

hanem nyitva kellett tartania a szemét. 

Miután egy kortyot ivott a szeszből, valamivel jobban érezte 

magát. A kapitány félig kiürítette az üveget, aztán az üreg egyik 

sarkában lefeküdt egy mohaágyra, és mindjárt elaludt; Richard 

tehát csak egy emberrel volt szemben, akit Woolynak hallott 

nevezni. Ez az ember leült, kétcsövű pisztolyt tett maga mellé, és 

szemmel tartotta Richardot. Igazi akasztófavirág képe volt, 

piszkos és tépett ruhát viselt. Ez arra vallott, hogy régebben 

tartózkodik ebben a piszkos üregben, amely istállóhoz hasonlított, 

s valójában talán az is volt. Richard különben észrevett még egy 

negyedik lovat is, és emlékezett rá, hogy a telepesek hétfőn négy 

lovast láttak. De a negyedik embert eddig még nem látta. 

– Hallja csak – szólította meg őrét Richard –, nem mondhatná 

meg, miért hurcoltak el? 

– Megtehetem! – mondta Wooly vigyorogva. – A kapitány így 

akarta. 

– A kapitány? No de miért? 

– Azt tőle kérdezze meg – felelte az őr. – Én nem törődöm vele, 

ki mit és miért csinál. 

– Akkor hát azt sem tudja, mi a szándéka a kapitánynak velem? 

– kérdezte Richard. 

– Annyit sem tudok, amennyi ráfér egy veréb farkára! – 

hangzott a válasz. 

Richard belátta, hogy ettől az embertől semmit sem fog 

megtudni; ezért más módszerrel próbálkozott meg. 

– Gazdag maga? – kérdezte. 

– Hogy gazdag vagyok-e? – szólt Wooly tágra nyitva szemét, és 

úgy bámulva Richardra, mintha azt akarná mondani: – 

Megbolondultál? – Majd így folytatta: 



– Hát olyanforma vagyok én, mintha milliomos lennék a 

Broadway-n?… Vagy gyapotzsák Karolinában? 

– Nos, maga nem gazdag – mondta Richard. – De szép pénzt 

kereshetne, ha most visszavinne engem a telepre, vagy legalább 

engedné, hogy elmenjek. 

– Úgy, azt hiszi? Korához képest, úgy látom, elég furfangos 

fickó! – gúnyolódott Wooly. – Néhány százezer dollárt nem 

sajnálna, ugye? 

– No, ez mégis kissé sok lenne, annyi pénzem nincsen – felelte 

Richard, aki az ember ábrázatáról leolvasta, hogy ez a kísérlete 

sem fog sikerülni. 

– Hagyjon fel az effélével! – mondta Wooly. – Nekünk nem kell 

a maga pénze. Lesz majd nemsokára elég magunknak is. A 

Broadway-n a pénzszekrényekben több van, mint a maga 

zsebében. 

– Ha nem csalódom, maguk itt nagyon messze vannak New 

Yorktól és a Brodway-tól – felelte Richard. 

– Sebaj, elég jókor odaérünk! – szólt Wooly diadalmas 

vigyorgással. – Ez volt az utolsó munka, amelyet a kapitánynak el 

kellett itt végezni. Most már megyünk New Yorkba. 

Richard látta, hogy nem adhat sokat ennek az embernek a 

beszédére, aki szemlátomást rabszolgamód függött a kapitányától. 

Hát ezek a fosztogatók csakugyan New Yorkba akarnak menni, s 

őt is magukkal akarják cipelni? Nagyon valószínű! 

– Jobban tenné, ha aludna, mint hogy fecseg! – jegyezte meg 

Wooly. – Holnap is beszélhet! 

Talán ő is aludni akart? Akkor Richard, bárha nem ismerte a 

vidéket, megpróbálkozhatott volna a szökéssel. Úgy tett tehát, 

mintha megfogadná Wooly tanácsát, odatámaszkodott a 

szilafalhoz, és behunyta szemét. De akármilyen nagy volt is az 

akaratereje – a szokatlan izgalom, a kimerültség, amely a lázas 

állapotra következtetett, no meg az, hogy ivott a whiskyből, amit 



szintén nem szokott, elkábította, úgyhogy néhány perc múlva 

csakugyan elaludt. 

Arra ébredt fel, hogy egy kéz rázta őt. Nagy nehezen 

kibontakozott az álomból, és látta, hogy az üregben még mindig 

ég a lámpa. Hát még éjjel van? 

Wooly költötte fel Richardot, aztán odafordult a kapitányhoz és 

Stibbeyhez, akik a lovakat szerszámozták fel és nyergelték meg. 

– Keressetek össze valamit, amit a holmitokból nélkülözhettek, 

és adjátok ennek a fiúnak! – szólt a kapitány. – Hisz nem futhat 

mellettünk, mint valami fehér nigger. 

Richard megborzadt arra a gondolatra, hogy ezeknek az 

embereknek a ruháját viselje. De volt-e módja az ellenállásra? Ha 

tudja, hogy halála bizonyos, akkor már most felingerelte volna 

ezeket az embereket, hogy tisztességes halállal haljon meg. De az 

apacsok által elfogott Edmond példája megtanította arra, hogy 

sohasem szabad kétségbeesni, s hogy az utolsó pillanat is hozhat 

váratlan segítséget. Úgy gondolta, legjobb lesz, ha nyugodtan 

beletörődik elkerülhetetlen sorsába. Wooly adott neki egy szakadt 

nadrágot, Stibbey egy mellényt, a kapitány pedig talált a 

motyójában egy rövid, kopott gyapotzubbonyt. Cipője azonban 

mindegyiknek csak egy pár volt. 

– Sebaj – mondta a kapitány –, hisz leginkább lovagolni fogunk! 

Ekkor Wooly, a kapitány intésére, kést vett elő, és nevetve 

nyiszálta le Richard szép szőke fürtjeit, majd kendőt kötött a 

fejére. 

– Így, most készen vagyunk! – szólt a kapitány. – Stibbey, fogd 

kantáron Bigg lovát, és nézzetek körül, nem felejtünk-e itt valamit. 

Torkig vagyok már ezzel a rablóbarlanggal! 

Richard követte Woolyt, aki lovát kantáránál fogva vezette. 

Csak lassan és óvatosan járhatott, mert a lábaira kötött rövid kötél 

akadályozta. Most meglátta, hogy az üreg nem volt egyéb, mint 

egy szikla alatt húzódó keskeny folyosó kissé tágabb vége. 



Nemsokára vakítón és kápráztatón csapott szemébe a nappali 

világosság. Még nem tudott tájékozódni, mely vidéken van 

tulajdonképpen, mert a folyosó mély sziklaszakadékba torkollt. 

De amikor ebből kiértek, megismerte a hegyvonulatot, amelyben 

az üreg volt. Mintegy hat angol mérföldnyire volt a teleptől, amely 

ott terült el Richard szeme előtt. Milyen érzésekkel nézett le oda! 

Érthetetlen volt neki, hogy a kiállított őrségek nem ismerték ezt az 

üreget, és nem vették észre, hogy idegen emberek lovagolnak ki s 

be a szakadékba. Pedig könnyű volt megmagyarázni. A telepesek, 

akik az üreget valóban nem ismerték, figyelmüket a távolabbi 

területre irányították, és csakugyan nem vették észre az 

idegeneket, akik állandóan a szakadék rejtett zugában 

tartózkodtak. Különben is, csak ama hétfő óta laktak az üregben; 

Wooly mutatta meg nekik, aki valamikor régen élt már az 

Aripa-völgyben. Ha don Lotario otthon tartotta volna az 

indiánokat, azok bizonyára figyelmeztették volna, hogy van itt 

ilyen üreg. Mindezt Richard csak lassanként tudta meg kísérőinek 

elejtett megjegyzéseiből. 

A negyedik ember, akiről szó volt, név szerint Bigg, a szakadék 

kijáratánál, egy erdős dombon állt őrt. Intettek neki, hogy 

csatlakozzék hozzájuk, aztán befordultak egy másik szakadékba, 

amely olyanféle volt, mint egy mexikói barranca, s amelynek 

fenekén egy kiszáradt patak medre húzódott. Ebben a mederben 

lovagoltak tovább. Richard úgy volt beosztva a menetbe, hogy 

Bigg és Stibbey, akik mögötte lovagoltak, állandóan szemmel 

tarthatták. 

– Eszedbe ne jusson ám, fiú, hogy alkalomadtán kiálts! – szólt a 

kapitány Richardhoz fordulva. – Légy tisztában eggyel: amely 

pillanatban látjuk, hogy szabadjára kell téged hagynunk, golyót 

röpítek a fejedbe. Így van ez a szerződésemben, és ezt, mint az 

aranykor becsületes lovagjának, meg is kell tartanom. 



– Szabad kérdeznem, kapitány, kivel kötötte ezt a szerződést? – 

kérdezte Richard, aki jónak látta, hogy félig-meddig belemenjen 

kísérőinek kedélyeskedő modorába. 

– Kérdezni? Ó igen! – felelte a kapitány. – Sőt, választ is adok 

neked. Ezt a szerződést Ralph barátommal kötöttem. A 

vezetéknevét bizonyosan tudod. 

Richardon borzongás futott végig. Hát idáig üldözi őt 

ifjúságának ez az elfajult társa! Nyilván tudomást szerzett Richard 

tartózkodási helyéről, és felfogadta ezeket az embereket. De mire? 

Miért rabolják el őt ezek az emberek, ahelyett, hogy megölnék? 

Hisz Ralph mindaddig nem lehet nyugodt, amíg Richard valóban 

meg nem hal. Mire való ez a látszólag céltalan elhurcolás? Mi a 

szándéka Ralph-nak vagy az ő helyettesének, ennek a kapitánynak 

vele? Valóban igaz-e az, amit Wooly a New Yorkba való utazásról 

mondott? 

Richard komor gondolatokba mélyedt, amelyek azonban mind 

oda csúcsosodtak ki, hogy még semmi sincs veszve, még életben 

van, s így a menekvés lehetősége még mindig fennáll. Aztán 

persze felmerült benne az a szörnyű gondolat, hogy talán Ralph 

maga is itt van délen, hogy hozzá viszik őt, s talán a szeme láttára 

akarják megölni, hogy teljesen nyugodt lehessen, s többé ne kelljen 

félnie az egyszer halottnak hitt ember feltámadásától. 

– Ralph még New Yorkban van? – kérdezte hirtelen. 

– Azt hiszem, még ott van! – felelte a kapitány nyugodtan. 

Tehát nem erről van szó. Ámde miről? Talán így akarják 

elszállítani New Yorkba? Alig hihető! Richard végül is letett arról, 

hogy gondolkodjék és töprengjen. Hisz úgysem tud keresztüllátni 

ellenségeinek tervein, és ha átlátna is rajtuk – akkor sem tudná 

azokat megakadályozni! 

Mikor kiértek a szakadékból, Richardnak fel kellett ülnie a 

kapitányhoz, akinek lova a legerősebb volt, és most gyorsan 

haladtak le abba a völgybe, amelyet az Aripa-völgytől az üreget 



magában rejtő hegyvonulat választott el. A texasiak – merthogy 

hárman közülük texasiak voltak, azt Richard kitudta 

beszélgetésükből, a negyedik pedig, a kapitány, szintén jó ideje 

vesz már részt a texasiaknak az északiak elleni harcaiban – gyors 

ügetésre fogták lovaikat; közben Richard kénytelen volt hol az 

egyikhez, hol a másikhoz ülni a nyeregbe, hogy egy-egy ló ne 

fáradjon ki túlságosan. 

Délfelé megálltak egy kis erdőben. Ebédjük csak kenyérből és 

gyümölcsből állt; a lovak a fák alatt sarjadó füvet legelészték. 

Stibbey panaszkodott a szűkös táplálék miatt. 

– Hagyd el! – mondta a kapitány. – Nem sokáig tart már. 

Nemsokára csőstül hull majd a pénz! 

– New Yorkban? Ez nagyon bizonytalan! – felelte Stibbey. 

– Nem, nem! – válaszolt a kapitány – akkor is, ha Texasban 

maradunk. Meglátjátok majd, hogy dől a bankó! Ez az ifiúr itt 

olyan tyúk, amelyik aranytojást rak, ámbár ezt még ő maga sem 

tudja. 

Richard igyekezett megfejteni ennek a célzásnak értelmét, és 

derengett is benne valami sejtelem, de nem foglalkozott vele, mert 

hátha gyanítása egészen téves. 

A texasiak nem kérdezték tovább a kapitányt, hanem 

lefeküdtek aludni. Egyikük őrt állott. Richard, akinek lába meg 

volt hurkolva, s amellett fegyvertelen is volt, nem gondolhatott 

arra, hogy rajtaüssön ezen az egy őrön, aki mellett ott volt a 

lövésre kész pisztoly. Richard azonban mégsem kételkedett, hogy 

a szökés majdcsak lehetővé válik. Várt tehát a kedvező alkalomra. 

Hogy mind e tervezgetések mellett szíve nemegyszer elszorult, 

azt minden önuralma mellett sem tudta elhárítani. Oly hirtelen 

kiragadva abból a családi körből, amely gyakran juttatta eszébe a 

Büchting család körében eltöltött szép órákat, kiszolgáltatva 

idegen emberek önkényének, akiknek terveit nem ismerte, a 

legjobb esetben azzal a kilátással, hogy hosszú és szomorú 



fogságot kell elviselnie, a vadonban élni durva emberek között – 

valóban erős lélek kellett hozzá, hogy ne törjön ki panaszban és 

átkozódásban, hanem nyugodt, sőt derült arccal nézze a jelent! 

Minden kísérlete, hogy a texasiakat külön-külön beszédre bírja, 

mikor a többi aludt, kudarcot vallott ez emberek nyers és durva 

ridegségén, akikből rég kiveszett már minden jobb érzés, s 

akiknek múltja kétségkívül nem volt jobb, mint a Yerrezé, a 

cinkosuké, akit szívtelenül otthagytak Toledóban, mikor többé 

nem volt rá szükségük. 

Ettől fogva az utazást, illetve a bujkálást leginkább éjjel 

folytatták, s a nappalt használták fel pihenésre. Mivelhogy a 

kapitány kivételével a texasiak szemlátomást nagyon jól ismerték 

a vidéket, leginkább rejtett utakon jártak. Ha egyszer-másszor – ez 

ritkán történt meg – utasokkal találkoztak, vagy magányos ház 

mellett haladtak el, Richardot mindig igen komolyan 

figyelmeztették, hogy egy szót se szóljon, ha kedves az élete, ő 

pedig nagyon is tudta, hogy ez nem üres fenyegetés, mert rögtön 

lelőnék, ha az a helyzet állna be, hogy elvesztik őt. Egy napon 

megálltak valami nagyobb helység előtt, és Richard hallotta, hogy 

El Paso del Norte az, a határváros Mexikó és Texas nyugati része 

között. A kapitány és Wooly, akik bementek a községbe, nagy 

tömeg élelmiszerrel, főképp szárított hússal és whiskyvel tértek 

vissza. Kissé komolyaknak látszottak, és sokat suttogtak 

cinkostársaikkal. Richardnak úgy rémlett, hogy róla beszélnek. 

Talán a sarkukban vannak az ő barátai? 

A látszat erre vallott, mert ettől fogva még gyorsabban 

haladtak, s a nappal egy részét is felhasználták, hogy előbbre 

jussanak. 

Arizona és Nyugat-Texas hegyes vidékeit hamarosan 

elhagyták, és elérték Közép-Texas gyepes mezőségeit, a zöld 

szavannákat. A folyók száma megszaporodott, s nagy akadálya 

lett volna haladásuknak, ha a nyári aszály miatt nem lett volna 



valamennyiben kevés a víz. Így sekélyek voltak, könnyű volt 

rajtuk átgázolni. Hébe-korba még át kellett kelniök néhány 

magasabb hegyvonulaton. Egészben véve azonban a vidék lankás 

síkság jellegét öltötte fel, s két hét múlva elérték azt a tájékot, 

amelyet Richard leírásokból jól ismert, a bayou-k, a mocsarak 

vidékét. 

Bayou néven azokat a nagy mocsaras tavakat értik, amelyek a 

Mississippit és mellékfolyóit alsó folyásukon végigkísérik. Ezek a 

bayou-k nyáron néha teljesen kiszáradnak, vagy iszappal teli 

zsombékos területeket alkotnak, a téli vagy az esős évszakban 

azonban óriási tavakhoz hasonlatosak, amelyekből az erdők mint 

roppant szigetek emelkednek ki. Ilyenkor sok száz mérföldnyire 

lehet vízen utazni, holott nyáron csak szárazföldet s néhány 

keskeny folyót lehet itt látni. Régebben ezekben a bayou-kban 

hemzsegett az aligátor, amely helyenként még ma is nagy 

számban található. De talán még Amerika e krokodiljainál is 

veszedelmesebbek a kigőzölgések, amelyek ezekből a fokozatosan 

kiszáradó mocsarakból felszállanak. Vasegészség, hatalmas, erős 

szervezet vagy csodálatos szerencse kell hozzá, hogy az ember 

elkerülhesse vagy kibírja itt a fertőző lázat. 

Richard – aki alaposan tanulmányozta Amerika térképeit, 

amelyek e vidékekre nézve még meglehetősen megbízhatatlanok – 

kitalálta, hogy most abban a szögletben van, amelyben Texas 

északkeleti, Louisiana északnyugati és Arkansas délnyugati része 

találkozik; azt is sejtette, hogy önkéntelen vándorlásának egyelőre 

itt van a célja. Egy délelőtt, mikor egy hatalmas erdőn haladtak át, 

hatalmas bayou-t látott maga előtt elterülni, amelyben minden 

eddiginél nagyobb víztömeg volt. E bayou közepén magas 

ciprusokkal és más fákkal borított sziget volt; a bayou partjáról 

óriási fatörzsekből rakott töltés vezetett körülbelül ama távolság 

közepéig, amely a szigetet a parttól elválasztotta. Itt aztán az 

összeköttetés a víz kellős közepén megszakadt. A legdurvább 



ember is csügg azon, amit hazájának nevez. Richard is észrevette, 

hogy kísérőinek szeme felragyog, amikor megálltak a parton, a 

fából rakott töltés előtt. A magányosság itt, mint általában 

mindenütt e gyéren lakott vidéken, szinte nyomasztó volt. Az 

erdő fölött a déli nyár forró, izzó napja sütött, s a mocsárvidék 

nehéz levegője lebegett. Semmi madárének, semmiféle más 

életvidám hang. De mégis – örömkiáltás hallatszott a sziget felől: 

Richard egy embert látott megjelenni a fák között. Kendőt 

lengetve lépett a partra. A négy texasi viszonozta a kiáltást, s 

azonnal rálovagolt a fatöltésre. Richard tanakodott, hogyan 

folytatják majd útjukat, ha a töltés végére érnek. Ám a négy ember 

egy pillanatig sem tétovázott. Wooly lovagolt elöl, egyenesen egy 

cölöp felé, mely a víz közepéből emelkedett ki. A víz csak a ló 

térdéig ért. A víz alatt tehát a töltésnek folytatása volt, mégpedig 

nem egyenesen a sziget felé, hanem bizonyos szögben. Aki nem 

ismerte a cölöpöt s annak útmutató voltát, annak nem volt 

ajánlatos megkockáztatnia ezt az utat, mert a töltésnek mind a két 

oldalán a víz nyilván nagyon mély volt. A cölöphöz érve a 

lovasok, akik libasorban haladtak, jobbra fordultak, egyenesen egy 

fehér cölöp felé, amely a sziget partján állt. Így valamennyien 

baleset nélkül értek a szigetre. 

Az ember, aki ott várta őket, külsejében nagyon hasonlított 

társaihoz, ugyanolyan elvadult volt, ugyanolyan durva. Miután 

kemény kézfogással üdvözölte a jövevényeket, kutatva és 

szemérmetlenül nézett végig Richardon. 

– No, ez az? – mondta. – Szóval elcsíptétek. De hol marad 

Yerrez? Miért nem jött vissza veletek? 

– Bizonyosan hagyta magát megfogni az ostoba fickó – felelte a 

kapitány. – Igazán semmit sem tehettünk érte. Majdcsak szerét ejti, 

hogy utánunk jöjjön. Mondd, Nazzy, történt közben valami? 

– Semmi különös! – válaszolt a megszólított, akit csak az előbb 

említett néven neveztek, ámbár igazi neve valószínűen más volt, 



éppúgy, mint a társaié is; ezeknek az embereknek alapos okuk volt 

rá, hogy nevükkel együtt múltjukat is letagadják. – Van itt egy 

levél a számodra, kapitány, meg egy csomó újság. Aztán meg arról 

van szó, hogy legközelebb fel kell mennünk Arkansasba, egy kis 

kirándulásra. 

– Az a körülményektől függ – válaszolt a kapitány. – Van 

készletünk mindenből? 

– Lőszerben nincs hiány – felelte Nazzy. – És néhány sonkát is 

akasztottam a napra. 

– És hogy állunk a whiskyvel? – kérdezte a kapitány. – Mikor 

elmentem, volt még húsz üveggel. 

– Az időközben kifolyt – felelte Nazzy nyugodtan. – De vettem 

néhány más üveggel helyette. 

A kapitány káromkodott és szitkozódott – az útikészlet ugyanis 

már teljesen elfogyott –, végre azonban megnyugodott, mivel 

mégis talált innivalót. Elindultak tehát a sziget közepére, amelyet 

szép öreg fák, főképp magas, hatalmas ciprusok árnyékoltak be. Itt 

Richard tágas, cölöpökből épített és szilárd tetővel fedett házat 

pillantott meg. 

Feszülten várta, milyen helyet fognak neki kijelölni, s 

egyáltalán hogyan fognak vele itt bánni. Úgy látszott, bízva abban, 

hogy a szigetről aligha lehet megszökni, szabadon akarják őt 

hagyni. Ámde tévedett, amikor ezt hitte; csakhamar ugyanis 

hallotta, hogy a kapitány beszélt a többivel, s megparancsolta, 

döntsenek le és hasogassanak szét néhány fatörzset, és csináljanak 

belőle a ház belsejében, az egyik szögletben, jó erős zárkát. 

Lakatjuk is volt hozzá. 

– Nem a mai nap miatt kell ez – mondta a kapitány. – Hisz ma 

mind itt vagyunk. De megtörténhet, hogy egyszer el kell 

mennünk, vagy csak egyikünk maradhat itt. Aztán meg aludni is 

akarunk éjjel, nem pedig állandóan őrködni. 



A többi természetesen egyetértett az ilyen rendszabállyal, 

amely megkönnyítette nekik a fogoly őrzését, és megígérték, hogy 

másnap elkészítik a zárkát. Aztán feltálalták a sonkát, és 

megízlelték a whiskyt. Richard, mint mindig, bőséges adagot 

kapott. Egyáltalán, valamelyes kedélyességgel kezelték, ami 

különben gyakori sajátsága a gazembereknek, ha érzik, hogy 

áldozatuk egészen a kezükben van. 

Az öt texasi olyan bőségesen felhörpintett, hogy egyikük sem 

akarta vállalni az éjjeli őrséget. Így hát Richardot este kezén-lábán 

megkötözték. Ennek ellenére, mikor valamennyi őre elaludt, 

megkísérelte, hogy a köteleket fogaival feloldozza. De képtelen 

volt rá. Lemondott tehát a hiábavaló erőlködésről, remélve, hogy 

hamarosan mégiscsak lesz alkalma a szökésre. 

Másnap reggel a kapitány – mindig így szólították – átadta 

Richardnak a házikóban talált csomó újságot. Egy részük olyan 

régi volt, hogy Richard már Toledóban olvasta azokat. De volt 

köztük néhány New York-i lap, amelyeket nem látott Toledóban, s 

köztük egy-egy, amely társasági pletykákkal is foglalkozott. Az 

egyik ilyen lapban megpillantott egy nevet, amelytől vérpirosság 

ömlött el az arcán. Ezt olvasta: 

Az a bál, amely farsangutón mister N.-nél volt, a farsangi évad 

méltó befejezésének bizonyult. Ha az újságok naponként 

megújuló harctéri jelentései nem hoznák eszünkbe, sohasem 

gondolnánk rá, hogy oly háborúban vagyunk, amelytől az 

Egyesült Államok sorsa függ. A fény és pompa, amely ez ünnepen 

megnyilvánult, mindenekfölött pedig a derült, örömteli, fesztelen 

hangulat mindenkiben azt a benyomást keltette, mintha a 

legzavartalanabb béke és a legnagyobb nemzeti jólét korában 

élnénk. A hölgyek között, akik ezt az ünnepélyt jelenlétükkel 

ékesítették, elsősorban megemlítjük miss Büchting Elisát, 

Büchting úrnak, az ismert hazafinak leányát; az apa ismét 



egymillió dollárt bocsátott a kormány rendelkezésére, hogy azt 

tetszése szerinti hadi célra fordítsa. Tapintatlan volna részünkről, 

ha le akarnánk írni e hölgy minden báját; beéljük tehát annak 

közlésével, hogy minden egyszerűsége és szerénysége mellett 

ennek a hölgynek ítélte mindenki a győzelem pálmáját, amelyet 

annyival inkább megérdemelt, mert szemlátomást nem is jutott 

tudatára az általános ünneplésnek. A mi aranyifjúságunk már 

talált is nevet a fiatal hölgy számára, amely azonban csak egy 

tekintetben találó – úgy hívják: „a milliomos menyasszony”. 

Ámde bizonyára egy sincs közöttük, aki nem volna boldogabb, ha 

a „menyasszonyt” kapná meg a milliók nélkül, mintha a milliókat 

kapná meg a menyasszony nélkül. Pettow úr, a New York-i 

önkéntesek kapitánya volt az a szerencsés halandó, akivel az ifjú 

hölgy a kotillont táncolta. 

Richard sokáig tartotta kezében ezt az újságot, és úgy látszott, 

még mindig olvas, mikor gondolatai már rég a messzeségben 

jártak. 

Milyen furcsa helyzetbe került. Ő, akit Elisa szeretett – szíve ezt 

súgta neki –, itt él, mint fogoly, messze-messze az imádott 

leánytól, aki talán még mindig holtnak hiszi őt – a gyilkos pedig 

táncba viszi őt, sőt talán még pályázik is a leány kezére, és úgy 

lehet, kedvező kilátása is van, mert ebben a mondatban – „vele 

táncolta a kotillont”, alig rejtett célzás van valamelyes 

bizalmasabb kapcsolatra Hát nem közölték Elisával, hogy ő még 

él? Hát nem tud erről a leány, akár szülei, akár mister Everett 

útján? Don Lotario, amikor arra kérte Richardot, hogy ezt az ügyet 

egészen hagyja rá, azt a határozott várakozását fejezte ki, hogy 

Dantes mindent el fog követni a gonosztevő leleplezésére és 

Richard barátainak megnyugtatására. De hátha ez nem történt 

meg? Hátha miss Elisa megkedvelte a szép, ékes beszédű Pettow 

Ralphot, s abban a hitben, hogy Richard halott, neki adja a kezét? 



Megborzadt arra a gondolatra, hogy Elisa egy gyilkos feleségévé 

legyen. – Elisa, ez az ártatlan, angyalhoz hasonlatos lény, akihez ő 

méltatlannak tartott minden földi embert! De hátha mégis 

megtörtént? Hátha Elisa tud arról, hogy Richard életben van?… És 

mégis Ralph-nál találja meg boldogságát? Szabad-e akkor neki, 

Richardnak, újra megjelennie a leány előtt, szabad-e odaállania 

Elisa félje elé, és gyilkossággal vádolni őt? 

Nagyon komoly és szomorú gondolatok áradata zúdult a 

fiatalemberre. Nem fért a fejébe, hogy Elisa szerethesse azt a kaján 

gonosztevőt. De hisz a leány nem tudja, amit Richard tudott; hisz a 

leány becsületes embernek ismerte Pettow kapitányt, sőt, Richard 

legjobb barátjának tekintette őt… természetes volt tehát, hogy 

Ralph lett Richard utóda Elisa szívében, ha a leány a halott 

emlékét azzal óhajtotta megbecsülni, hogy kezét nyújtja annak, aki 

a halottnak testvérszámba menő barátja volt! 

E pillanatban rendkívül nehezére esett, hogy nyugodtan 

maradjon a helyén. Szeretett volna felugrani, megszökni, 

szembeszállani ellenségeinek golyóival, és száz meg száz 

mérföldeken át Elisához repülni, és odakiáltani neki: – Itt vagyok! 

Élek! – Vagy legalább szeretett volna kiáltani, és sorsát elátkozni. 

Később aztán nyugodtabb lett. Hisz don Lotario azt sejtette, hogy 

Ralphot biztonságba akarják ringatni, meg akarják hagyni abban a 

hitben, hogy Richard halott, s ezzel azt akarják elérni, hogy ne 

törjön többé életére. Lehetséges tehát, hogy Elisának sem szóltak 

megmentéséről. Ez ugyan nagy kegyetlenség lett volna – gondolta 

Richard; viszont azt is el kellett ismernie, hogy közte és Elisa 

között nem volt nyílt, kimondott jegyesi viszony. Miért kelljen 

tehát épp neki elmondani valamit, amit mindenki más előtt 

titokban tartanak? Szóval, Richard megnyugtató magyarázatokat 

keresett, amelyekben maga sem hitt. A legvalószínűbb végül is az, 

hogy mindeddig nem volt lehetséges Everett urat és Elisa szüleit 

Richard megmentéséről értesíteni, és hogy Ralphnak 



mesterkedéseivel sikerült Elisának, ha nem is szerelmét, de 

hajlandóságát megnyerni. 

A fiatalember még mindig gondolataiba mélyedve ült a helyén. 

A reggeli, melyet a texasiak elébe tettek az asztalra, érintetlen volt. 

Ekkor a kapitány, aki az asztal másik oldalán írással vesződött, 

anélkül, hogy valamire jutott volna, így szólt hozzá: 

– Hallod-e, barátom, bizonyosan gyors kezű vagy az írásban? 

Richard nem értette mindjárt, mert szinte álomból ébredt fel. 

Mikor azonban a kapitány megismételte a kérdést, és azt mondta, 

hogy Richard írjon meg neki egy levelet, a fiatalember szívesen 

ráállott, mert remélte, hogy ily módon talán megtud valamit 

annak az embernek személyéről és összeköttetéseiről, aki őt 

foglyul tartotta, s aki felett félelemkeltő homály lebegett. 

– Nos, akkor diktálok neked – mondta a kapitány, s odatolta 

eléje a tintát meg a papirost. 

És a következő levelet mondta tollba az egyre jobban álmélkodó 

Richardnak: 

„Kedves Ralph! Amióta – tudod hol – utoljára láttuk egymást, 

nem valami jól ment a sorom, és torkig vagyok ezzel az átkozott 

cigányélettel. Virginia csak Virginia marad, és senki finom ember 

nem fogja magát igazán jól érezni másutt, mint abban az áldott 

országban, amelyet a jenkik nagy szatócsbolttá szeretnének 

átalakítani. Reméljük, hogy a déli hadsereg most már útban van 

Washington és New York felé, és nemsokára mi is megjelenhetünk 

majd azokon a vidékeken. Ha majd aztán minden elcsendesül, 

akkor nekem sem lesz nehéz megcáfolnom azokat a gyalázatos 

rágalmakat, amelyek arra kényszerítettek, hogy 

szabadcsapat-parancsnoki állásomat elhagyjam, s egy darabig 

másutt várjak, amíg az irigység és zaklatás elül. Neked, persze, 

nagy előnyöd lett abból, hogy odahagytam Virginiát, mert most 

volt időm elmenni arra a vidékre, ahol az az ember él, akivel, 



mégpedig nem ok nélkül, meglehetős élénken foglalkozol, s akit 

én, mint a kézírásból is láthatod, megkértem, hogy maga írja meg 

ezt a levelet. Ebből az a bizonyosság adódik neked – ami 

bizonyára kellemesen érint –, hogy az illető, mister Richard, 

teljesen hatalmamban van. Így áll a dolog. Mielőtt azonban többet 

írnék erről, csak azt akarom veled közölni, hogy itt bizony 

nyomorúságos életet élünk. Egy darabig a jenki csapatokkal 

csetepatéztunk. De ebből nem volt hasznunk; kevesebben voltunk, 

és vissza kellett vonulnunk. Ekkor a Farouche nevű bayou-t 

kaptam állomásul, talán kellemes hely aligátorok és csörgőkígyók 

számára, de egy öreg portyásznak és Mrs. Brown régi kosztosának 

bizony szomorú hely. Ez a fészek ugyanis, ha tervezünk valamit a 

jenkik ellen, titkos gyülekezőhelyül szolgál, ahonnan berontunk 

Arkansasba, vagy valami portyázásra vállalkozunk. Ezt az 

elhelyezést nem volt szabad visszautasítanom, mert itt lenn is 

megneszeltek valamit azokból a rágalmakból, amelyeket 

Virginiában terjesztettek rólam, és most arról van szó, hogy 

derekasan végezzem a dolgomat, hogy visszaszerezzem elvesztett 

becsületemet. Nos, én ember vagyok a gáton, és remélem, hogy 

tisztán, mint a hattyú és fehéren, mint a hó, kerülök ki ebből a 

dologból. Csak a te kedvedért hagytam el helyemet, körülbelül öt 

hétre, tudtam ugyanis, hogy ezalatt semmi sem fog történni. Egy 

Yerrez nevű embert, aki nagyon használható fickó, előreküldtem 

Toledóba, hogy nézzen körül, s aztán utánamentem három 

nagyon megbízható emberemmel. Yerrez akkorra már elvégezte 

megfigyeléseit a telepen; azok úgy élnek ott, mint a gerlicék, s az 

öreg róka körülbelül olyanformának képzelte ott magát, mint a 

valódi a baromfiudvarban. Száz szónak is egy a vége, megtudtam, 

hogy drága barátod, Richard, csakugyan ott van. És ráadásul még 

más tekintetben is szerencsés kezem volt ott. Találkoztam egy 

öregemberrel, aki régebben sok akadályt gördített az utamba, 

rálőttem, és hallottam Yerreztől, hogy sebébe belehalt. De térjünk 



a tárgyra! Pokoli mód óvatosaknak kellett lennünk, mert Yerrez 

megmondta nekünk, hogy a telepen nagyon vigyáznak és nem 

tréfálnának velünk, ha a kezükbe kapnának. Hisz már az öreg 

elleni támadásunk is figyelmessé tette őket reánk. Szerencsére 

azonban az egyik emberem ismert egy barlangot a telep 

közelében, és ebben az utálatos lyukban tanyáztunk hosszabb 

ideig a lovakkal együtt. Képzeld el tehát, mit viseltem el a te 

kedvedért. Végre kikémleltünk egy nagyszerű alkalmat, hogy 

elcsíphessük kedvencedet. Tudtuk, hogy a telepesek az egész 

keleti oldalt szigorú ellenőrzés alatt tartják, mert azt gyanították, 

és nem alaptalanul, hogy arrafelé vagyunk. Ezért mindennap 

megkerültük őket, átosontunk a nyugati oldalra, s ott lesben 

álltunk. Ekkor felfedeztük, hogy Richard úr – hol egyedül, hol 

ismerőseivel – mindennap egyszer vagy többször fürdeni szokott 

a folyóban. Meglestük őt, és elcsíptük. Képzeld el, milyen 

gyönyörűségünk volt, mikor a fickót kihalásztuk a vízből – én 

mondom neked, hogy pompás fiú, hatalmas legény. Kár, hogy 

nem… de miután ő maga írja e sorokat, nem akarom tovább 

dicsérni. Még el talál bizakodni! Most pedig rátérek a fődologra! 

Megígértem neked, hogy leszúrom, mihelyt erre alkalom 

kínálkozik. Őszintén szólva, később megbántam ezt az ígéretet, 

mégpedig egyszerű okokból. Te dús jutalmat ígértél nekem, s én 

egy pillanatig se kételkedem, hogy meg is tartottad volna 

szavadat. De az ember halandó, te is beleharaphatsz a fűbe, s hogy 

én olyan pompás fiút, mint ez a Richard, semmiért és megint 

semmiért a föld alá juttassak, ezt igazán nem vehetem a lelkemre. 

Gondold csak meg, mit adna nekem ő, ha futni hagynám! 

Bizonyára nem kis mértékben vágyódik arra, hogy három szót 

váltson veled. Tehát sok szónak is egy a vége: gazdag ember 

leszel, máris az vagy, nőül veszed a milliomos menyasszonyt, 

boldogan és békességben élsz, míg nekem üggyel-bajjal kell 

átvergődnöm az életen. Ilyen körülmények között megereszthetsz 



vagy százezer dollárt nekem és pajtásaimnak, akik természetesen 

szintén jó fizetséget akarnak. Csak bankjegyet küldj. Az az 

átkozott jenki pénz még mindig jó árfolyamon áll nálunk, s odaát 

Matamorasban vagy Havannában könnyen csengő pénzre 

válthatom a bankjegyeket. Küldd a csomagot ezzel a felírással – 

»magán-iratok« –, és jól lepecsételve, mister Gesher Eleázár címére 

Providence-ba, Louisiana; hogy milyen alkalmatossággal küldjed, 

azt éppoly jól tudod, mint én, vagy még sokkal jobban. De előre 

megmondom neked, egyetlen ezresnek sem szabad hiányoznia. 

Ezen alul nem teszem meg. Mihelyt azonban megkapom a 100 000 

dollárt, többé sohasem fog neked alkalmatlankodni olyan emberi 

lény, akinek E. R. a neve… 

Eddigelé Richard, bármily nagy volt is belső felháborodása és 

undora, látszólagos nyugalommal írt; most azonban feltekintett az 

írásból, és így szólt: 

– Csakugyan ez a szándéka? Mit vétettem maguknak? 

– Csend! Csend! – felelt a kapitány, kezével intve. – Írj csak 

nyugodtan tovább, fiú. Jön még egyéb is. Jó prés vagy te nagyon – 

kihasználunk; elárverezünk a legtöbbet ígérőnek. Tehát… 

…A fiú egészen a kezünkben van, nem illanhat el az ujjaink 

közül. Eddig csekélységekkel torkoltál le; gondolj csak arra a 

nyomorúságos összegre, amelyet a Liberty-Plantationen való 

pompás rajtaütésért adtál nekem, ami megszerezte neked az 

alkalmat, hogy a szép miss Elisa előtt mint megmentő és lovagias 

gavallér mutatkozhass… 

– Hogy áll ez a rajtaütés? – kérdezte Richard, megint 

félbehagyva az írást. – Hallottam ugyan, hogy mister Büchting 

valami támadás miatt hagyta el ültetvényét; de mi köze ehhez az 

ügyhöz magának, és mi köze van hozzá Pettow Ralphnak? 



A kapitány ravaszul mosolygott, s kedélyesen bólintott a 

fiatalember felé. Aztán minden szépítés nélkül elmondta Ralph-fal 

való összebeszélését. 

Néhány percig is eltartott, amíg Richard, aki reszketett a belső 

felindulástól, meg tudott szólalni: 

– Akkor ön Staunton kapitány. A név benne volt a lapokban. 

– Nagyon helyes, fiam! Az vagyok! – felelte a kapitány, egy 

pohár whiskyt töltve magának, amelyet egy hajtásra kiivott. – 

Láthatod, milyen bizalmas lábon állok jó barátoddal, Pettow-val, s 

milyen jól tudja ő felhasználni a barátait. De most végezzünk: 

…valamint arra a koldusalamizsnára, amelyet az utazásért 

számomra megállapítottál, s gondold meg végül, hogy miattad 

ülök itt ebben a dögvészes bayou-ban, szemben a sárgalázzal, 

miközben egy tucatnyi aligátor pislant be nyomorult viskómba 

éhesen. Ráadásul a whisky komisz és szörnyű drága! Szóval te 

kártalanítással tartozol nekem, s mennél előbb lesz a 100 000 dollár 

mister Geshernél, annál előbb éred el célodat. Valóban fogalmad 

sincs nyomorúságos életemről, s hogy mennyire vágyódom már 

arra, hogy a szűkös kosztot, amelyre fanyalodnom kellett, megint 

felcserélhessem New Orleans vagy esetleg New York 

húsosfazekaival. Aztán a mieinkkel való érintkezésben is légy 

kellőképp óvatos, mert különben a ravasz jenkik még fel találnak 

akasztani, mégpedig mielőtt megélted volna a mézesheteket miss 

Büchtinggel! Most pedig élj jól, üdvözöld a jó ismerősöket, 

mindenekelőtt Booth-ot, valamint miss Ellent, Clare-t, Fannyt – 

hisz tudod már kit, és őszinte, hűséges barátodat örvendeztesd 

meg küldeményeddel mielőbb. 

A levelet a kapitány maga írta alá, sőt, mint Richard látta, még 

néhány saját kezű sorral is megtoldotta még. 

Ez a néhány sor így szólt: 



„Milyen jelet hozzak majd annak bizonyságára, hogy a dolgot 

elvégeztem? Egy hajfürtöt vagy effélét? Jelöld meg magad, mi 

legyen!” 

Nehéz beleképzelni magunkat abba a lelkiállapotba, amelyben 

Richard e levél megírása után volt. Legszívesebben arcába köpött 

volna ennek a Stauntonnak. De hát még mindig Ralph volt a 

nagyobb gonosztevő, aki ördögi hidegvérrel és számítással 

kovácsolt aljas tervet ifjúkori barátja ellen. Tehát Ralph áruló is – 

titkos összeköttetésben áll a lázadókkal –, és olyan emberek, mint 

Staunton, a barátai!! Richard azt hitte, hogy álmodik, alig akarta 

elhinni a valóságot, nem bírta felfogni. Szeretett volna sírni, keserű 

könnyeket sírni ennyi áruláson, ennyi gonoszságon. 

– Erőt kell gyűjtenem, hogy megírhassuk a második levelet – 

mondta Staunton. – A diktálás is megviseli az embert, de nem 

annyira, mintha maga írja a levelet. Öt perc szünet, fiú! Kell egy 

pohár whisky? 

Richard nem hallotta a kérdést. 

– Milyen nyugodtan meg tudtok lenni ital nélkül, ti hidegvérű 

emberek! – szólt Staunton, irigy pillantást vetve a fiatalemberre, 

miközben ismét egy pohár szeszt öntött magába. 

Aztán felállt, s egy ideig föl s alá járt a kunyhóban. 

– No, végezzük el szép sorjában a dolgokat – mondta végre. – A 

második levél rövidebb. Készen vagy? 

– Kezdje csak! – felelte Richard. – Majd írom! 

– Tehát, fent a címet: Mr. Everett, New York, Broadway, 

magánügy. A házszámot nem tudom, mindegy. De írd oda. Hisz 

te tudod. 

– Ez a levél atyámnak fog szólni? – kérdezte Richard elámulva. 

– Azt hiszem, neki! – válaszolta Staunton. – Az öregúr 

remélhetőleg örülni fog, ha megint viszontlátja kézírásodat? Mert 

ha véletlenül régebben is írtál neki levelet, mondjuk Toledóból, 



akkor légy nyugodt; azokat nem kapta meg. Ralph sokkal 

ravaszabb, semhogy erre ne vigyázott volna. 

Richard mély meghatottsággal gondolt arra, hogy nevelőatyja, 

még ha ilyen furcsa módon is, talán e levél által kapja meg 

halottnak vélt fia első életjelét. 

– Készen vagyok! – mondta alig hallhatóan. 

– Tehát: 

„Tisztelt Uram! Amit ebben a levélben olvasni fog, azt 

mindenki előtt titokban kell tartania. Ha elárulja, akkor az, akiről 

szó van, elveszett. Még közvetlen környezetéből sem szabad 

senkitől tanácsot kérnie. Hátha éppen ott van az áruló. 

Fiát, Richardot, orvul megtámadták, de nem halt meg. 

Egészségesen és épségben itt van nálam, az én hatalmamban. Ha 

akarnám, megölhetném. Van valaki, aki félmilliót adna nekem 

érte, ha megtenném. De sajnálom a fiút. Jó fiatal vér van benne. 

Küldjön 10 000 dollárt bankjegyekben mister Gesher Eleázár 

címére Providence-ba, Louisiana, az alulírottnak címezve. Akkor 

azonnal közölni fogják önnel, amit bizonyára szeretne megtudni, 

és amennyiben ön megtoldja a fenti összeget még valamelyes 

jutalommal, amely arányban áll az önnek általam tett szolgálattal, 

akkor mister Richard visszatérhet önhöz. Ha nem tudná a módját, 

miként juttassa el a mai zavaros időkben a csomagot (amelyet 

kérem, lásson el a felírással: »magán-írások«) mister Gesherhez, 

akkor kérdezze meg, semmi mást nem említve, csak a Staunton 

nevet, mister Blacket, Ötödik Avenue, 76. szám. Ha fontos önnek, 

hogy fiát viszontlássa, akkor pontosan úgy járjon el, ahogy önnek 

javaslom. Minden más nyomozás csak veszélybe hozná azt, aki 

megbízásomból e sorokat írja.” 

A kapitány fogta a levelet és így írta alá: Staunton kapitány. 



– Tehát az a szándéka, hogy Ralph-ot is, nevelőatyámat is ki 

tudja meddig bolondítsa, és hogy fogságomból hasznot húzzon? – 

szólt Richard. 

– Úgy van, kedves fiam; az olyan szegény, megtaposott féreg, 

mint én, úgy segít magán, ahogy tud – válaszolt Staunton 

nyugodtan. – De nem kell aggódnod. Ha Pettow Ralph meg is 

küldi nekem a 100 000 dollárt, amiben még mindig kételkedem, 

akkor sem eresztem el őt. Még többet kell majd fizetnie. És 

eközben te nyugodtan életben maradsz. Különben jól tennéd, ha 

magad is írnál néhány sort atyádnak, s főleg arra kérnéd, hogy 

küldje a pénzt mielőbb. 

– Mit ér az? – felelte Richard. – Hisz úgysem adjátok vissza 

szabadságomat! 

– Nem lehessen tudni! – felelte Staunton kedélyesen. – Én 

például felteszem rólad, hogy becsületes vagy, és megtartod a 

szavadat. Ha megígérnéd, hogy 100 000 dollárt adsz a szabadon 

bocsátásodért, akkor meggyőződésem, hogy meg is tartanád az 

ígéretet, minden körülmények között. 

Mivelhogy Richard észrevette, hogy a kapitány szeme 

leskelődő tekintettel figyeli őt, elnyomta azt a határozott „nem”-et, 

amely becsületes lelkéből az ajkára tolult, és így szólt: 

– Magam is azt hiszem. De gondolkodni kellene a dologról. 

Mert azt, hogy honnan vegyem a pénzt, bizony nem tudom. 

– Ostobaság! – kiáltott fel Staunton. – Hisz te úszol az aranyban. 

S ami nincs magadnak, az van az apósodnak, Büchtingnek. 

Háromszázezer dollár nem lenne sok érted. Büchting Elisa 

kisasszony bizonyára szívesen megadná azért az élvezetért, hogy 

megint a szívére szoríthasson. 

– Bocsánat! – válaszolt Richard, nyugalmat erőltetve magára, 

bár homloka kivörösödött a haragtól. – Büchting kisasszony 

sohasem szorított engem a szívére, és nem tudom, honnan veszi 



azokat a „hiteles” híreit, mintha én bizonyosan mister Büchting 

vejévé lennék. 

– Nos, Ralph tudja, hogy a leány halálosan szerelmes beléd – 

szólt Staunton nevetve. – De ezekről a dolgokról máskor is 

beszélhetünk! Wooly indulni akar. Írj tehát még néhány sort a 

levél végére. 

Richard fogta a tollat, néhány percig gondolkozott, aztán a 

következőket írta: 

„Drága, hőn szeretett atyám! A kézírásból láthatod, hogy 

valóban élek még. Szerencsésen eljutottam don Lotarióhoz; onnan 

elraboltak, és most fogságban tartanak. Küldd el a pénzt, ez lesz a 

legjobb, és azt hiszem, később majd lehet tárgyalni őreimmel. 

Remélem, hamarosan viszontlátlak. Istenem, mennyi 

szörnyűséget kell majd neked elmondanom! Tudja-e a Büchting 

család, hogy élek? Hát semmiféle hírt sem kaptál rólam? Mint már 

mondtam, küldd el a pénzt. Hisz anélkül is oly sokkal tartozom 

neked. Isten veled! A nap minden órájában hű szívvel és 

szeretettel gondolok rád…” 

Staunton átolvasta e sorokat, és bólintott a fejével. Aztán 

összehajtotta a leveleket, óvatosan lezárta őket egy darab ostyával, 

és megcímezte. Wooly, aki már útra készen állott, átvette a 

leveleket, és azonnal kiment a kunyhóból. Néhány percre rá látta 

őt Richard, amint a bayou vizén át a fatöltéshez lovagolt. Az út 

kellős közepén azonban megállt, s levette válláról fegyverét. A 

többi texasi, aki utána nézett, szintén rögtön felkapta fegyverét, s a 

partra rohant. 

– Egy átkozott aligátor! – kiáltott hátra Wooly. 

– Hát nem gondoskodtál arról, hogy a bayou mentes maradjon 

ezektől a dögöktől? – kiáltott Staunton mérgesen Nazzyra. 

– Hát ki az ördög képes erre! – felelt rá ez. – Tegnap semmit se 

láttam. Lehet, hogy a Red Riverből átjött egy ilyen fickó! 



Eközben Wooly nyilván célba vette az aligátort, mert lőtt, aztán 

gyorsan a töltésre lovagolt, amelyet szerencsésen el is ért. A lövés 

visszhangja még dörögve hangzott körös-körül az erdőkben, 

mikor a bayou-ban egyszerre több fatörzshöz hasonló sötét tömeg 

jelent meg a víz felszínén. 

– No íme, egy egész telep! – kiáltott fel Staunton. – Ördög vigye 

ezeket az átkozott bestiákat! Délután ki kell őket irtanunk, 

különben egyetlen nyugodt óránk sem lesz. 

– Szabad nekem segíteni? – kérdezte Richard, aki nyomon 

követte a texasiakat a partig, s máris átgondolta, hogy az 

aligátorok rá nézve is veszélyesek lehetnek, ha majd szökni akar, s 

át kell úsznia a bayou-n. 

– Ejha, fiacskám, hát tudsz lőni? – kérdezte a kapitány. 

Richard vállat vont. 

– No, majd meglátjuk, elég megbízható vagy-e, s adhatunk-e 

puskát a kezedbe. Egyelőre hozzátok rendbe a zárkát, fiúk! 

Délután elbánunk az aligátorokkal. 

A zárka csakhamar elkészült, s lakatjával együtt igen erős 

börtön volt. A vastag léceket semmi esetre sem lehetett egy éjjel 

áttörni. Richard mégis már arra a lehetőségre gondolt, hogy 

lassanként meglazíthat néhány lécet, s valamelyik kedvező 

éjszakán megszökhet. Egyáltalán, állandóan a szökésre gondolt, s 

a különféle utakra és módokra, amelyeken azt végrehajthatná. 

Staunton nyilván leolvasta ezt az arcáról, mert egy ízben így szólt 

hozzá: 

– Hallod-e, fiacskám, ne töprengj annyit. Magától értetődik, 

hogy néhány golyót küldünk utánad, mihelyt helytelen irányban 

látunk. Ebben aztán nem ismerünk tréfát. 

– Én mindenképpen megvárom előbb a levelekre érkező választ 

– felelt rá Richard, mosolyra kényszerítve az arcát. 



– No, akár előbb, akár később, de szökésen ne éljünk, ha kedves 

az életed! – dörmögte Staunton, gonosz pillantást vetve a 

fiatalemberre. 

Délután a négy férfi a sziget közepéről a partra vitt egy 

szárazon heverő nagy csónakot. Richardnak segítenie kellett, s 

bizony nem a munka könnyebbik fele jutott neki. A csónak réseit 

betömték, és elhozták az evezőket. Richardnak nem adtak puskát, 

hanem rábízták az evezést. Azután megkezdődött az 

aligátorvadászat. 

Elsősorban arról volt szó, hogy megállapítsák, hány ilyen bestia 

hatolt be a bayou-ba. Ha nagy számmal voltak, akkor óvatosan 

kellett eljárni, mert ha ezek az állatok tömegesen támadtak, akkor 

a vadászat veszedelmessé válhatott. 

A texasiak az aligátorok összecsalogatására összegyűjtöttek 

minden húshulladékot, ami csak akadt, és magukkal hozták azt. 

Először egész nyugodtan végigeveztek a tavon. Egy helyen, a part 

táján, három aligátort láttak meg. Más helyeken is volt egy-egy 

ilyen állat. Nazzy sejtelme valósnak bizonyult, egész csapat jött át 

a Red Riverből. Összesen tizenkettőt számláltak meg. De nem volt 

lehetetlen, hogy néhány darab még a víz alatt rejtőzik. A Wooly 

által megölt aligátor a fatöltés mellett feküdt; a texasiak fejszével 

néhány darab húst vágtak le róla, hogy később csalétkül vessék 

oda az aligátoroknak. Aztán elkezdtek ordítozni, s a vizet 

paskolni. Sok időbe telt, amíg az állatok, amelyek közül 

egyik-másik roppant nagynak látszott, lassan mozogni kezdtek. 

Richard úgy vélte, hogy lőni kellene rájuk, de a texasiak nevettek, 

és azt mondták, hogy a megtámadott aligátor a vízben nagyon 

veszedelmes. Szárazon inkább fel lehet vele venni a harcot. Ekkor 

hús- és bőrdarabokat dobtak a vízbe több helyen. Alig szimatolták 

meg az aligátorok a csalétket, nyilakként siklottak oda. 

– Most keményen evezz, fiú! – kiáltott Stibbey. – A part felé! 



A texasiak lövésre készen tartották puskájukat. Richard 

alaposan nekilátott, s a csónak partra ért, mielőtt egyetlen aligátor 

közel juthatott volna. A texasiak most gyorsan felakasztották a 

húsdarabokat a parti fák ágaira, és felmásztak a fákra. Richardot 

figyelmeztették, hogy gyorsan kövesse példájukat. Alig ért biztos 

helyre, már kiszökkent a partra az első aligátor, feltátotta hatalmas 

torkát, s a következő pillanatban golyót kapott a szemébe. Az állat 

szörnyű hangot hallatott, a földet és a vizet csapkodta lábaival és 

farkával, és nagyon nehezen múlt ki. Eközben a többi állat is 

odaért, és nem okulva az elsőnek példáján, kezdett a partra 

mászni, hogy megragadja a zsákmányt, azt a néhány húsdarabot. 

Valamennyi az elsőhöz hasonló módon pusztult el. Összesen tízet 

öltek meg. Tehát még hiányzott néhány. 

– Ez nem segít rajtunk, gyerekek! – ordította Staunton. – 

Valamennyit ki kell irtanunk, különben nem mehetünk többé 

lóval a vízbe. Wooly áldhatja a szerencséjét, hogy forró délidő volt, 

s az állatok éppen lustálkodtak. Este vagy éjjel végünk van, ha a 

bestiák megszimatolnak egy lovat. Most hát a hátralevőkre kell 

még vadásznunk. Sokan már aligha lehetnek. A veszély tehát nem 

valami nagy. 

Richard, akinek nem valami nagy öröme telt benne, hogy tétlen 

nézője legyen az aligátorok lemészárlásának, s akinek még mindig 

visszhangzott fülében a különben néma állatoknak szörnyen éles 

halálüvöltése, megint visszaült az evezőpadra. Stibbey parancsot 

kapott, hogy vesse a húsdarabokat az aligátornak, Nazzy, Bigg és 

Staunton készen tartották puskájukat. Mihelyt az állat közeledett, 

a három ember lőtt. Ily módon még négyet öltek meg, minden 

veszély nélkül. Miután még egyszer gondosan átkutatták a 

bayou-t, a férfiak megegyeztek abban, hogy valamennyi aligátor 

elpusztult, és megparancsolták Richardnak, hogy evezzen vissza a 

partra. 



Már elérték a partot, és Richard kivételével már ki is léptek a 

csónakból, mikor egyszerre egy óriási aligátor, amely 

felkapaszkodott egy fatörzsre, hogy elkapja az egyik ágra 

akasztott húsdarabot, visszafordult, és a hozzá legközelebb álló 

Nazzy felé kapott. 

Sikerült is bekapnia Nazzy felsőkarját és vállát. Nazzy a 

váratlan támadástól való hirtelen rémületében elkábulva, s az állat 

hatalmas erejétől is tehetetlenné téve, egyetlen hang nélkül ájultan 

rogyott le, az állat pedig roppant torkában tartva őt, a part felé 

indult, s magával vonszolta áldozatát. 

Borzalmas pillanat volt. Staunton, Bigg és Stibbey kővé váltan 

álltak. 

Richard is elsápadt. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy 

Nazzy halálával eggyel kevesebb ellensége lesz. Fölemelte a 

súlyos evezőt, s megkockáztatva, hogy esetleg magát a 

szerencsétlen embert találja, olyan erővel sújtott le az állat fejére, 

hogy az akkorát reccsent, mintha egy hordó repedt volna szét. 

Az állat eleresztette Nazzyt, és fejét, amelynek alakja 

szemlátomást megváltozott, nehézkesen új ellensége felé 

fordította. És most következett Richard második csapása, amely 

még hatalmasabb volt, mint az első, mert hisz ennél az az 

önkéntelen aggodalom gyengítette Richard karját, hátha 

véletlenül Nazzyt találja el. Erre az ütésre eltörött az evező, de az 

aligátor roppant feje is lehanyatlott. A következő pillanatban Bigg 

az állat szemére illesztette pisztolyát és belelőtt. 

Mikor Nazzyt fölemelték, s ő magához tért, az aligátor már nem 

élt. 

– Azt a fűzfán fütyülő rézangyalodat! – szólt Staunton, 

odalépve Richard elé. – Ezt nem csináltad rosszul, fiú! Nem fogjuk 

elfelejteni! 

Nazzy, akinek sebeiből patakzott a vér – hisz az aligátor fogai 

alaposan megsértették tagjait –, sokkal gyengébb volt, semhogy 



megmentőjének köszönetet bírt volna mondani, s megint ájulásba 

esett. Mindjárt kimosták sebeit, s igyekeztek a vérzést csillapítani. 

Eközben még egy aligátor közeledett. De alig emelte ki fejét a 

vízből, golyó találta. 

Most már nem mutatkozott több állat, és meglehetősen biztos 

volt, hogy a bayou egyelőre meg van tisztítva ezektől a 

veszedelmes lakóktól. 

Nazzy sebeit bekötözték, s a csónakot később megint 

visszavitték a sziget közepére. Richard észrevette, hogy félelmes 

társai most egészen másként bántak vele, hogy emberileg 

közelebb jutott hozzájuk. A csónak visszaszállításánál is most már 

nem a legnehezebb munkát végeztették vele, mint az imént, 

hanem a legkönnyebbet, s mikor este lett, szemlátomást egyik 

ember sem bírta rászánni magát, hogy azt mondja neki, menjen a 

zárkába. Végre odalépett hozzá Staunton. 

– Te ma megmentetted egyikünk életét – mondta. – Ez kissé 

változtat egymáshoz való viszonyunkon, fiam. Ha 

becsületszavadat adod, hogy nem szöksz meg, akkor szabadon 

járhatsz-kelhetsz, fekhetsz, ott ahol akarsz, és úgy bánunk veled, 

mintha közülünk való volnál. 

– Ezt nem tehetem meg! – felelte Richard. – Nem tudom, hogy 

azok a levelek eljutnak-e valaha a címükre, vagy hogy kaptak-e 

rájuk választ. A szavam tehát megkötne, mégpedig egészen 

bizonytalan időre. Ebbe nem mehetek bele. Fenn kell tartanom 

magam számára a szökés lehetőségét, mint minden fogolynak, aki 

nem számíthat szabadon bocsátásra. 

– Hja, fiacskám, akkor be kell menned a zárkába – szólt 

Staunton mogorván. 

– Nincs kifogásom ellene – válaszolt Richard. – Bánjatok velem 

úgy, ahogy akartok, de ne akarjatok lebeszélni, hogy olyasmit 

tegyek, amit hasonló helyzetben ti is megtennétek. 



Magától bement a zárkába, és lefeküdt. Staunton bezárta 

mögötte az ajtót, és zsebre tette a kulcsot. 

Richard úgy tett, mintha aludnék, de éberen figyelt őreinek halk 

beszélgetésére. Egyes megjegyzésekből, amelyeket megértett, arra 

következtetett, hogy a mai kaland szöget ütött az emberek fejébe. 

Egyrészt – úgy látszik – elejtették azt a gondolatot, hogy a foglyot 

megölik, ha nem válnának be a remények, amelyet hozzá fűztek – 

másrészt nyilvánvalóan attól féltek, hogy Nazzy, aki 

természetesen nem vett részt a beszélgetésben, hanem kimerülten 

feküdt ágyán egy sarokban, most jobb indulattal lesz majd 

életmentője iránt, mint eddig, s talán alkalmat ad majd neki a 

szökésre. Staunton megígérte, hogy komolyan fog beszélni 

Nazzyval, s kiver a fejéből minden efféle gondolatot. 

Hogy Richard valóban megmentette-e Nazzy életét, az 

másnapra nagyon is kérdésessé vált, mert a sebesült állapota 

aggasztóan romlott. A nyári forróság, a nyakat és fejet elborító 

sebek mélysége, a friss víz és a hűsítő borogatás és ital hiánya igen 

veszedelmes mértékben fokozta a seblázat. Ezúttal is Richardnak 

kellett segítenie. Miután a szigeten nem volt forrásvíz – a texasiak 

a szó szoros értelmében csak whiskyt ittak, Richard kezdettől 

fogva majd elepedt a szomjúságtól –, kitette a sebesültet a forró 

napra, és igen gyakran váltogatta a borogatást; a víz gyors 

elpárolgása folytán olyan hűvösség keletkezett, amely a 

sebesültnek szemlátomást nagyon jólesett. Minduntalan 

köszönetet mondott jótevőjének, mégpedig határozottan hálával 

eltelten és őszintén. A többi texasi is szolgálatkésznek 

mutatkozott, és napjában többször vizet hozott egy forrásból, 

amely a bayou túlsó felén fakadt. Így aztán Nazzy és ápolója 

legalább ivóvizet kapott. 

Richard számára ilyenformán eltelt néhány nap, amely 

különben valószínűleg nagyon hosszú lett volna neki. Egyáltalán, 

arra a gondolatra, hogy heteket, sőt hónapokat kell eltöltenie ezek 



között az emberek között, ebben a sivárságban, néha a 

kétségbeeséssel határos levertség fogta el. 

Hogy elkábítsa magát, hogy eltöltse az időt, foglalkozott 

mindenfélével, amivel csak lehetett: elvégezte a legalantasabb 

szolgálatokat is, mintha ez magától értetődnék, és nem is lehetne 

másként. A renyhe texasiak, akik – ha nem vadásztak – 

nagyobbára aludtak vagy függőágyaikban hevertek, szívesen 

vették ezt, s általában az volt a véleményük, hogy Richard jó fiú. 

Ámde ennek ellenére is valószínűleg átvágták volna a nyakát, ha 

bármi tekintetben veszélyessé lett volna rájuk. 

Wooly néhány nap múlva visszatért lovaglóútjáról. Hozott 

néhány újságot, amelyből Richardnak kellett felolvasnia. Miután a 

déli államokban megjelenő hírlapok voltak, valamennyi hírük a 

lázadók ínye szerint meg volt hamisítva, a győzelmek túlozva, a 

rossz hírek enyhítve. Richard azonban a legkülönfélébb hírek e 

keverékéből kitalálta, hogy az Unió ügye nem valami jól áll. Mac 

Mellan északi tábornok kitűnően elgondolt tervét, hogy a lázadók 

hadseregét ne egyenes irányban, Washingtontól Richmond, a 

lázadók fővárosa felé, hanem keletről támadják meg, elárulták a 

délieknek, akiknek az északi fővárosokban egész csapat 

szövetségesük volt. Így aztán a kitűnő haditervet csak részben és 

tökéletlenül lehetett végrehajtani. Mac Mellan hét napon át 

küzdött Lee tábornok ellen Richmond falai alatt, végre azonban, 

mikor a lázadók segítséget kaptak, kénytelen volt visszavonulni, 

amit mesterien hajtott végre. Az a terv, hogy a lázadók hadseregét 

szétugrasztják, és Richmondot beveszik, mindenesetre kudarcot 

vallott. Ámde ki lehetett olvasni a híradásból, hogy a Dél sem 

használhatja ki a richmondi győzelmet. Nagyon legyengült az 

ütközetben. 

Így tehát a dolgok az 1862. év közepén még majdnem éppen 

úgy álltak, mint az előző év április havában. Két óriás viaskodott 

egymással, s az volt a kérdés, melyik merül ki előtt. 



Staunton és társai arra ittak, hogy mielőbb megtörténjék a 

bevonulás New Yorkba, és remélték, hogy ők is ott lesznek. Most 

azonban mégis kíméletesek voltak, és nem kényszerítették 

Richardot, hogy velük igyék az Észak vereségére. 

Nazzy napról napra jobban helyrejött. Megmentője és ápolója 

iránt szemlátomást őszintén hálás volt, de mióta Staunton 

néhányszor beszélt vele, ezt az érzését többé nem árulta el. A 

kapitány valószínűleg alaposan kioktatta, hogy ne tévessze szem 

elől a maga és társai érdekét, és ne ragadtassa magát semmi 

olyanra, ami a foglyot a fogságból való meneküléshez segítheti. 

Mindazonáltal Nazzy ama szörnyűséges percek óta, amikor az 

aligátor őt magával vonszolta, szemlátomást más ember lett. 

Gyakran megtörténik, hogy ezek a rendetlen, bűnös élethez 

szokott emberek hirtelen valami hatalmas lelki megrendülést 

éreznek, ha egyszer egészen közel jutnak a halálhoz. 

Nazzy sem volt jobb, mint a többi; a múltja bizony vajmi 

vigasztalan lehetett. De eddig minden sikerült neki; el tudta 

ámítani az igazságszolgáltatást, vagy ki tudott előle térni; most 

pedig, ebben a háborús világban, amikor a Dél nem volt nagyon 

kényes a gyanús elemek felhasználásában, ha azok értettek a 

fegyverforgatáshoz, a hozzá hasonló emberek szinte újra 

becsületesekké váltak. Hisz, mint a Dél vakbuzgó hívei mondták, 

a „szent ügyért” harcoltak, s ezzel megtisztultak múltjuk bűneitől. 

Ha mindennek végeztével elvágták egymás torkát, nos, ki törődött 

azzal?! 

Szóval, Nazzy méltó társa volt Stauntonnak, Woolynak és a 

többinek; hogy mi terheli a lelkiismeretét, azt csak ő maga tudta. 

Az az ijesztő esemény azonban kétségtelenül nagy hatást 

gyakorolt rá, s a lelkében kitört heves forrongás felszínre hozta azt 

a valamicske jót, ami esetleg még volt benne. Richard magatartása 

is kellett, hogy gondolkodóba ejtse. Ő, a fogoly, a szigorúan őrzött 

rab, akit talán halálra szántak, megmentette őt; és ő volt az 



egyetlen, akinek volt annyi lélekjelenléte, hogy tettleg lépjen közbe 

érette, s később is ő volt az egyetlen, aki sebeit hűsítette, őt okosan 

kezelte, s ezzel életét másodszor is megmentette. 

– Visszaszolgálom ezt neked, fiú! – súgta oda Nazzy több ízben 

ápolójának, és Richard úgy érezte, hogy megbízhat a texasinak e 

halk ígéretében, még ha az egyre gyorsabb lábadozása során újra 

visszatért is régi, kissé nyers modorához. 

Egyik délelőtt történt, hogy a fatöltésen néhány lovas jelent 

meg, és kendőkkel integetett át a szigetre. Staunton és társai 

nyilván ismerték őket, mert a vízre gördítették a csónakot, hogy 

átevezzenek a szárazföldre. Szemlátomást maguknak akarták 

megtartani a bayou-n át vezető út titkát, amelyet csak néhány 

bizalmas emberükkel közöltek. 

Mikor a csónak vízen volt, Staunton, Stibbey és Wooly 

áteveztek; Bigg pedig ott maradt, hogy őrizze Richardot. Nazzy 

ugyan fel tudott már ülni, és képes volt kissé mozogni is, de még 

mindig hasznavehetetlen volt. Richard különben észrevette, hogy 

sohasem hagyják Nazzyval egyedül. Nyilván tartottak tőle, hogy a 

sebesült jóindulattal van ápolója iránt. 

Negyedóra múlva Stibbey és Wooly ragyogó arccal tért vissza. 

– Hamar a puskáinkat! – kiabálták jó messziről. – Vadászat lesz, 

niggervadászat! 

– Mi történt? – kérdezte Nazzy. 

– Hunter ültetvényéről megszökött vagy húsz nigger, északra 

akartak menekülni. A Red River mentén azonban elállták az 

útjukat, s most vissza kell fordulniok. Úgy be vannak kerítve, 

hogy csak a mi bayou-nk mellett nyerhetnek egérutat. Egyetlen 

útjuk a túlsó parton, azon a keskeny földszoroson van, amely a mi 

bayou-nk és a Black-bayou között húzódik. Ott lelövöldözhetjük 

őket, mint egy szarvasfalkát. 

– De hát érdeke Hunternek, hogy a niggereit lelőjétek? – 

kérdezte Nazzy. 



– Hogy a fenébe lenne érdeke! Hisz 30 000 dollár kára lesz 

belőle. De azok ott, akik nekünk a hírt hozták, igazi 

niggervadászok, azok nem törődnek vele, hogy Hunter 

visszakapja-e a bitang niggereit. Hat ismerősünk kergeti őket a 

Red River felől ide, a mi bayou-nk felé. Egy óra múlva itt kell 

lenniök. 

Kannibálöröm ragyogott vad ábrázatukon, miközben puskáikat 

és vadásztarisznyáikat felkapták… Staunton mindig magával 

hordta fegyverét és lőszerét. 

– Goddam! – dörmögte Bigg. – Nincs szebb dolog a 

niggervadászatnál. Veletek megyek. 

– Igazad van, nem is vesszük tőled rossz néven! – mondta a 

többi. – De mi lesz ezzel a fiúval? 

– Azt betesszük a zárkájába! – kiáltott fel Bigg. 

Richard nem sokat kérette magát. El volt tökélve, hogy megadja 

magát sorsának, amíg nem tud rajta változtatni; bement tehát a 

zárkába, amelyet Wooly rázárt. 

– Most pedig, Nazzy, ne felejtsd el, mit mondott neked a 

kapitány! – szólt Stibbey a cimborájának. Aztán valamennyien a 

csónakhoz rohantak. 

Richard lefeküdt. Már régóta lemondott arról a gondolatról, 

hogy a zárka léceit lassanként, külön-külön meglazítsa, mert őrei, 

akik régi életmódjuk folytán minden fortélyt és cselt ismertek, 

minden reggel alaposan megvizsgálták a léceket. Nem is akarta 

Nazzyt rácsábítani, hogy vele beszélgessen. Meg akarta várni, 

amíg a texasi magától kezd el beszélni. 

Fél óra telt el, de Nazzy, aki nagyon buzgón szívta pipáját, meg 

sem moccant. 

– Alszol, fiú? – kérdezte végre. 

– Nem – felelte Richard. 



– Akkor tégy nekem egy szívességet – folytatta Nazzy. – Lassan 

telik az idő, unom magamat. Mondd el nekem, hogyan kerültél 

Toledóba, s egyáltalán, mi történt veled. 

Richard remélte, hogy a teljes igazság elmondása csak hasznára 

lehet, és elkezdte elbeszélni a texasinak egész történetét. Elmondta 

Ralph hirtelen támadását, valóban csodálatos megmentését, 

Toledóba való eljutását és ottani életét. Nazzy hallgatta őt, és egy 

szóval sem szakította félbe. 

Ámde más oldalról megzavarták őket. Mert amikor Richard 

már vagy félórája beszélt, hirtelen lövések dördültek el a bayou 

nyugati oldalán. 

– Hej, most itt vannak! – kiáltott fel Nazzy csillogó szemmel. – 

Ó, csak fel tudnám emelni azt a puskát! 

Richard nem szólt semmit. Ismerte ezeket az embereket, és 

tudta, hogy minden olyan dologban, ami a négerekkel függ össze, 

szívük kőkeménnyé vált. Nekik a néger állat volt, mégpedig 

gyűlölt állat, mint a kígyó vagy a skorpió. A fehér emberiségnek 

ez a söpredéke vad elégtétellel rögződött meg abban a hitben, 

hogy van még nálánál rosszabb, alantabb álló is. Számukra a fehér 

gyilkos még mindig bajtárs volt, de a legjobb néger is üldözött 

vad. És hogy ezt a nézetüket vallották a gazdag, előkelő, gőgös 

ültetvényesek is, ez még inkább megerősítette őket gyűlöletükben. 

Hisz így legalább volt egy közös érintkezési pont közöttük és „Dél 

előkelő bárói” között! 

Túlról ordítás hallatszott, szenvedélyes vadászhajsza hangjai, 

közben egy-egy átható halálordítás is. Richard önkéntelenül 

abbahagyta elbeszélését, és irtózattal hallgatta ezeket a hangokat. 

Nazzy számára ezek a vad hangok a múlt kellemes emlékeit 

idézték fel; nyugtalanul fészkelődött ülésén. Csak akkor 

csillapodott, mikor a vadászat zaja eltávolodott. 

– No, folytasd, fiú! – szólalt meg végre. – Hiába fülelek azokra, 

ha nem lehetek velük! Hol is hagytad el? 



Richardnak már csak azt kellett elmondania, mint lettek 

Toledóban a misszionárius ellen való támadás révén 

figyelmesekké, s mi történt aztán Yerrezzel és vele. 

– A barátaid tehát veled is alaposan elbántak! – szólt Nazzy. – 

Én is így jártam egyszer. A saját fivérem elütött a kezemről egy 

leányt, akit szerettem, s akkor vége volt bennem mindennek, többé 

nem ismertem irgalmat. Sajnállak, fiú, sok mindent köszönhetek 

neked. De akit a kapitány egyszer kezébe kap, azt keményen fogja, 

s magad is beláthatod, hogy nem csalhatom meg a cimboráimat. 

– Ezt nem is kívánom – felelte Richard, aki látta, hogy 

óvatosnak kell lennie. – Ámbár neked sem ártana, ha velem együtt 

eljönnél innen, valami nyugodtabb helyet keresnél, s azzal a 

pénzzel, amelyet atyám szívesen adna neked, békés, új életet 

kezdenél! 

– Nem lehet az, fiú! – felelte Nazzy, nehézkesen csóválva fejét. – 

Mialatt seblázban feküdtem, néhányszor magamhoz tértem, és jött 

egy s más furcsa gondolatom az életről meg a halálról. De ha 

valaki, mint én, megszokta ezt az életet, az többé nem tud belőle 

kiszabadulni. És nincs is jobb élet ennél. Ezen a nyomorúságos 

földön semmi sem ér többet, mint a függetlenség… az ember azt 

teheti, amit akar, a szabad ég alatt alszik a puskájával, nem fél sem 

az ördögtől, sem a haláltól, a hátát sohasem kénytelen 

meggörbíteni, s annak, aki rosszat tesz neki, megfizet érdeme 

szerint! 

– Én pedig valójában semmi kellemeset sem látok abban az 

életben, amely itt a szigeten folyik! – válaszolt Richard. – Ha te 

derék trapper volnál a Missouri mentén, vagy telepes lennél 

valahol, akkor éppen olyan független lehetnél – aminek szépségét 

én is elismerem – és mégsem kellene nélkülöznöd és unatkoznod, 

mint itt a bayou-ban. 

– Nem, nem… nem lehet! – ismételgette Nazzy nagy 

határozottsággal. – Nem szakadhatok el a cimboráktól. És nem is 



lenne az embernek nyugalma, másutt, egyedül. A gonosz szellem 

nem hagyja az embert békében. Szóval, hogy röviden végezzünk – 

mert a pajtásaim minden pillanatban visszatérhetnek –, csak azt 

akartam neked mondani, hogy nem segíthetlek a szökésben. De 

egyet megígérek neked: ha egyszer mégis szökni találsz, nem 

lövök utánad, és nem is kiáltok, és ha mégis utánad lövök, akkor a 

golyó legalább egy rőfnyire repül majd el a fejed mellett. Ez 

minden! És többé nem beszélünk erről! 

Mindenképpen vigasztalás, bárha igen szerény vigasztalás volt 

Richard számára tudni azt, hogy ebben a szomorú helyzetben van 

legalább egy emberi szív, amely vele érez. Remélte, hogy Nazzy 

idővel még jobban magába száll, s talán maga is gondol majd 

szökésre. 

Estefelé visszatért a többi texasi. Félig ittasok voltak, és 

nemcsak a whiskytől, hanem az embervadászat mámorától is. 

Bigg, aki aránylag a legjózanabb volt, vad szemléletességgel írta le 

Nazzynak a szörnyű vadászatot. 

– Mi négyen ott feküdtünk a tar platán mellett – tudod, 

amellett, amelyik egyszer megégett. A földsáv a mi bayou-nk és a 

Black-bayou között ott mindössze 400 lépés széles; ha tehát jönnek 

a niggerek, mindegyik kényelmesen a puskánk csöve előtt van. A 

többiek átengedték nekünk ezt a díszhelyet, mert tudják, hogy mi 

lövünk a legjobban. Úgy állapodtunk meg, hogy azokat, akik 

kiszabadulnak a mi fegyvereink tüzéből, a többiek fogják el tőlünk 

balra. 

– Még alig térdeltünk egy félórája a korhadt fák mögött, 

amelyek szanaszét feküsznek ott, mikor jobb felől recsegés és 

suhogás hallatszott, éppen úgy, mint amikor szarvasfalka törtet át 

az erdőn. Néhány perc múlva felbukkant egy hatalmas nigger, 

pompás fickó, egy pillanatig nyugodtan állt, felemelte a fejét, 

éppen úgy, mint egy szarvas, és szinte szimatolt, tiszta-e a levegő. 



– Még ne lőjünk! – súgta Wooly halkan. – Hadd jussanak mind 

a mi vonalunkba; különben visszamennek, s a többié lesz a 

mulatság. 

– Igaza volt. A nagydarab nigger vagy húsz lépést előrejött, s 

mikor azt hitte, hogy biztonságban van, hogy szabad az út a két 

bayou között – mert jól sejtette, hogy itt leselkedhet a legnagyobb 

veszedelem –, akkor hátraintett. Erre körülbelül tizenöt niggerből 

álló csapat törtetett elő a bokorból, öregek és fiatalok, és 

valamennyi őrültként rohant át a tisztáson. Ugyanakkor jobb felől 

felharsant a hajtók lármája. Egyszerre célba kaptuk puskáinkat. 

Wooly lőtt először, látni akartuk, miképpen hat az első golyó. A 

hatalmas, szép szál nigger elbukott. Ezt láttad volna. Futás közben 

kapta a golyót, kinyújtotta két karját, megpördült és elzuhant, 

mint egy fatörzs. A többi megtorpant, az elülsők megálltak, az 

utánuk rohanók pedig legázolták őket. Egy gomolyagban voltak, 

éppen úgy, mint amikor a vadat egy rakásra terelik össze. Mi 

pedig vígan belelőttünk a gomolyagba. Azt az üvöltést hallottad 

volna, azokat a pofákat láttad volna! Az egyik három láb magasra 

ugrott fel, amikor meglőttem. Ez volt valamennyi között a 

legfürgébb, és majdnem elillant. Néhányan elvánszorogtak még a 

Black-bayou partján álló magnóliákig. Itt azonban elcsípte őket a 

többi, és szép lassan kivégezte valamennyit revolverlövésekkel. 

Mikor már egyet sem láttunk, átmentünk oda, ahol a nagy rakás 

feküdt. Néhány közülük még nem halt meg. Mi takarékoskodtunk 

az ólommal meg a puskaporral, lábuknál fogva odavonszoltuk 

őket a Black-bayou-hoz és beledobtuk őket, mert ott is láttunk 

aligátorokat, s fel akartuk használni az alkalmat, hogy 

egyvégtében azokkal is elbánjunk. Meg is tettük. Összesen 

tizenkilenc nigger volt. Most ott vannak a niggermennyországban, 

és táncolhatnak Tamás bácsival. Pompás tréfa volt, sok éve nem 

volt részem ilyenben. 



Richard irtózattal és borzongva hallgatta ezt az elbeszélést, 

amelyet Nazzy szemlátomást nagyon élvezett. Mikor beadták 

vacsoráját a zárkába, képtelen volt enni. Fél éjszaka álmatlanul 

feküdt. Végleg eltökélte, hogy megszökik. És még ha le is kell 

szúrnia, vagy le is kell lőnie e gyilkosok egyikét, mindegy, szökni 

fog. Ezek az emberek kívül állnak minden törvényen, amelyen 

erkölcsös teremtmények közössége alapszik. 

Mikor másnap reggel kieresztették a zárkából, alig bírt ránézni 

ezekre az emberekre. Helyettük is szégyenlette magát; milyen 

múlt lehetett az emberek mögött, hogy gyönyörűséget találhattak 

olyan borzalmas jelenetekben, amilyenek tegnap lezajlottak! 

Persze… Pettow Ralph sem volt különb! Ralph, aki a világfi, a jó 

barát, a hazafi álarca alá rejtette a gyilkost, az árulót! Mély, metsző 

fájdalommal tanulta meg Richard, hogy az a szép világ, amelyet 

ifjúi álmaiban magának felépített, csalóka kép, hogy haszonlesés, 

árulás, gonoszság nem kivétel, hanem inkább a szabály, és hogy 

boldognak vallhatja magát az, aki élete útjain jó emberekkel 

találkozott. 

Még ma is a tegnapi „niggervadászat” volt a beszélgetés tárgya. 

Dél felé azonban egyszerre másra terelődött a figyelem. Ekkor 

ugyanis lovas jelent meg a túlsó parton, s ügetett végig a 

fatöltésen. Úgy jött, mint aki otthon van, és teljesen tájékozott; 

végiglovagolt a töltésen addig a pontig, ahol az megszakadt, aztán 

a vízbe hajtotta kissé ijedező lovát. 

Staunton és cimborái felugráltak, és puskát ragadva a partra 

siettek. Miután Richardot senki sem tartotta vissza, ő is utánuk 

ment, s a texasiakkal együtt ő is ráismert az idegenre. 

– Yerrez! – hangzott fel egyszerre valamennyi szájból. 

– Ördög és pokol, legyünk óvatosak vele szemben! – mondta 

aztán a kapitány. – Bizonyosan zokon vette, hogy cserbenhagytuk. 

Vigyázzatok! 



Yerrez olyan gyorsan közeledett, amennyire azt a veszedelmes 

út lehetővé tette. Nem köszönt, és sötét, zárkózott arccal jött 

feléjük. Mikor azonban a part közelébe ért, egyszerre úgy tett, 

mintha látna valamit, ami nagyon meglepi, szinte megijeszti. 

– Az ördögbe! – kiáltott fel. – Ki van itt veletek? Kísértet ez, 

vagy valami példátlan hasonlatosság? 

– Ahá, a fiúról beszél! – kiáltott fel Staunton nevetve. – Gyere, 

Tonio, gyere csak! Ő az, akit gondolsz! 

Yerrez keresztet vetett, aztán kilovagolt a vízből a partra. 

Közben még mindig kimeredt szemmel bámult Richardra. 

– Mindig is azt gondoltam, hogy ez az egész história komisz 

tréfa volt tőled, kapitány! – kiáltott fel aztán. – Azt írod nekem, 

hogy Toledóban már semmi dolgod, mert a fiú a vízbe fulladt, és 

íme, elhoztad magaddal! Engem otthagytok a börtönben, a fenét 

sem törődtök velem… Ne is higgyétek, mintha azért jöttem volna, 

hogy hízelgéseket mondjak nektek. Csak azért jártam meg ezt a 

hosszú utat, hogy valamennyiteket züllött fickóknak nevezzelek, 

nyomorult gazembereknek, akik cserbenhagyjátok a barátotokat! 

És nem szállt le a nyeregből, hanem megvetően nézett végig 

mindegyiken, külön-külön. A texasiak csak nevettek, s egyelőre 

nem szóltak semmit. Felháborodásra nem volt okuk, mert annyira 

érezték a szemrehányás jogosságát, hogy még csak mentegetőzni 

sem próbáltak. 

– No, öregein – szólt végre Staunton –, hagyd abba ezt a 

zsörtölődést! Nem tehettünk mást; megcsíptük ezt a fiókát, és el 

kellett mennünk, mert elfogyott az élelmiszerünk. Téged nem 

féltettünk. Tudtuk, hogy te minden csávából kiszabadulsz, és mint 

a példa is mutatja, szerencsésen és egészségben meg is érkeztél 

hozzánk. 

– Ne gondoljátok, hogy ilyen könnyen és olcsón szabadultok 

nálam! – felelte Yerrez még mindig sötéten és szinte fenyegetően. 

Nagy kedvem volna, kapitány, hogy jó sértést vágjak a pofádba, s 



aztán kiálljak veled egy szál késre. És csakis azért jöttem ide, hogy 

kimondjam, amit gondolok. 

– Akkor hosszú utat tettél meg rövid munkáért! – felelte 

Staunton nyugodtan. – Egyébként nem illik régi jó barátoknak 

ilyen gorombaságokat a fejükhöz vágni. Szállj le a lóról, igyunk 

egy pohár whiskyt, és legyünk jó barátok. Azt hiszem, 

mindnyájunknak szükségünk van erre. A toledói rossz napokért 

fényes kárpótlást kapsz. Kétezer dollár fájdalomdíjat ígérek neked. 

– Szeretném tudni, honnan veszed azt! – válaszolt Yerrez még 

mindig ingerült hangon. – De remélem, adtok éjjeli szállást. 

Majdnem egyvégtében lovagoltam Toledótól idáig. 

– Hogy adunk-e? – kiáltott fel Staunton. – Ellenkezően, 

felszólítalak, hogy maradj nálunk. És most legyen vége a 

ridegségnek. Szállj le a magas lóról, és légy jókedvű. 

– Igen, Tonio, légy jókedvű! – kiabált most a többi is. 

A texasi lassan leszállt a lóról, odadobta a kantárt Richardnak, 

aki ahhoz az elvéhez híven, hogy mindig szolgálatkésznek 

mutatkozik, el is kapta azt. 

Richard különben nagy figyelemmel tanulmányozta Yerrez 

arcát. Ez az ember Toledóból jött, a hacienda fogházából. Nem volt 

lehetetlen, hogy don Lotario küldötte, mert ezek a gazfickók nem 

valami szilárdak a cimboraságban, ha saját előnyükről van szó. 

– De egyet el kell tűrnöd – mondta most a kapitány. – És nem 

szabad érte ránk haragudnod. Mi mind híven összetartunk, ezt 

biztosan tudom. De az óvatosságról sohasem szabad 

megfeledkeznünk. Aki olyan helyről jön, ahol sárgaláz van, azt 

megfüstölik. Te olyan helyről jössz, ahol könnyen kap az ember 

fertőzést, így hát meg kell engedned, hogy megmotozzunk. 

– Miért? – kérdezte Yerrez haragos tekintettel. 

– Csak azért, mert meglehet, hogy Toledóban valaki levelet 

vagy más effélét dughatott a zsebedbe e fiú számára! – mondta 

Staunton egészen nyugodtan. 



– Ördög és pokol! Hát így vagyunk? Meg akartok motozni… 

nem bíztok bennem? Semhogy ezt eltűrjem, inkább – bármilyen 

fáradt vagyok is – megint ellovagolok, s másutt keresek éjszakára 

helyet. 

– Azt mondom neked, hogy nem jutsz ki a bayou-ból! – felelt rá 

Staunton, megmarkolva fegyverét. – Köztünk minden dologban 

világosságnak kell lennie. Aki nincs velünk, az ellenünk. Ha 

tisztának érzed magadat, akkor nem látom be, miért ne engednéd 

meg jó barátaidnak, hogy belenézzenek a zsebeidbe! 

Yerrez olyan mozdulatot tett, mintha újra fel akarna ülni a 

lovára. Aztán, mintegy meggondolva magát, felkacagott és így 

szólt: 

– No nem bánom, igazad van! Ti még mindig a régiek 

vagytok… és elvégre magam is csak ezt csinálnám! Nesztek! 

És ledobta vadásztarisznyáját a válláról, amelyen át volt vetve, 

és levetette a kabátját. Staunton igen alaposan átkutatott minden 

zsebet, még a nadrágzsebeket is, miközben Yerrez a többivel 

beszélgetett. 

– Minden rendben van! – szólalt meg végre Staunton. – No, 

ennek örülök, derék ember vagy! Most pedig Isten hozott! Minden 

a tied, ami a mienk. Kaphatsz mindenből, amink van. Kár, hogy 

nem tegnap jöttél… niggervadászat volt… tizenkilenc darab 

vad… és valamennyi megkapta a magáét. 

– A fenét… ezt sajnálom! – kiáltott fel Yerrez. 

Ezzel nyitva volt az út a régi bizalmassághoz, s a kis csapat a 

kunyhóba vonult. Richard vezette a lovat, és elhelyezte a 

fészerben, amely istállóul szolgált. Mikor belépett a kunyhóba, az 

emberek már ott ültek a whiskysüveg mellett és Yerrez elmondta, 

hogyan fogták el, és hogyan zárták be a haciendán. Egészen az 

igazságnak megfelelően mondta el. Aztán elbeszélte, hogy egy 

napon elhívatták őt don Lotario elé, aki elmondta neki, hogy 

mister Conningham a vízbe fúlt, s hogy a környéken most már 



nincs veszély, mert találtak egy cédulát, amelynek tartalmából 

megtudták, hogy mister Conningham ellenségei eltávoztak a 

vidékről. 

– Azelőtt úgy tettem – fejezte be előadását Yerrez –, mintha nem 

tudnék rólatok semmit. Most persze vége volt ennek a 

színlelésnek. Nyugodtan beismertem, hogy hozzátok tartoztam, 

hogy azonban nem magánbosszúról, hanem a déli kormány 

parancsáról van szó. Ezért iparkodtunk elfogni mister 

Conninghamot. Én legalább nem tudok másról. Egyebekben 

tettettem magamat, hogy nagyon el vagyok keseredve ellenetek, 

és e tekintetben nem is nagyon kellett erőlködnöm, mert 

csakugyan dühös voltam rátok, amiért cserbenhagytatok. Don 

Lotario aztán nem tudta, mitévő legyen velem, ezért ellátva engem 

atyai tanácsokkal, utamra bocsátott. Elhitték, hogy a fiú tényleg a 

vízbe fúlt, s most már talán sírkövet is állítottak neki a folyó 

partján. Az áldóját… ha sejtenék, hogy sikerült élve elfogni a 

jenkit! 

– És mégis azt hiszem, hogy a nyomunkban voltak – mondta 

Staunton. 

– Miből gondolod? – kérdezte Yerrez nyugodtan. 

– Mert El Pasóban megtudtuk, hogy négy lovas és egy fogoly 

után tudakozódtak – felelte Staunton. – Ez pedig éppen ránk illett. 

– Ezt nem értem! – kiáltott fel Yerrez fejét csóválva. – 

Lehetetlen, hogy titeket gondoltak ezzel a kérdezősködéssel, mert 

mondom, hogy a jenkit egész Toledóban halottnak hiszik, vízbe 

fúltnak, és megvallom, végigfutott a hideg a hátamon, amikor itt 

elevenen megláttam. 

Staunton és a többi felkacagott. Majd a kapitány elmondta, 

miképpen kerítette hatalmába Richardot ő, Stibbey és Wooly. 

– Úgy látszik, hogy már egészen belenyugodott a sorsába – 

mondta Yerrez, egy pillantást vetve Richardra. – De meddig 

tartson ez a helyzet? Azt hittem… 



– Tudom, mit hittél, s nem kell lakatot tenni a szádra a fiú előtt – 

mondta Staunton, mikor Yerrez egyszerre elhallgatott. – 

Ellenségéből és apjából annyi pénzt akarunk kiszedni, amennyit 

csak lehet. Jó darab időbe telik, amíg valaki New Yorkból itt 

hozzánk férhet. Szóval: elárverezem a fiút a legtöbbet ígérőnek, 

jobban mondva a legtöbbet fizetőnek. 

– És ha az ellensége lesz az? – kérdezte Yerrez. 

– Hát akkor nem tehetek róla! – felelte Staunton. – De azt 

hiszem, hogy az apja fog a legtöbbet ajánlani. 

– Akkor az a másik jenki halálos ellenséged lesz! – mondta 

Yerrez. 

– Akkor már bottal ütheti a nyomomat! – kiáltott fel a kapitány 

nevetve. – Az ugyan nem okoz nekem gondot e pillanatban. Ez a 

fiú nagy szolgálatot tett itt nekünk: ezért is emberségesen kell vele 

bánnunk. 

És elbeszélte, mint mentette meg Richard Nazzyt az aligátor 

torkából. 

– Mégiscsak huncut ember vagy te! – kiáltott fel Yerrez, aki 

alaposan fenekére nézett a whiskynek. – Tőled még mindig lehet 

tanulni! Különben van időd, hogy jól meggondoljad a dolgot. 

– Biz az úgy van! – válaszolt Staunton önelégült mosollyal. – 

Csak szeretném, ha már megkaptam volna az első részletet ezért 

az árucikkért. A boltos nem akar több whiskyt hitelezni. 

– No, ez talán elég lesz egy ideig – szólt Yerrez, három 

húszdollárost nyújtva át a kapitánynak. 

– Ördög és pokol, fickó! Ennyi pénzed van? – kiáltott fel 

Staunton örvendező vigyorgással. 

– Hisz látod, hogy van! Ma reggel még eszem ágában sem volt, 

hogy akár csak egy centet is adjak neked… de sok mindent 

megtesz az ember, ha megint a régi helyén van, és meggondolja, 

mi mindent élt át együtt a cimborákkal! 



Staunton, aki félig részeg volt már, meghatódott, felugrott és 

megölelte Yerrezt. 

– Tízszeresen megfizetem neked! – kiáltotta. – De honnan 

vetted? 

– Az öreg Quironától hoztam el, akinél laktam! – felelte Yerrez. 

– Az öreg, mint az Toledóban szokás, nyitott fiókban tartotta 

ezeket a jószágokat, s mikor parancsot kaptam, hogy Toledót 

tizenöt perc alatt hagyjam el, s egy percig egyedül voltam az öreg 

szobájában, eszembe jutott, miféle holmi van ott a fiókban, aminek 

Toledóban hasznát sem lehet venni, s magammal hoztam 

útravalóul. 

– Ezt jól csináltad – kiabált Staunton. – Wolly fiam, még ma 

átlovagolsz, és húsz dollárt fizetsz annak az uzsorásnak – hah, mit 

is beszélek… ezek az aranydollárok itt kétannyit érnek – nem, 

odaadod neki az egyik aranyat, és megmondod neki, hogy az 

egész hátralékot legkésőbb négy héten belül megfizetjük, és hozol 

új italt. Úgy fogunk élni ebben a nyomorúságos bayou-ban, mint 

az istenek! 

Wooly nyugodtan kijelentette, hogy nem rajta van a sor, hanem 

Stibbeyn; ez utóbbi mindjárt ebéd után el is indult, mert 

valamennyi mohón szomjazott a kellő mennyiségű whiskyre. 

Múltjukat kellett kábulatba fojtani, és jól és gyorsan átvergődni a 

jelenen. 

Valahányszor szó volt a környékről, Richard eddig sohasem 

hallotta említeni valamely község nevét. Nyilván összebeszéltek, 

hogy nem említenek nevet; ne tudja meg Richard, milyen vidéken 

van. A helység, amelyről a levélben szó volt s amelyben Gesher 

Eleázár, az az ember lakott, akihez Ralph-nak és mister Everettnek 

választ kell küldenie, bizonyosan jó messze lehetett. 

Bigg, aki ma „konyhasoros” volt, felhordta az ebédet, amely főtt 

rizsből és pirított szalonnából állt. Gyorsan végeztek vele. Aztán 



Staunton ledőlt mohaágyára, s a többi követte a kapitány példáját. 

A függőágyakban csak éjjel aludtak. 

– Kin az őrség sora? – dadogta Staunton. 

– Nem fontos – felelte Bigg, aki már feküdt. – Nazzy majd 

vigyáz! 

Mindegyik texasi körülbelül fél üveg whiskyt ivott meg az ebéd 

alatt; ezért alighogy lefeküdtek, rögtön elaludtak; Yerrez is, aki 

amellett fáradtnak is látszott. Ilyképpen Richard, aki ebédjét 

csöndesen költötte el egy sarokban, megint egyedül maradt 

Nazzyval, vagyis helyesen szólva egyedül Nazzy volt ébren. 

Richard szeme megcsillant, és folyton az alvókról a part és a 

töltés felé fordult. Hisz Nazzy megígérte, hogy nem lő utána! Ha 

sikerülne Nazzy figyelmét elterelni, egy puskát és némi élelmet 

felragadni, s a bayou-n átgázolni… 

Nazzy, aki nézte őt, megzavarta Richard száguldó gondolatait. 

– Mégis gyalázat – szólt Nazzy –, hogy néznem kell, mint iszik a 

többi, én meg nem ihatom. Azt hiszed, kis doktor, hogy még nem 

bírnám el a whiskyt? 

Richard a vállát vonogatta. Mondhatta volna, hogy nem, nem 

szabad innia – de olyan dőre legyen, hogy elutasítsa a menekülés 

alkalmát, elmulassza a kedvező pillanatot azért, mert egy pohár 

whisky árthatna ennek a merőben idegen embernek, aki neki 

ellensége? Richard tudhatta, hogy egy pohár whisky gyorsan fog 

hatni a texasira. Önkéntelenül eszébe jutott, milyen szörnyűséges 

gyönyörűséget talált Nazzy a niggervadászatban… és máris 

határozott. 

– No, egy pohárral még megkockáztathat! – mondta. – De 

többet nem szabad innia! 

Többet nem!… Mikor Nazzy kezében tartotta a poharat, 

felcsillant a szeme, a régi szenvedély felébredt… egy hajtásra 

kiitta. Az üveget térde közé szorította… Richard el akarta tőle 



venni. Nazzy visszalökte őt egészséges karjával, szájához emelte 

az üveget, és sokáig, szünet nélkül ivott. 

– Ó, ez jó! – kiáltott fel. – Ez aztán az orvosság! Most már 

néhány nap alatt meggyógyulok! 

Arca kipirult, szeme csillogott, de csakhamar bágyadni kezdett. 

Feje oldalt hanyatlott – az ital álomitallá lett. 

Richard mellette állt, és élesen figyelte. Különös remegés fogta 

el, mikor látta, hogy Nazzy egyre mélyebben álomba merül… az 

öröm remegése volt! Végignézett a többi alvón. Staunton, Bigg és 

Wooly szinte halálra váltan aludtak. Csak Yerrez arcán nem 

látszott az az élettelen, szinte állatias kifejezés, amely a többi 

ábrázatán kiült. De ő is, úgy látszott, mélyen alszik. 

Richard néhány percig mozdulatlanul állt. Kockáztassa meg a 

szökést? Többé talán sohasem lesz ilyen jó alkalom. Még világos 

nappal volt; estig jó messzire eljuthat. Tudta, körülbelül merre 

van. Néhány napi erőltetett gyaloglás észak felé, és olyan vidékre 

jut, ahol az északi hadsereg portyázó csapatai nemegyszer meg 

szoktak jelenni. Ezt a texasiak beszélgetéséből tudta. Ha sikerül 

eljutnia a Mississippihez, akkor megmenekült; mert az északi 

hajóraj, amellyel Foote sorhajókapitány harcolt a folyón, a lázadók 

ellen sikereket ért el, és már egészen Memphis vidékéig nyomult 

elő. Odáig messze volt az út, de nem túlságosan messze. Ha nem 

bukkan akadályra. akkor erejének teljes megfeszítésével 

tíz-tizenkét nap alatt megjárhatja. 

Hát jó! Eltökélte magát. Ott lógott Staunton fegyvere, mellette a 

lőszeres tarisznya. Ott lógott a többiek fegyvere is. Richard nem 

vihette magával valamennyit, de használhatatlanná tehette, ha 

sikerül a ravaszokat lecsavarnia. Tudta, merre van a szerszám; 

fogta a csavarhúzót, és hamarosan leszedte Stibbey, Wooly és 

Nazzy puskájáról a ravaszt. Staunton fegyverét, mely a legjobb 

volt, magával akarta vinni. Yerrez az egyik sarokba állította a 

fegyverét, és amikor Richard azt is megfogta, érezte, hogy kéz 



nehezedik a vállára, s amikor megrezzenve hátrafordult, Yerrezt 

pillantotta meg maga mellett. 

– Csend! – suttogta ez. – Csak semmi zaj. Magaddal viszel! 

A meglepetéstől némán meredt a vigyorgó Yerrezre. Ez a 

vigyorgás éppúgy lehetett barátság, mint ellenséges érzület jele. 

– Don Lotario küldött! – folytatta Yerrez halkan. – Üdv 

Toledónak! 

Ez volt az utolsó jelszó, amelyről don Lotario hívei egymásra 

ismertek! Így hát Richard mégsem csalódott, amikor sejtette, hogy 

Yerrez toledói barátainak megbízásából jött! 

– El akar kísérni? Visszavinni Toledóba? – kérdezte Richard 

halkan, de hevesen. 

– Először is – megbízatásom és ígéretem szerint – 

megszabadítom e gazfickók kezéből! – felelte Yerrez. – Sietnünk 

kell. Ismerem Bigget; nála nem sokáig tart a mámor. Fogja a 

pisztolyokat, hasznukat veheti – fegyverünk sohasem lehet elég. 

Aztán válasszon ki magának egy lovat. Mindent csendben, de 

gyorsan! Én közben elvégzem a többit! 

Richard, aki még mindig nagyon izgatott volt sorsának e 

hirtelen és új fordulatától, azonnal nekifogott és megvizsgálta a 

kunyhó falán függő pisztolyokat. Kiválasztotta közülük a 

legjobbakat és a hozzájuk való lőszert. Eközben Yerrez felkészült 

az útra, aztán visszavette a kapitánytól azt a két húszdolláros 

aranyat, amely még nála volt. Richard nem nagyon örült új 

útitársának. De mit tehetett? Szabadság, csak szabadság! Ez volt a 

fő!… 

Yerrez ekkor meg akarta kötözni az alvókat, ámde felhagyott 

vele, mert Bigg, akin elkezdte, mozogni kezdett és szinte felébredt. 

– Választott már lovat és fel is nyergelte? – kérdezte aztán 

Richardtól. 

– Igen – felelte ez. 



– Akkor lovagoljon gyorsan a partra! Én mindjárt 

utánamegyek. De át kell vágnom a többi ló inát… 

– Szükséges ez? – szólt közbe Richard, aki undorodott minden 

kegyetlenségtől, akár emberről, akár állatról volt szó. 

– Az életemről van szó, señor! – válaszolt Yerrez. – Az pedig 

megér annyit, mint néhány ló! Tehát gyorsan, gyorsan! Bigg 

nagyon nyugtalanul alszik. 

Richard Staunton lovát választotta, mert ezt tartotta a 

legjobbnak. Most hát kantáránál fogva a partra vezette. Néhány 

perc múlva nagy sebtiben megérkezett a partra Yerrez is. 

– Vérzik a keze? Megsebesült? – kérdezte Richard. 

– A lovak vére! – felelte Yerrez, és riadtan körülnézett. – Most 

aztán előre, én vezetem! 

Belelovagolt a bayou vizébe. Gyorsan haladtak a túlsó part felé, 

amennyire a víz alatti töltés egyenetlensége mellett haladhattak. A 

vízen túl Yerrez mindjárt sarkantyúba kapta lovát. Milyen 

végtelen gyönyörűség volt Richard számára a jó, erős lovon ülni. 

Egy pillanatra sem maradt el Yerrez mellől, bármennyire vágtatott 

is az. 

Több órán át száguldtak így, Richard nézete szerint északi 

irányban. Ekkor mocsaras vidékre értek, ahol lassan kellett 

haladniok. 

– Tulajdonképpen hová megyünk, señor? – kérdezte Richard. – 

Képzelheti, milyen kíváncsi vagyok! Beszéljen Toledóról, a 

barátaimról! 

– Várjon, amíg elérünk bizonyos pontot, ahol néhány órára 

megpihenünk – felelte Yerrez. – Hamarosan megint szilárd talajra 

érünk. 

Így is történt. A két lovas most az éj beálltáig vágtatva haladt 

egymás mellett. Akkor megálltak egy düledező házikó előtt, 

gondoskodtak a lovakról, aztán behúzódtak, és vacsorához láttak. 



Ennek végeztével Yerrez néhány szivart vett elő, megkínálta 

Richardot, és így szólt: 

– Nos, don Richard, most beszélgethetünk! Jókora utat tettünk 

meg. Éjfélkor feljön a hold. Akkor folytatjuk utunkat. Először ön 

mondja el nekem, de pontosan, a legkisebb részletet sem hagyva 

el, mi történt önnel. Akkor majd én is beszámolok önnek. E 

pillanatban olyan fáradt vagyok, hogy nem tudok beszélni. 

Richard beszélni kezdett. Mikor rátért a levelekre, amelyeket a 

kapitány utasítására Pettow Ralph-nak és Mr. Everettnek írt, 

Yerrez felszólította, mondja el neki a levelek tartalmát, aztán sok 

mindent kérdezett, ami Pettow Ralph-ra vonatkozott. Minden 

egyéb, úgy látszott, hidegen hagyja őt. s 

– Én bizony nem sokat mondhatok önnek – mondta végre, 

aztán beszámolt róla, hogyan közölték vele Staunton cédulájának 

tartalmát, és mint jutott arra a gyanúra, hogy a texasiak Richardot 

elrabolták. 

– El voltam tökélve, hogy bosszút állok a fickókon, akik olyan 

gyalázatosan faképnél hagytak Toledóban – folytatta azután –, és 

mivel különben is beláttam, hogy csak előnyös lesz rám nézve, ha 

barátommá teszem az olyan előkelő urat, amilyen don Lotario, 

felajánlottam neki szolgálataimat. Még mielőtt bizonyosságot 

szereztünk az ön sorsáról, elküldtünk egy embert El Paso del 

Nortébe, hogy tudakozódjék ott, nem haladtak-e arra a texasiak és 

a fogoly. Stauntonnak tehát teljesen igaza volt, ha bizalmatlan volt 

irántam. Ez az ember egy ravasz ördög. 

– Mikor tehát az ön holttestét sehol sem találtuk, s a 

leggondosabb kutatás ellenére sem került az elő, don Lotario is 

kezdte már hinni, hogy ön nem halt meg, hanem fogságba került. 

Kis csapatot szereltek fel, s engem bíztak meg a vezetésével. Don 

Alfonso és a fiatal francia is a csapattal jöttek. Mivel azonban nem 

merészkedhetnek be mélyen Texasba, hátramaradtak egy biztos 

helyen, s én egyedül lovagoltam tovább, hogy meggyőződjem 



róla, alapos-e a gyanúm, s hogy ön csakugyan itt van-e a bayou 

szigetén. Most tehát rögtön odalovagolhatnánk az ön barátaihoz, 

de nekem még más tervem is van. Még nem is várnak bennünket, 

mert nem tételezhettem fel, hogy a szökés önnel együtt ilyen 

hamar sikerül. Ennélfogva Providence-ba kell lovagolnunk, és 

megakadályoznunk, hogy a pénz, amelyet New Yorkból esetleg 

Gesherhez küldenek, a semmirekellő Staunton kezébe kerüljön. 

– Istenem, ez nagyon mellékes! – kiáltott fel Richard bosszúsan. 

– Nekem mindenekelőtt az a fontos, hogy visszatérek a 

barátaimhoz. Hadd legyen a pénz Stauntoné! 

– Önnek, fiatal, gazdag ember létére, ez persze mindegy! – szólt 

Yerrez csöndesen, de azért elég határozottan. – Nekem, szegény 

éhenkórásznak azonban nem közömbös, hogy van-e tízezer 

dollárom, vagy sem. Don Lotario ugyan tekintélyes összeget ígért 

nekem, de… 

– Csak nem kételkedik don Lotario adott szavában? – kiáltott fel 

Richard. 

– Ó nem, de ugye, ön sem sajnálja tőlem a tízezer dollárt! 

Providence nincs nagyon messze… a kerülő nem nagy… 

– De hát nem fél, hogy éppen ott árulhatja el valaki, s kezébe 

kerül egykori barátainak, akik most bizonyára a legnagyobb 

ellenségei? – mondta Richard. – Amellett a válasz New Yorkból, s 

tehát a pénzküldemény is, még nem érhetett Providence-ba… 

– Megálljon, ezt kiszámíthatjuk! – vágott közbe Yerrez, és 

megkérdezte Richardtól, mikor küldték el a levelet. – Staunton 

tudja a módját és az útját! – folytatta aztán. – Válasz már 

mindenesetre lehet Providence-ban. Pettow kapitány 

természetesen nem fogja elküldeni a 100 000 dollárt, valószínűleg 

nincs is ennyi pénze, és nem is bízik Stauntonban. Inkább azt 

hiszem, hogy maga fog eljönni, s kissé megnézi önt. Everett úr 

azonban elküldi a 10 000 dollárt, ez meggyőződésem. És ez a pénz, 

mint mondtam, már ott is lehet Providence-ban. 



– Hát akkor lovagoljon egyedül! – szólt Richard. – Mondja meg, 

hol vannak a barátaim. Egyedül is oda megyek. 

Yerrez Antonio tanakodott, vagy legalábbis úgy tett, mintha 

tanakodnék. Richard nem láthatta arcának kifejezését, mert teljes 

sötétség volt, s az égő szivar parazsa csak néha vetett rőt fényt 

Yerrez arcára. 

– Ez aligha lehetséges – mondta végre. – Először is, ön nem 

ismeri az utat, én pedig nem tudom önnek úgy leírni, hogy 

odataláljon. Másodszor; egész sereg szabadportyázó kóborol a 

vidéken, elfognák mint kémet, és rövid úton felakasztanák. 

Harmadszor; az a gyanúm, hogy eddigi barátaim azonnal 

elindulnak nyugat felé – mihelyt új lovakat szereznek –, mert azt 

hiszik, hogy én is arra mentem. Maradjon tehát nyugodtan velem. 

A providence-i kerülő nem sok időnkbe kerül. 

– Én úgy találom, hogy ez az idő drága! – válaszolt Richard. – 

Hisz éppen azokat a napokat vesztegetjük el, amelyek a maga régi 

barátainak új lovak szerzésére időt adnak. 

– Tegye meg nekem, señor, és fogadja meg rendelkezéseimet! – 

erősködött Yerrez. – Én tudom, mi a helyes, s kettőnk közül ön a 

fiatalabb és tapasztalatlanabb. Most pedig aludjuk át azt a néhány 

órát, amíg a hold felkel! 

Richard rossz kedvvel, sőt egyenesen aggodalommal hallgatta 

ezt a beszédet, de mégsem tudott mit mondani rá, s mivel Yerrez 

takarójába burkolózott és lefeküdt aludni, ő is követte példáját. 

Nagyon természetes volt, hogy a texasi meg akarta csalni egykori 

cinkosait, és el akarta tőlük kaparintani a nyereséget; de éppolyan 

természetesnek látszott, hogy Staunton és cimborái 

Providence-ban mindent el fognak követni, hogy Yerrez tervét 

meghiúsítsák, s hogy a szökevényeket újra kezükbe kapják. Mert 

nyilvánvaló volt, hogy Staunton semmiféle eszköztől sem fog 

visszariadni, hogy Yerrez nyomát megtalálja, és rajta bosszút 



álljon. Így kellett felfogni a helyzetet. Ámde Richardnak nem volt 

tudomása egy dologról, amiről azonban csakhamar értesült. 

A fiatalember hamarosan elaludt. Mikor Yerrez felköltötte, a 

hold már magasan állt az égbolton. Nyeregbe szálltak, és tovább 

lovagoltak keleti irányban. Richardnak nagyon kellemetlen érzése 

volt, mikor arra gondolt, hogy ily módon egyre jobban távolodik 

barátaitól. Csak az az egy gondolat vigasztalta, hogy viszont 

közeledik a Mississippin működő északi hajórajhoz. El volt 

tökélve, hogy ha lehet, elmegy egészen a nagy folyamig, mert 

tudta, hogy a Mississippin sokkal gyorsabban juthat haza New 

Yorkba, mintha megint visszatér Toledóba, és onnan indul útnak. 

Ezt a nézetét elmondta Yerreznek, s ennek, látszólag, semmi 

kifogása sem volt ellene; csak azt kötötte ki, állítson ki neki 

Richard bizonyítványt, hogy szerencsésen kihozta őt a 

Farouche-bayou-ból, mert – mint Yerrez helyesen megjegyezte – 

erre a bizonyítványra don Lotario ki fogja neki fizetni a kikötött 

összeget. 

Louisiana északi részén lovagoltak megállás nélkül, egészen 

másnap délelőttig. Aztán több órán át pihentek. Yerrez bőven 

hozott magával élelmiszert a szigetről. A texasi fölöttébb hallgatag 

volt. Richard pedig nem nagyon vágyott arra, hogy beszélgessen 

ezzel az útitárssal. Így aztán hallgatagon lovagoltak tovább. 

Richard a vidék jellegéről észrevette, hogy közelednek a 

Mississippihez. Yerrez figyelmeztette őt, miképpen kell 

viselkednie, ha véletlenül déli csapatokkal akadnának össze. 

– Azt kell mondania, hogy virginiai, aki Kaliforniából tér vissza 

azért, hogy részt vegyen a háborúban – mondta Yerrez. – 

Különben majd én beszélek ön helyett. Az Északot természetesen 

szidnia kell. Sohasem szabad másként említenie: az átkozott, a gaz 

Észak, az őrült jenkik, a gőgös szatócsok… és így tovább; ellenben 

azt kell mondania: a dicsőséges Dél, az igaz, a szent ügy, győzni 



fog a szecesszió, a páratlan Davis. Figyelje majd meg, hogyan 

csinálom én. 

Richard elhatározta, hogy lehetőleg elkerüli ezeket a 

szólásmódokat, ámbár belátta, hogy Yerrez tanácsa alapjában 

előrelátó és helyes. Megint egy elhagyatott, út menti házban 

töltötték az éjjelt. Másnap, miután erős iramban lovagoltak, 

olyannyira, hogy a lovak már nemigen bírták tovább, elértek 

Providence-ba, és meglátták egész hatalmas szélességében a 

„folyók atyját”, a Mississippit. 

Yerrez betért valami piszkos szállásra, ahol csak úgy 

hemzsegett a söpredék nép. Miután azonban szemlátomást jó 

ismerőse volt a vendéglősnek, különszobát kapott. Ebben a 

szobában várakozott Richard, míg Yerrez elment ama Gesher 

Eleázárhoz, hogy tudakozódjék nála. 

Egy óra múlva visszatért azzal a hírrel, hogy még semmi sem 

érkezett New Yorkból. Erre Richard sürgette őt, hogy azonnal 

induljanak Alfonsóhoz és Edmondhoz, különben ő maga indul 

észak felé, hogy elérje Memphist, amely az unioisták hatalmában 

volt Yerrez látszólag habozott. Egyrészt Providence-ban akart 

maradni, hogy megvárja Mr. Ewerett küldeményét, másrészt 

viszont úgy nyilatkozott, neki is érdeke, hogy elérje az északi 

csapatokat, mert Délen már az élete sem biztos. Valami 

nyugtalanító, kapkodó bizonytalanság mutatkozott 

magatartásában. 

– Jó – mondta végre. – Lovagoljunk északnak. Nehéz lesz 

átbújni a határterületen, de próbáljuk meg. Alkalomadtán majd 

küldünk hírvivőt az ön barátaihoz, hogy térjenek nyugodtan 

vissza Toledóba. Az bizonyos, hogy a jenki hadsereg sorai mögött 

lesz ön a legnagyobb biztonságban. 

– Vagy inkább honfitársaim sorában. És remélem, nemsokára 

ott is leszek! – felelte Richard. 

– Annál jobb! – mondta Yerrez kissé gúnyos ábrázattal. 



A vendéglő, amelyben a texasi megszállt Richarddal, valamikor 

egy hatalmas hodály lehetett, és tulajdonképpen ma sem volt 

egyéb. A deszkából való falakat csak az utcai oldalon fedte el 

falazás; a többi fal palló vastagságú deszkából volt, a felső emelet 

kizárólag deszkából. Ezen a felső emeleten kapott Yerrez és 

Richard kicsiny szobát, afféle padláskamrát. 

Yerrez odalépett a keskeny ablakhoz. 

– Indulnunk kell! – kiáltott fel egyszerre. – Itt látok valakit, aki 

felfedezhet minket! 

És azonnal felkapta fegyvereit, és kirohant az ajtón. Richard 

nem tehetett mást, követnie kellett őt. Ez persze nagy 

önmegtagadásába került. Akármilyen társaságban szívesebben 

lett volna, mint ezzel az emberrel. De ha itt elfogja őt a lázadó 

kormány vagy valami lázadó csapat, akkor jó esetben is hosszú 

fogság vár reája. Így hát éppen olyan gyorsan kapott fegyverei 

után, és indult a lépcsőn lerohanó Yerrez nyomába. 

Ez utóbbi azonnal lovára pattant, és megparancsolta az 

istállófiúnak, hogy nyissa ki a hátsó kaput. Egy pillanat múlva 

Richard is ott termett. Yerrez egy aranyat dobott oda a szolgának, 

odakiabálva neki, hogy fizesse ki belőle a vendéglőst, a többit 

pedig tartsa meg magának. Aztán kirúgtatott a kapun. Richard 

alig bírt a nyomába érni. A vendéglő úgyszólván a város szélén 

volt. Néhány perc múlva tehát eljutottak azokra a szabad 

mezőkre, amelyek Providence-tól északra a Mississippi mentén 

húzódnak. Itt rátértek a rendes útra, és úgy vágtattak, mintha 

életről vagy halálról lenne szó. 

Talán csakugyan így is volt. Mert negyedóra múlva így szólt 

Yerrez: 

– Woolyt láttam. Gesher Eleázárral együtt jött egyenesen a 

szállásunk felé. Ha követnek bennünket, akkor harcolnunk kell az 

életünkért. 



Richard belátta ezt, és megsarkantyúzta lovát. A mezőkön 

dolgozó munkások vagy azok, akik az úton velük találkoztak, 

elcsodálkozva bámultak a vadul száguldó lovaspár után. 

Valahányszor valaki szembejövő nagyon megnézte őket, Yerrez 

ezt dörmögte: 

– Átkozott népség! El fognak bennünket árulni! 

– Nem kellene olyan irányba fordulnunk, ahol nem is 

gyanítanak bennünket? – kérdezte Richard. 

– Erre már gondoltam régen – felelte Yerrez. – De most még 

nem megy. Azt kell hinniök, hogy vad iramban menekülünk észak 

felé, s így üldözésük arra irányuljon. Azután majd elkanyarodunk. 

Az volna a legjobb, ha valahol átkelhetnénk a folyón és 

elérhetnénk a bal partot. 

– Nem hallott arról, hol állanak az északi csapatok? – kérdezte a 

fiatalember. 

– De igen, csak még nagyon messze vannak! Azok most nem 

segíthetnek rajtunk. Halló, ide be… ez keményebb út, ezen nem 

találják meg olyan könnyen a nyomunkat. 

És befordult bal felé egy sűrű bozótba, amelyen gyalogösvény 

vezetett át, éppen csak olyan széles, hogy egy lovas elfért rajta. 

Richard Yerrez mögött lovagolt. 

Elhaladtak néhány ültetvény mellett. Yerrez azonban oly távol 

tartotta magát ezektől, hogy onnan nem lehetett őt megismerni. 

– Az a legrosszabb, hogy még nem volt időnk eleséget vásárolni 

– szólalt meg egyszerre Yerrez. – Be kell tehát térnünk valahol, és 

ez megint nyomra vezetheti üldözőinket. 

– Nos, hisz nem követtünk el bűntetteket! – mondta Richard, 

aki sokat gondolkozott helyzetén és annak veszélyein. – Hisz 

Délen is vannak hatóságok és tisztviselők. Engem ugyan egy ideig 

fogva tarthatnak. De hogy magának mi baja történhetne, azt 

igazán nem tudom. Hát bűn az, hogy otthagytuk a bayou-t? 



Yerrez nem felelt, hanem csak sajátságosan nevetett maga elé. 

Mikor megpillantott egy kicsi, magányos házat, odalovagolt, de 

Richardnak azt mondta, hogy maradjon hátra. 

– Jobb, ha nem látnak kettőnket együtt – mondta. – Csak veszek 

egy kis eleséget. 

Negyedóra múlva csakugyan kukoricakenyérrel és sonkával 

tért vissza. 

– Szerencsém volt! – mondta. – Csak egy asszony volt a házban. 

Sejtette, hogy nem tagadhat meg tőlem semmit, úgy látszik, 

nagyon keményen néztem rá. Mindent adott, amit kértem. 

Richard azt gondolta magában, hogy magányos asszony 

valóban meggondolatlanul cselekednék, ha ilyen embernek 

megtagadna valamit. Yerrez lénye, a nyugtalanság, a kapkodás, a 

zaklatottság, amely egész magatartásában megnyilatkozott, egyre 

kínosabban érintette a fiatalembert. 

Magnóliákból és ciprusokból álló erdőben töltötték az éjjelt, de 

már hajnalhasadás előtt újra elindultak. Richard, aki még mindig 

nem bízott kísérőjében, némi elégtétellel látta, hogy megtartották 

az északi irányt. Így legalább lépésről lépésre közelebb jutnak az 

északi csapatokhoz. 

Mikor nagyon elhagyatott vidékre értek, Yerrez az út közepén 

megállott, és utasította Richardot – akár parancsnak is lehetett 

venni –, hogy várjon itt, amíg ő visszajön. Azt mondta, hogy 

valamikor egy ismerőse lakott a közelben, és ő tudakozódni akar, 

vajon itt lakik-e még az az ember; annál meghúzódhatnának 

néhány napig, amíg elmúlt a veszedelem. 

– De hisz a veszedelem akkor fenyeget bennünket, ha itt 

maradunk! – kiáltott fel Richard indulatosan. – Hisz arra kell 

törekednünk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, az északiakhoz 

jussunk. Csak ott leszünk békében és biztonságban. 



– Ön ezt nem érti! – felelte Yerrez. – Don Lotario az én 

gondjaimra bízta önt, s önnek kötelessége, hogy nekem szót 

fogadjon. 

– Helyes, ha arról van szó, hogy Toledóba menjünk – szólt 

Richard. – De most csak arról a közös célunkról van szó, hogy 

elérjük az északi hadsereget, mégpedig amilyen gyorsan csak 

lehet. 

– Várjon rám! – kiáltott Yerrez kurtán és parancsoló hangon. – 

Legkésőbb egy óra múlva itt leszek! 

Ezzel elvágtatott, átszelve a síkságon. 

Richard eleinte nyugodtan a helyén maradt. Sokkal 

becsületesebb lélek volt, semhogy ne gondolta volna, hogy 

bizalmatlanságával megsérti Yerrezt, ha annak magatartása 

jóhiszemű. Másrészt érezte: felforr a vére arra a gondolatra, hogy 

most csak tőle függ, vajon továbblovagol-e. Hisz így minden 

kockázat ellenére is elérhetné az északi hadsereget. Volt benne 

elég vállalkozó szellem, amely arra ösztönözte őt, hogy egyedül is 

megkockáztassa ezt az utat. Elvégre mi rossz érheti őt? Elfogják, ő 

igazolja magát; ha pedig erre nem képes, akkor megvárja, amíg a 

hatóságok levelet váltanak Mr. Everettel, és akkor állításainak 

helyessége kiderül… Hisz éppen ez kellett neki. Tétovázva ült a 

lován. Vajon helyes-e, ha elhagyja azt az embert, akinek a 

fogságból való megszabadítását köszönheti… Mert bizonyos, 

hogy Yerrez megérkezése nélkül nemigen kínálkozott volna neki 

egyhamar alkalom a szökésre… 

Végül is úgy határozott, hogy marad. De nem szívesen tette. 

Egy belső hang azt súgta neki, hogy menjen. De mégis meg akarta 

várni Yerrez visszatérését, és nyugodtan megmondani neki, hogy 

egyedül is folytatni fogja útját, és nem fog arra várni, amíg 

Yerreznek kedve lesz őt elkísérni. Ily módon Yerreztől függött, 

hogy vele jön-e vagy sem. 



Több mint egy óra telt el. Végre visszajött Yerrez, de nem 

egyedül. Egy férfi kísérte őt lovon. Külsőleg nagyon hasonló volt a 

texasihoz, vad, durva, piszkos, visszataszító, sötét szemekkel, 

amelyek állandóan Richardot vizslatták. 

– Nos, mister Richard – szólt Yerrez –, itt maradunk! 

Megtaláltam a barátomat. Néhány napra hajlékot ad nekünk. 

Ezalatt azok, akik üldöznek, keresni fognak bennünket, és ha nem 

találnak meg, más irányba mennek, azután nyugodtan 

lovagolhatunk észak felé. 

– Ellenkezőleg – felelte Richard határozottan –, a déli csapatok 

előőrseit és parancsnokait figyelmeztetni fogják, és akkor 

lehetetlen lesz átsurrannunk soraikon. 

– Fogadja meg nyugodtan az én tanácsomat! – felelte Yerrez 

fölényesen és gúnyosan. – Jöjjön! 

– Nem! – válaszolt Richard. – Akkor egyedül megyek észak felé, 

és nem bánom, ha nem kísér el. 

– Mi az, megőrült? – kiáltott fel Yerrez, és szeme haragosan 

villogott. – Ne okoskodjék. Együtt maradunk. És ha nem követ 

szépszerével, akkor… 

– Nos, akkor? – kérdezte Richard, akiben egyszerre 

bizonyossággá vált az a régóta lappangó sejtelem, hogy Yerrez 

szintén önző célokra akarja őt kihasználni. 

– Nos, akkor kényszerítjük! – felelte Yerrez nevetve. – Ne 

nyúljon a pisztolyaihoz, az nem segít, mi erősebbek vagyunk! 

– Majd meglátjuk! – kiáltott fel Richard, aki a két ember 

magatartásából arra következtetett, hogy itt megint gyalázatos 

játékot akarnak űzni vele. És kirántva egyik kétcsövű pisztolyát, 

Yerrezre szegezte azt. – Nem vagyok az alárendeltje. Fizettesse 

meg magának a szolgálatokat, amelyeket nekem és barátaimnak 

tett. Igényeit ki fogják elégíteni, de nincs kedvem, hogy egy héten 

át bizonytalan vidéken maradjak. Ha itt akar maradni, ám jó! Én 

továbblovagolok! 



– Nem vesztegethetjük az időt! – szólt át Yerrez a cimborájának. 

– Fogd meg a kantárt, Will! 

Az idegen odakapott Richard lovának kantárához, a 

fiatalember azonban mint ügyes lovas, felágaskodtatta lovát, és 

megfordult vele. Aztán leütötte az idegen kezét, amely feléje 

nyúlt, és megsarkantyúzta lovát. Ebben a pillanatban lövés 

dördült el. Richard lova nagyot ugrott… a fiatalember rögtön látta, 

hogy az állat megsebesült, de mégis tovább sarkantyúzta. Mert ha 

a ló még csak tíz percig bírja, akkor eljuthat olyan emberek közé, 

akik pártjára állnak. Ezerszer inkább akart idegen emberek 

hatalmában lenni, semhogy Yerrez hatalmaskodásának legyen 

kiszolgáltatva. Ámde a ló egyszerre leroskadt. Richard a ló feje 

fölött előrebukott, és csak nehezen tudott talpra esni. Ámde 

mindjárt lekapta puskáját, odafordult a két gazfickóhoz, akik feléje 

vágtattak, és így kiáltott: 

– Megálljatok, vagy lövök! Ha még egy lépést közeledtek, 

ellenségekként bánok el veletek! 

Yerrez felkacagott. Ennek az embernek nemtörődömsége a 

csodával volt határos. Richard célzott, de csak a lóra, legalább 

ebben a tekintetben ki akarta egyenlíteni az esélyeket. Megrántotta 

a ravaszt. A gyutacs dörrent, de a fegyver nem sült el. Richard 

meghúzta a második ravaszt… a gyutacs megint csettent, de lövés 

nem hangzott! 

Yerrez folyton kacagott, aztán egészen odalovagolt hozzá. 

– Nos, úrfi, mindjárt az első éjjel kiszedtem a töltést a 

puskádból és a pisztolyaidból! – mondta. 

Richard nagyot kiáltott dühében. Egyszerre egész vadságában 

és aljasságában átlátta ennek az embernek gyalázatosságát és 

árulását. Szörnyű harag fogta el. 

– Ha életembe kerül is, te nem leszel úrrá rajtam! – kiáltott fel, 

és kihúzta tőrét, amely az övén függött. – Ölj meg, ha tudsz, de 

élve nem követlek! 



Olyan erő és elszántság villámlott a fiatalember szemében, hogy 

Yerrez önkéntelenül hátrarántotta lovát. De Richardnak volt rá 

ideje, hogy tőrét a ló oldalába döfje. Mondtuk már, hogy ki akarta 

egyenlíteni a játék esélyeit. A döfés olyan hatalmas volt, hogy a 

sebből sugárban szökkent ki a vér, a ló pedig felágaskodott úgy, 

hogy Yerrez kicsúszott a nyeregből. 

– Isten áldjon, Tonio! – kiáltott fel most Yerrez barátja. – Itt 

emberek jönnek, mint látom olyanok, akikkel nem akarok 

találkozni! 

Megfordította lovát, és átszegve a mezőkön, elvágtatott 

ugyanabban az irányban, amerről az imént Yerrezzel együtt jött. 

Yerreznek ebben a pillanatban annyi baja volt megvadult 

lovával, hogy nem tudott odanézni a közeledő emberekre, akikről 

a barátja beszélt. Richard azonban hat lovast látott dél felől 

vágtatva közeledni. Sejtette, hogy ezek az üldözők, de hisz nem 

volt oka, hogy féljen tőlük?! Meg nem menekülhetett tőlük. Bele 

kellett nyugodnia ebbe az új kellemetlenségbe. 

Yerrez lova most összeroppant, és a texasi csak nehezen 

menekült meg attól, hogy alája ne kerüljön. Az idegen lovasok 

most oly közel jutottak, hogy Richard felismerte közöttük Woolyt. 

Yerrez a rémülettől halálra vált arccal állt, amikor a lovasokat alig 

ötvenlépésnyire megpillantotta. Majd hirtelen kihúzta egyik 

pisztolyát. Úgy látszott, mintha maga ellen akarná fordítani a 

fegyvert. Egyszerre azonban gúnyosan felkacagott, és visszadugta 

övébe a pisztolyt. 

– Ennek te vagy az oka, te kutya! – ordított rá Richardra. – De 

meglakolsz érte! 

– Ők azok! – kiáltott fel Wooly, kísérőihez fordulva. – Fogjátok 

el mind a kettőt! 

– Ami engem illet, én nem sajnálom, hogy utolértek bennünket 

– mondta Richard a férfiaknak, akik szemlátomást egy déli 

lovasezredhez tartoztak… Erre vallott egyenruhájuk. – Éppen 



most kellett védekeznem ez ellen az ember ellen, aki kényszeríteni 

akart arra, hogy vele menjek. 

– Ki volt a harmadik, aki bal felé menekült a mezőkön át? – 

kérdezte a csapat vezetője, miközben a lovasok közül hárman 

leugrottak ziháló lovaikról, és Richardnak is, Yerreznek is 

összekötötték a kezét. 

– Valami barátja ennek az embernek – válaszolt Richard. 

– Végre megvagytok! – kiáltott fel Wooly, bosszútól villámló 

szemét Yerrezre szögezve. – Átkozott gyilkos… megkapod a 

jutalmadat, sőt remélem, az én kezemtől kapod meg! 

– Nem tudom, miről beszélsz, Wooly – felelt Yerrez hidegen és 

megvetően. – Én senkit sem öltem meg. Hogy elhoztam a pénzt 

Geshertől…?! No, azt mindegyitek megtette volna! 

– Megölni a kapitányt… álmában átvágni a torkát, orvul, te 

bitang! – kiáltott fel Wooly. 

– Nem én tettem – felelte Yerrez. – Ez tette, ni! Neki volt rá a 

legtöbb oka! 

Richard megdermedt. Hát ez volt az a vér, amely beszennyezte 

Yerrez kezét, mikor a bayou-ból való menekülés alkalmával 

előreküldötte őt, és valamivel később jött utána! Hát ezért kellett 

Richardnak előremennie! A fiatalember megborzadt. E mellett a 

gyilkos mellett kellett napokon át aludnia! 

– Hát ez tette?… Meglehet! – kiáltott fel Wooly. – Nos, majd 

kiderül! 

– Istenemre mondom – tiltakozott Richard izgatottan, de 

szilárdan és határozottan –, nem én tettem! Most hallok először 

erről a gyilkosságról, amellyel sohasem terheltem volna meg 

lelkiismeretemet, még ha a kapitány ellenségem volt is. 

– És én, a barátja, én öltem volna meg? – kiáltott fel Yerrez 

gúnyosan kacagva. – Nem, megcsalni, azt igen, ez más… ő is 

megcsalt engem. De megölni… soha. Ez a fickó igazi jenki! Ki 

akarja magát hazudni a bajból. No majd meglátjuk! 



Richard belátta, hogy már jenki volta révén is gyanús a déliek 

szemében. De az a gondolat, hogy őt komolyan vádolhatnák 

orgyilkossággal, annyira lehetetlennek tűnt fel neki, hogy nem is 

gondolt rá, milyen nagy veszély fenyegeti őt. 

– Szót se! Előre, mars! – kiáltott a csapat vezetője, mikor Richard 

újra szólni akart. – Aztán lépjetek ki jól, különben megismerkedtek 

a korbáccsal! 

– Uram, ami engem illet – szólt Richard nyugodtan a vezetőhöz 

–, arra kérem, bánjon velem tisztességesen. Semmi bűnt sem 

követtem el, mint azt Mr. Wooly is bizonyíthatja, s nem is én 

vagyok az, akit üldöznek. Akaratom ellenére, gyalázatos emberek 

áldozataképpen vagyok itt Délen, és hálás leszek önnek, ha minél 

előbb visszaküld hazámba. 

– Az ön hazája bizonyára valamelyik átkozott jenki állam? – 

kérdezte a vezető komoran. 

– Igen, ott születtem… és gazember, aki megtagadja hazáját, 

anyját! – felelte Richard. 

– Előre, elég a fecsegésből! – kiáltott fel a vezető. – 

Mindkettőtöknek megtiltom, hogy bárkihez is szóljatok. 

Providence-ban majd lesz időtök a fecsegésre. Ott majd kell is 

beszélnetek. 

A két fogoly a lovasoktól közrefogva megindult. Yerrez 

igyekezett ártatlan arcot vágni; ami Richardot illeti, neki nem 

kellett nyugalmat erőltetnie magára, mert sorsának ezt a 

fordulatát tényleg szívesebben vette, mint hogy tovább legyen 

kénytelen együtt élni az áruló texasival. Sőt talán ez az új 

balszerencse, amely érte, éppen a legjobb mód arra, hogy eljusson 

hazájába. Kérdezősködni fognak New Yorkban, levelet fognak 

váltani Mr. Everett-tel. De hátha ezeket a leveleket megint elfogja 

és elsikkasztja Ralph? És hátha ezeket a Délen történt eseményeket 

újra fel találja használni Richard megsemmisítésére?… De minek 

gyötörje magát most ilyetén gondolatokkal, amelyek úgysem 



változtatnak helyzetén! Kihallgatása alkalmával mindent el akart 

mondani, és az ártatlanság nyugalmával akarta megvárni a 

fejleményeket. Hisz most már nincsen gyilkosok között, hanem 

katonák között! Persze… Staunton, Yerrez és társai is a Dél 

katonái voltak!… 

Menetelés közben semmi sem történt. A foglyok szűkös élelmet 

kaptak. Senkivel sem volt szabad beszélniök. Yerrez 

egyszeregyszer beszédbe akart bocsátkozni, de a vezető egy 

pillanatig sem tűrte szigorú parancsának áthágását. Másnap 

délután megérkeztek Providence-ba. Azonnal a 

térparancsnokságra vezették őket, amely egy vendéglőben volt, és 

elválasztották őket egymástól. Richard azt a kegyet kérte, hogy 

beszélhessen a helyőrség parancsnokával. Nem adták meg neki. 

Másnap korán reggel Richardnak meg kellett jelennie a 

haditörvényszék előtt, amely tisztekből és a legénységből 

kiválasztott kilenc tagból állott. Miután a déli hadsereg legjobb 

csapatai keleten, Virginiában állottak, és Providence-ban csak egy 

lovas osztag volt, amely inkább látszott szabadcsapatnak, mint 

rendes katonaságnak, Richard nem éppen nagyon megnyerő 

alakokat és arcokat látott maga előtt. Különösen a legénységbeliek 

emlékeztettek szörnyen Woolyra, Yerrezre s a hasonszőrű 

alakokra. Ám az elnök, egy ezredes, értelmes embernek látszott; 

arca mindenesetre elég pallérozottságra és műveltségre vallott. 

Richardot felszólították, beszélje el, hogyan került 

Providence-ba. Megtette. Története meglehetősen kalandosan 

hangzott, úgyhogy a fiatalember nemegyszer gúnyos mosolyt 

látott a bírák ajkán. Az elbeszélés legfontosabb része a bayou-ból 

való szökés volt. Richard az igazságnak híven mondta el. Ezután 

az elnök különböző kérdéseket intézett hozzá, amelyek leginkább 

Staunton meggyilkolására vonatkoztak. Richard látta, hogy őt 

gyanúsítják, és erélyesen hangoztatta ártatlanságát. 

Ezután Yerrezt szólították a bírák elé. 



A texasi elmondta, miért ment Toledóba, és mint fogták őt el, 

mindezt az igazságnak megfelelően. Csak azt jegyezte meg, hogy 

azt hitte, jenki kémről van szó. Hogy Stauntonnak személyes 

tervei vannak, amikor Richardot hatalmába akarta keríteni, arról 

Yerrez, mint mondta, semmit sem tudott. Aztán bevallotta, hogy 

Stauntonra nagyon haragudott, de nem annyira, hogy komolyan 

kárt akart volna benne tenni; sőt meg akarta tárgyalni a dolgokat 

Stauntonnal, és aztán ott akart nála maradni a bayou-ban. Richard, 

aki roppant összeget ígért neki és azt a tízezer dollárt, amely 

Providence-ba érkezett, szintén neki ajánlotta fel, elcsábította őt, 

hogy szökjék vele, és legyen útmutatója. Ő, Yerrez, előrelovagolt. 

Ekkor történhetett, hogy a fiatal jenki kitöltötte bosszúját a 

texasiakon azzal, hogy megölte Stauntont. A kihallgatás során, 

amelyen most Wooly és Gesher, a kereskedő is tanúképpen 

szerepeltek, kiderült, hogy a tízezer dollár tényleg megérkezett 

Gesherhez, hogy Yerrez felvette az összeget, hogy nála meg is 

találták Staunton jegyzőkönyvével együtt. 

Ez a körülmény szemlátomást Yerrez ellen szólt; de Richard 

titkolt rémülettel vette észre, hogy a bírák hangulata mégis a 

texasinak kedvez, aki egészen nyíltan beismerte a csalást, amelyre 

őt Richard csábította, de esküdözve hangoztatta, hogy hozzá sem 

nyúlt Stauntonhoz. 

– Uraim – mondta végre Richard –, amikor elmondtam kissé 

rendkívüli történetemet, láttam, hogy némelyikük mosolygott. És 

íme, a tárgyalás menete a legtöbb állításomat igazolta. A tízezer 

dollárt atyám küldte, és vele együtt valószínűleg levél is érkezett. 

Önöknek meg kellene engedniök, hogy azt a levelet 

elolvashassam. 

Ezt a levelet is megtalálták Yerreznél, és elvették tőle. Az 

ezredes most elővette és elolvasta. 



– Semmi fontos sincs benne – mondta az ezredes. – Mister 

Everett azt írja, hogy el fogja küldeni egyik hozzátartozóját, aki 

majd személyesen tárgyal Staunton kapitánnyal. 

– Egyik hozzátartozómat! – szólt Richard megborzongva. – Meg 

is van nevezve? 

– Nincs. 

– Hát jó, akkor megvárom, amíg megérkezik – mondta Richard. 

– Láthatják, uraim, hogy állításaim minden pontban igazaknak 

bizonyultak. Miért is öltem volna meg Staunton kapitányt, aki 

mélyen aludt, és nem gátolhatta meg szökésemet? Nem akarom a 

gyilkosság gyanúját Yerrezre terelni; csak azt állíthatom, hogy én 

hagytam el elsőnek a kunyhót, amelyben azok az emberek 

aludtak, és hogy Yerrez csak utánam jött el; a keze pedig véres 

volt, amiről ő azt mondta nekem, hogy akkor vérezte meg magát, 

amikor az ottmaradt lovak inait átvágta. Kérdezzék meg mister 

Woolytól, képesnek tart-e engem ilyen orgyilkosságra… 

Kérdezzék meg, nem mentettem-e meg egyik társának életét, aki 

pedig szintén ellenségem volt. 

Wooly, akit megkérdeztek, elismerte az életmentést, de arra 

nézve, hogy mit hisz Richardról, kijelentette, hogy nem tud ítéletet 

mondani. 

– Az a legvalószínűbb – mondta az egyik bíró –, hogy mind a 

ketten részesek a gyilkosságban, s most egyik a másikra akarja 

tolni a bűnt. Akasztassuk fel mind a kettőt! 

A bírák egyhangú nevetése azt bizonyította, hogy ennek a 

felfogásnak van a legtöbb híve. 

Richard végre felfogta, hogy helyzete sokkal, de sokkal 

veszélyesebb, mint ahogy valaha is gondolta. Nyomasztó félelem 

ereszkedett lelkére, amilyen a legjobbakat és a legbátrabbakat is 

elfoghatja, amikor ártatlanul kerülnek szembe a meggyalázó 

halállal, vagy akár csak valamely súlyos büntetéssel. Beszélni 



akart, de elakadt a hangja. Ebben a pillanatban belépett egy katona 

és átadott az ezredesnek egy papirost. 

– Ártatlan vagyok! – kiáltott fel Richard. – Tegyenek, amit 

akarnak, ítéljenek lelkiismeretük szerint, de én nem öltem meg 

Stauntont, és nem tudtam a haláláról, amíg Woolytól meg nem 

hallottam. Talán tud felvilágosítást adni az az ember, akinél 

Yerrez el akart rejtőzni, s aki elmenekült, mikor a lovas katonák 

utolértek bennünket. Ott kell laknia azon a vidéken, ahol elfogtak 

bennünket. 

– Annak az embernek a tanúskodása a fődologban, a gyilkosság 

dolgában nem lehet lényeges – felelte az ezredes. – De lesz 

mindjárt más tanúnk. Az az úr, akit az ön nevelőatyja ideküldött, 

megérkezett, és mindjárt megjelenik a bíróság előtt. 

Richardnak borzongás futott végig a hátán. Kit küldött ide Mr. 

Everett? Talán csak nem őt, éppen őt… 

Ebben a pillanatban útiruhába öltözött úriember lépett a 

szobába. Richardnak minden vére a szívébe tódult. Arcát halálos 

sápadtság borította el. Fekete hajú, halvány, szabályos arcú, 

karcsú férfi volt… Pettow Ralph. 

Hányszor gondolt Richard arra a pillanatra, amikor majd 

szemben fog állani egykori barátjával! Ő, az ártatlan, félt ettől a 

pillanattól, mert nem volt bosszúálló, s egyáltalában nem szerette 

a vad és szenvedélyes jeleneteket. Ha tőle függ, ő nem is üldözte 

volna Ralphot sohasem. Beérte volna azzal, hogy távol van tőle az 

áruló. Összeborzadt, ha az emberi lélek feneketlen szakadékaira 

gondolt, amelyek Ralph merénylete kapcsán tárulnak fel előtte. És 

a rettegett pillanat, íme, váratlanul itt van! A beesett arcú és égő 

tekintetű ember hidegen nézett végig a gyülekezeten, egy 

pillanatig rátekintett Richardra is, hidegen és közönyösen… 

Ez volt az, aki hátulról rásütötte a pisztolyt! Minek jött most…? 

Csak azért, hogy Richardot végleg tönkretegye! Everett úrnak 



sejtelme sem lehetett arról, ki az áruló, különben nem küldte volna 

ide magát a gyilkost! 

Pettow Ralph levelet adott át az ezredesnek, aki azt figyelmesen 

elolvasta. 

– Ez meleg ajánlás, amelyet mindenesetre figyelembe fogok 

venni, kapitány úr! – szólt nagyon udvariasan. – Kérem, tessék 

helyet foglalni. 

Richard, akinek fejében cikáztak a gondolatok, kitalálta, hogy 

Ralph, az áruló, valamelyik előkelő lázadónak ajánlását hozta 

magával. 

– Ismeri ezt az embert? – kérdezte az ezredes és rámutatott 

Richardra. 

Ralph hosszasan nézte a fiatalembert, aki szilárdan szegezte 

szemét ellenfelére. Olybá tűnt fel, hogy Ralph szeme vakon mered 

az űrbe. 

– Nem ismerem! – szólt azután nyugodt és kemény hangon. 

– Hogyan, nem ismeri? – kérdezte az ezredes. 

– Nem, határozottan nem, ezt az embert sohasem láttam – 

mondta Ralph és csóválgatta a fejét. 

Richard keményen összeszorította az ajkát. Nem tudta, hogy 

halálsápadt, ami talán ellene szólt. 

– Különös! – mondta az ezredes. – Akkor közölnöm kell önnel, 

miről van szó. 

És főbb vonalaiban elmondta a vádat és mindazt, ami 

megelőzte. 

– Akkor ez, mint ahogy mindjárt gondoltam, csalás – szólt 

Pettow nyugodtan. – Mikor elolvastam egy bizonyos Staunton 

levelét, akit évekkel ezelőtt futólag ismertem, s aki egyik 

rokonomnak, Mr. Everettnek azt írta, hogy Everett Richard 

barátom még életben van, én mindjárt kétségbe vontam ezt az 

állítást, de engedtem rokonaim kérésének, és miután nagy 

nehezen megszereztem a szükséges engedélyeket, elindultam ide, 



hogy felkeressem azt a bizonyos Stauntont. Mister Everett a pénzt 

előre elküldte, tudtom nélkül; mert én nem engedtem volna meg, 

hogy elküldje, hisz sejtettem a csalást. Nem, ez az ember nem 

Everett Richard. De miután tud szegény barátom 

meggyilkolásáról, őt és Stauntont tartom a gyilkosoknak. A két 

gonosztevő aztán bizonyára összebeszélt, hogy eljátszik egy 

komédiát, és Everett úrtól pénzt csal ki. Mindenesetre többet 

tudnak arról a titokzatos gyilkosságról, mint bárki más a földön. 

Richard szemei villámlani kezdtek, amikor Ralph mindezt 

hidegen és üzletszerűen előadta. 

– Istenemre! – kiáltott fel nagy erőfeszítéssel és izgalomtól 

remegő hangon. – Soha nem volt még nagyobb szörnyeteg a 

világon, mint ez az ember. És gonoszabb lélek nem gázolt 

vakmerőbben bele az emberi kötelességekbe! Ez az ember, maga 

ez a Pettow az, aki hátulról lelőtt. Sajnos, szegény atyám még nem 

tudja ezt… Leveleim nem jutottak el hozzá, valaki elsikkasztotta 

azokat… 

Pettow vállát vonogatta, mikor az ezredes rátekintett. A bírák 

haragosan felmordultak; de haragjuk nem Ralph, hanem Richard 

ellen irányult. 

– De hisz ön maga mondta, hogy írt Everett úrnak? – szakította 

félbe az elnök Richard kitörését. 

– Azt írtam, amit Staunton diktált nekem mint fogolynak. 

Ellenőrizte minden soromat. Csak pénzről engedett írnom, és nem 

engedte meg, hogy megírjam az igazat arról az emberről, aki 

halálomat követelte Stauntontól! – kiáltott fel Richard. 

– Ez nagyon is meseszerű! – szólt az ezredes mogorván. – 

Pettow kapitány, még egyszer kérdem, nem ismeri fel ebben az 

emberben az eltűnt Everett Richardot? 

– Nem! Sohasem fogom őt annak elismerni, mert nem ő az. 

– És én még egyszer kijelentem, hogy az vagyok, akinek 

magamat mondtam, és hogy ártatlan vagyok Staunton halálában! 



– kiáltott fel Richard, kezét az ég felé emelve. – Isten tudja, hogy 

ártatlan vagyok, s az ő oltalmába ajánlom magamat! 

– New Yorkban ez az úr bizonyosan másként beszélne! – szólt 

közbe Ralph halkan. 

– Igen, New Yorkban! – kiáltott Richard. – Vigyetek oda! Ott 

álljon velem szemben! Nem lesz hozzá bátorsága! Most pedig 

legyen meg Isten akarata! 

A foglyokat átvezették az egyik szomszéd szobába, és 

negyedóra múlva beszólították őket a gyűlésterembe. Yerrez több 

ízben akart beszélni Richarddal, aki komor gondolataiba merülve 

nem felelt neki. 

Pettow Ralph már nem volt a gyűlésteremben. Richard már a 

bírák arcáról leolvasta az ítéletet, ami így szólt: 

„…hogy egy ember, aki magát Yerrez Antoniónak nevezi és 

kóbor életet folytat, valamint egy ismeretlen nevű másik ember, 

aki hazug módon az eltűnt Everett Richardnak adja ki magát, 

Staunton kapitány meggyilkolásával alaposan gyanúsítva, 

elfogattak; s hogy ezután rájuk bizonyult, hogy a gyilkosságot 

együtt követték el; hogy bár tagadják, de közülük legalább egyik a 

tettes, és egyik sem tudja magát igazolni; hogy ezenkívül 

nevezettek alaposan gyanúsíthatok azzal, hogy közveszélyes 

csavargók és kémek. – Minek folytán a mai válságos időkben, 

amelyek a rend szigora fenntartását követelik meg, puskapor és 

golyó által haljanak meg, éspedig a kelet napjának délutánján öt 

órakor.” 

Yerrez arca fakó lett, és minden tagja remegett. Richard szintén 

halvány volt, de nyugodt. Már beletörődött sorsába. Halála 

bizonyosnak látszott… Minek is mentette meg őt akkoriban az a 

derék német?… 

– Uraim – fordult Richard bíráihoz –, önök nagyon 

könnyelműen ítéltek egy embertársuk életéről. – Kötelességük lett 



volna időt adni nekem, hogy beszerezzem bizonyítékaimat New 

Yorkból. Teljesítsék legalább utolsó kívánságomat, és közöljék 

nevelőatyámmal, Everett úrral, halálomat. Címe valószínűleg 

benne van abban a levélben, amelyet Geshel úrnak írt. Később 

aztán majd meg fogják tudni, ki volt a gyilkos. Én-e, vagy ama 

Pettow Ralph… Isten bocsásson meg önöknek! 

– Ártatlan vagyok! – kiáltott Yerrez kétségbeesetten. – Ez az 

ember ölte meg Staunton kapitányt! 

– Hazudik! – mondta Richard nyugodt megvetéssel. – Adják 

meg nekem azt a kegyet, uraim, hogy egyedül lehessek, és 

elkészülhessek meg nem érdemelt… Isten a megmondhatója, 

mennyire meg nem érdemelt halálomra. 

A bírák nem feleltek. 

Richardot bevezették egy külön szobába, amelynek ajtaja előtt 

két fegyveres katona állt őrt. A szoba a ház emeletén volt. Richard 

az ablakhoz lépett. Nem tudta, nappal van-e vagy éjszaka, nem 

látott semmit… pedig odakünn perzselte a nap a háztetőket és az 

udvart. Az ablak alatt szintén fegyveres őrszem állt. 

Richard sokáig lélektelenül bámult ki az égő napfénybe. Aztán 

kiáltás szakadt ki a melléből, görcsösen zokogni kezdett, majd 

megindult könnyeinek árja. Még mindig ott állt az ablaknál. 

Könnyein keresztül is észrevett végül egy egyszerűen öltözött 

embert, odaát, az egyik melléképület ajtajában, aki többször 

felemelte a kezét, s ezt addig cselekedte, amíg megbizonyosodott, 

hogy Richard észrevette őt. Fakószőke hajú ember volt, aki félig 

megőszült már a kortól, s külsejében szegény ültetvényeshez vagy 

telepeshez volt hasonlatos. Most megint felemelte a kezét, s 

egyszerre valami villámgyorsan Richard felé repült, akárcsak egy 

golyó. Az öregember keze erős és biztos lehetett. Szilárd tárgy 

koppant a szobában. Richard, aki alig bírt magával, s aki sokkal 

zavartabb, kimerültebb volt, semhogy valami határozott dologra 

tudott volna gondolni, felemelte azt; kartácsgolyó volt, papírral 



körülcsavarva. Richard reszkető kézzel bontotta szét a papirost, 

amelyen e sorokat olvasta: 

„Üdv Toledónak! Ne essék kétségbe. Meg fogják menteni. 

Kérjen papot, mégpedig katolikus papot. Tőle mindent megtud.” 

Richard sokáig tartotta kezében a papirost. Még mindig kábult 

volt. Nincs-e szó megint valami csalásról, valami ámításról, valami 

gonosz tervről?! Annyi mindent élt már át, hogy bizalmatlan lett. 

Hátha Wooly akar Staunton és Yerrez örökébe lépni, s megint 

eszközül akarja őt felhasználni zsarolásra. De hát ismeri-e Wooly a 

jelszót: Üdv Toledónak!? Aligha. És ha igen… nos, akkor is az 

életről van szó, és minden haladék, előny, időnyerés kincset érhet. 

Később aztán akadhat még alkalom, hogy megszökjék Woolytól. 

Mikor agya kissé megnyugodott, még egyszer elolvasta a 

papirost. Az írás világos, éles, határozott volt. A szavak hibátlan 

helyesírással írva… Nem, ez nem származhatott Wooly kezétől. 

Richard gondosan apróra tépte a papirost, és darabkáit egyenként 

kieregette az ablakon a levegőbe. 

De ki lehet az idegen?… Dantes…? De hisz ahhoz egyáltalán 

nem hasonlított!… 

Fel s alá járt a szobában, hogy kicsit megnyugodjék. Aztán 

kopogott az ajtón, s kikiáltott, hogy az őrrel szeretne beszélni. 

Kinyílt az ajtó. Richard megkérdezte, nem beszélhetne-e egy lelki 

atyával. A katona elment, és öt perc múlva azzal tért vissza, hogy e 

pillanatban csak egyetlen pap van Providence-ban, mégpedig 

katolikus pap. Richard azt felelte, hogy azt is szívesen látja. Az ajtó 

bezárult, és Richard magára maradt gondolataival. 

Jó óra telt el, mielőtt megint zajt hallott az ajtó előtt. Csakugyan 

ki is nyílt az, és hosszú, nagyon sovány, halvány arcú, fekete hajú 

ember lépett be. Arca csendes volt, komoly és szabályos, kissé 

zárkózott és szenvedő, de nyoma sem volt rajta szigornak. Sötét 

szemeivel figyelmesen nézett Richardra, aztán kezet nyújtott neki. 



– Hagyjatok csak magunkra! – szólt azután a katonákhoz, akik 

az ajtóban álltak, s a felszólításra rögtön visszavonultak. 

– Önhöz jövök, uram – szólalt meg a pap fojtott hangon. – 

Vigasztalást és reményt hozok. A végső órában megjelent valaki 

védő. De mindenesetre jobb, ha nem beszélünk angolul; még ki 

találnak hallgatni bennünket. 

Richard azt felelte, hogy tud franciául, sőt németül és spanyolul 

is. 

– Akkor beszéljünk franciául – folytatta a pap e nyelven. – 

Dantes Edmond, a misszionárius küldött önhöz! 

– Sejtettem! – kiáltott fel Richard nagy örömmel. – De hogyan 

kerül ő ide? 

– Meghallja majd tőle magától, mert ő bizonyosra veszi, hogy 

megmenti önt. 

– Istenem… hogy sikerülhet ez neki? Ebben a városban… 

– Reméljen, és bízzék benne! – szólt a pap komolyan. – 

Csodálatos ember, és vele van az Isten. Én távoli, vad országokban 

olyan viszontagságokat állottam ki az ő oldalán, amelyekből, úgy 

hittem, sohasem menekülhetek meg. Ő azonban minden 

nehézséget megoldott, legyőzött minden akadályt. Bízzék benne 

feltétlenül. Ismerem a tervet, amelyet az ön megmentésére 

kigondolt, de még nem eléggé; csak sejtem, hogy az a következő: ő 

meg akarja nyerni azt a katonatisztet, aki a kivégzést vezényli. 

Nekem azt mondta, hogy biztos a dolgában. És ha Dantes Edmond 

ezt mondja, akkor ez igaz. Megmondta nekem, hogy ön ártatlan, 

és én szentül hiszem azt. 

– Az vagyok, tisztelendő úr! – kiáltott fel Richard megindultan. 

– És ha Isten életben tart, sohasem fogom elfelejteni, milyen 

helyzetben voltam ártatlanul, és milyen szükséges, hogy 

embertársainkról enyhén ítéljünk, s velük szemben irgalmat 

gyakoroljunk. Milyen csodálatos rendelés, hogy nemes védőm 

éppen önt találta meg itt Providence-ban! 



– Véletlenül látott meg, és rögtön rám ismert – válaszolt a pap. – 

Én nem ismertem meg mindjárt, mert elváltoztatta arcát, hogy 

ismeretlenül közelíthesse meg önt. De nemsokára tudtam, ki áll 

előttem, és feláldoznám érte az életemet, ha kívánná. Itt én nem 

vagyok boldog. A háború és a borzalmak, amiket lát az ember, 

ránehezednek a szívemre. De éppen ezért tartom 

kötelességemnek, hogy kitartsak. Annyi nyomort kell enyhíteni, 

annyi vigasztalást kell nyújtani, hogy nem szabad magamra 

gondolnom, hanem csak híveimre. 

– Dantes Edmond megmondja majd nekem az ön nevét – szólt 

Richard szelíden –, és ha kiszabadulok és biztonságban leszek, 

örökké emlékezni fogok a mai napra, és igyekezni fogok enyhíteni 

a nyomort, amelyről ön beszél. Az ön hívei részesüljenek abban a 

hálában és köszönetben, amelyet önnek nem szabad felajánlanom. 

A pap meghajtotta fejét, aztán így szólt: 

– Nemes barátom tehát azt üzeni, ne essék kétségbe, bármi 

történjék is, még akkor sem, ha eldörrennek a lövések. Tartsa meg 

a bátorságát, és tartsa nyitva a szemét. Kérje azt, hogy látszólag 

utolsó útjára én kísérjem el. Akkor majd lesz alkalmam, hogy 

bővebb felvilágosítást adjak önnek. 

Kezet nyújtott Richardnak, majd melegen megszorítva azt, így 

szólt: 

– A viszontlátásra! 

Richard meghatottan nézett utána. Hát mégis megérkezett a 

megmentő az utolsó órában! De talán nem sikerül a terv, amelyet 

Dantes Edmond kigondolt. Az ítélet végrehajtásáig nagyon rövid 

az idő… Vajon az őrséget akarja megvesztegetni? A pap azt 

mondta, hogy ne essék kétségbe még akkor se, ha eldörrennek a 

lövések. Nem túl nagy ígéret ez? Nem. Richard szentül hitt barátai 

ígéretében. Olyan bizalommal volt az agg misszionárius iránt, 

amelyet a hideg ész babonásnak mondhatott volna, de amely 

tulajdonképpen abból a meggyőződésből fakadt, hogy ez a szilárd, 



öntudatos férfi nem fog neki olyan ígéretet tenni, amelyet nem tud 

megtartani. Azért természetesen maradt benne némi 

nyugtalanság. De – gondolta Richard – nem hagynak meghalni… 

Az utolsó pillanatban síkra fognak szállani ártatlanságom mellett, 

és keresztülviszik a perújítást. Dantes meg fog jelenni, és 

hangosan fogja hirdetni, hogy én vagyok az, akit Ralph megtagad. 

Elég tűrhető ételt hoztak neki, amelyet, nyugalomra 

kényszerítve magát, elfogyasztott, bár nemigen volt étvágya. 

Azután igyekezett egy keveset aludni, mert éjjel csak egy-egy 

negyedórára tudott elszunnyadni. De nem sikerült neki. Egy 

iskolából, amely a közelben volt, áthallatszott az óra ütése, két óra, 

három óra, négy óra. Szörnyű lassan telt az idő. Egyre 

rettentőbben szorongatta őt a gondolat, hátha valami véletlen 

halomra dönti nemeslelkű barátjának terveit. Véletlen?! Nem az… 

Talán végzete rendeli azt, hogy itt haljon meg. 

Kopogtatott az ajtón, és azt mondta az őrt álló katonának: 

egyetlen és utolsó kívánsága az, hogy a pap kísérje őt el utolsó 

útjára. Aztán írószert és papirost kért. Kötelességének tartotta, 

hogy minden eshetőségre felkészüljön, s néhány utolsó üzenetet 

írjon nevelőatyjának és barátainak. Remélte, hogy a pap majd 

eljuttatja leveleit a címzettekhez. Ezzel telt el az utolsó végzetes 

óra. Az ajtó kinyílt. Katonatiszt lépett be. 

– Jöjjön, uram! Itt az idő! – mondta. 

– Teljesítették kívánságomat? – kérdezte Richard felugorva. – 

Elkísérhet a pap utolsó utamra? 

– El – felelte a tiszt, akinek arca rendíthetetlenül nyugodt és 

hideg volt. 

– Akkor készen állok! – mondta Richard roppant erőfeszítéssel 

kényszerítve magát nyugodt magatartásra. – Remélem, 

megkímélnek attól, hogy nagy tömeg nézze végig kivégzésemet? 



– Nem tudjuk megakadályozni, hogy ne legyen ott néhány 

ember – válaszolt a tiszt. – De nem kell nyugtalankodnia emiatt… 

így van, és nincs másképp. 

E szavakat egészen különös kifejezéssel mondta. Azt jelentik 

talán, hogy Richardnak nincs mitől félnie? 

A fiatalember szilárd léptekkel ment ki a szobából. Kezeit 

hátrakötötték. 

Lenn, a vendéglő előtt tizenkét katonából álló osztag várta, 

kezében karabéllyal. Yerrez már ott állt közöttük. A gyilkos arca 

fakó volt, teste reszketett, mint a nyárfalevél, szemei őrülettől 

csillogtak, és forogtak mély üregükben. 

– Ártatlan vagyok! – üvöltötte. – Minden ördögökre… nem, 

minden szentekre mondom, ártatlan vagyok! 

A pap azonnal odalépett Richardhoz, és kezet nyújtott neki. 

Tekintetében és kezének szorításában valami biztatásféle volt. 

Vagy csak vigasztalás akart lenni? 

Richard átadta neki nevelőatyjához és barátaihoz intézett 

leveleit. 

– Semmisítse meg… ha nem volna rájuk szükségem! – súgta 

oda halkan. 

– Reméljen! – súgta a pap alig mozgó ajkakkal, mikor átvette a 

leveleket. 

Öt óra volt. A nap legforróbb szaka. Éppen ezért csak kevés 

kíváncsi és naplopó kísérte a menetet, és amikor a tiszt fagyosan 

közölte velük, hogy hiába fáradnak, úgyse bocsátják be őket a 

vesztőhelyre, ezeknek legtöbbje el is maradt. 

Wooly egy ismerősével, komor és diadalmas arccal ment a 

menet után. 

A pap Richard mellett haladt, kezeit összekulcsolta, s szemét az 

égre emelte. Amikor túlhaladtak Providence utolsó házain, 

Richard francia nyelven mondott halk kérdést hallott – úgy 

hangzott, mint valami ima –, és e szavakat értette meg: 



– Tud úszni? 

– Tudok – suttogta. 

– Víz alatt is? 

– Igen, mégpedig jócskán! 

– Akkor meg van mentve. A fegyverek nincsenek megtöltve… 

azok, amelyek önre fognak lőni! Ön belezuhan a vízbe… onnan 

ötven lépés a bozót felé, és ott megtalálja azt, aki várja önt. 

Richard még nem volt vele tisztában, hogyan kell értenie ezeket 

a szavakat. De vére hevesebben tódult a szíve felé. Feltámadt 

benne a sejtelem, hogy a megmenekülés lehetséges… Eddig nem 

hitte ezt. Mindazonáltal igyekezett megtartani külső nyugalmát, 

ami sikerült is neki. 

Nem sokkal a város utolsó házain túl mérföldekre terjedően 

különös talaj van. Laza agyag, amelyet egész sor kicsiny csatorna 

és zavaros folyócska szel át, amely vizét lassan csörgedezteti az 

óriási Mississippi felé, s a folyam vizét messzire sárgára festi. Az 

esős évszakban szinte lehetetlen az utakon közlekedni; a forró 

nyári évszakban azonban – és most az volt – a talaj kőkemény volt, 

és minden lépés vagy patkócsapás könnyű, finom port kavart fel. 

Ámde néhány hüvelyknyire a felszín alatt az agyag ilyenkor is 

puha volt, s ha valaki leásott egy-két lábnyira, a gödör mindjárt 

zavaros tócsával telt meg. Richard ezt még nem tudta, holott 

éppen erre a mélyen fekvő vidékeken gyakran jelentkező 

körülményre alapították megmentésének egész tervét. 

Mintegy tízpercnyire a városon túl a tiszt megállást vezényelt. 

A katonák és a foglyok szabad, egészen kopár helyen álltak, amely 

nyugati oldalán magas, lombos erdővel, délen pedig egy olyan 

csatornával volt határos, amilyenekről az imént beszéltünk. Észak 

és kelet felé szabad volt a kilátás. A foglyok a csatorna közelében 

álltak, amelynek partja csak egy láb magas és nagyon keskeny 

volt. Alig tizenkét lépésre bal felé kezdődött az erdő. A foglyok 

háttal álltak a csatorna felé. 



Yerrez, aki az úton majd üvöltött, mint egy állat, majd átkozta 

Istent és a világot, most megint megtört, fogai összeverődtek, arca 

fakó volt. A pap odalépett hozzá; Yerrez, mint valami őrült, a 

szemébe vigyorgott, és feléje akart sújtani. De kezei hátra voltak 

kötve; így csak vonaglott a karja. 

– Tehát lehetetlen sírt ásni? – szólt a pap halkan a tiszthez. 

– Lehetetlen – felelte az. – Hisz csak vizesgödör lenne, akkor 

pedig mégiscsak legjobb, ha mind a kettőt mindjárt a csatorna 

mellé állítjuk. 

– Nos hát, uram – szólt a pap Richardhoz fordulva. – Ajánlja 

lelkét Istennek, és bízzék irgalmában. Van még valami kívánsága? 

– Oldják fel kezeimet, hogy még egyszer összekulcsolhassam 

azokat, és imádkozhassak, mint ahogy azt gyermekkorom óta 

megszoktam – válaszolt Richard. 

Hangja remegett. Talán nem félt volna, ha azt hitte volna, hogy 

halála bizonyos. De ez a különös bizonytalanság… ez az 

ingadozás félelem és remény között… az a gondolat, hogy nem 

tudja, vajon a következő percben golyók fogják-e szétzúzni, vagy 

pedig meg lesz mentve… Ó, ez az állapot a legerősebb férfiszívet 

is valami csodálatos borzalommal töltené el. 

A pap kérdőn nézett a tisztre. 

– No, nem bánom! – szólt a tiszt. – De jól vigyázzatok rá! – 

folytatta a katonákhoz fordulva, aztán maga vágta át a kötelet, 

amely Richard kezeit összeszorította. 

– Ez az ember az első! – mondta aztán Richardra mutatva. – 

Első szakasz, előre! Töltve van? Minden rendben van, Boyne 

őrmester? 

– Minden rendben, hadnagy úr! 

Yerrez tágra nyitott szemekkel meredt Richardra, aki alig bírta 

megállani, hogy fel ne kiáltson. Még egyszer körülnézett. Némi 

távolságban két embert látott… Az ezredes volt, és Pettow Ralph. 



Tehát Ralph eljött, hogy lássa őt meghalni, hogy meggyőződjék 

haláláról. 

A tiszt is észrevette őket. 

– Készen vagyunk! – kiáltotta gyorsabban, mint zárkózott, 

mogorva ember létére máskor tenni szokta. – Itt a helye, uram! – 

Karon ragadta Richardot, és odaállította őt a csatorna keskeny 

szélére. – Ajánld lelkedet Isten kegyelmébe! 

Aztán fogta az ítéletet, amelyet kezében tartott volt, és gyorsan 

felolvasta. Az ezredes és Pettow Ralph lassan közeledtek. Mihelyt 

a tiszt végzett az ítélet felolvasásával, félreállott. 

– Vigyázz! Kész! Cél! Tűz! 

Richard hanyatt bukott bele a csatornába. Később nem tudta 

volna bizonyosan megmondani, mit érzett ebben a pillanatban. 

Arra, ami vele történt, csak mint valami lázálomra emlékezett. Azt 

sem tudta, eltalálták-e vagy sem. A hat lövés, amelyet tizenkét 

lépésnyire tőle sütöttek rá, beletaszította őt a csatornába; ő 

legalább így érezte ezt, mert öntudatlanul cselekedett, és gépiesen 

követte az utasításokat, amelyeket előzően kapott, s amelyek 

belevésődtek elméjébe. Ámde alighogy összecsapott fölötte a víz, 

már érezte is, hogy nem sebesült meg, és teljes eszmélete 

visszatért. 

Még egyszer mély lélegzetet kellett vennie, s ezért felbukkant a 

víz színére. Akarata ellenére kiáltás szakadt ki a melléből, és félig 

tudatosan, félig akaratlanul kajával a levegőbe kapott. Aztán 

alámerült a zavaros vízbe, és láthatatlanul úszott tovább, olyan 

mélyen, hogy nemegyszer súrolta a csatorna iszapos fenekét. Ki 

írhatná le, mit érzett azalatt a perc alatt, amíg a víz mélyén maradt, 

mit gondolt, akart, várt, remélt? Későbbi időkben ő maga is csak 

mint valami szörnyű, nyomasztó álomra emlékezett erre. 

Végre nem bírta már tovább a víz alatt. Úgy érezte, hogy 

ellenállhatatlan erő kényszeríti őt megint egy nagy kiáltásra; de 

erőt vett magán. Ugyanabban a pillanatban egy kéz nyúlt feléje. 



Úgy tűnt neki, hogy az a kar a felhőkből nyúlik le, az Isten karja. 

Húzta őt fel a partra. Most szilárd talajon állt… két erős kar ölelte 

át, és lóra emelte. Aztán egy kis üveget érzett a száján, és éltető, 

éles szag tódult feléje. 

– Igyál, fiam… csak néhány cseppet! – suttogta egy hang. 

Richard felszívott néhány cseppet, aztán valaki átkarolta őt, a 

lovak megindultak, először lassan, majd egyre gyorsabban. 

Richard érezte, hogy ájulás környékezi. Egyszerre melegség áradt 

szét tagjaiban. Szíve, mely addig majdnem dermedt volt, 

gyorsabban kezdett verni, vére érezhetően áramlott az ereken át. 

A ló mozgása is felrázta őt, ám azért még mindent fátyolon át 

látott. 

– Kedves barátom, meg vagy mentve! – mondta a hang 

mellette. – Még egy kis önuralom és erőfeszítés. Fogd erősen a 

kantárt, én tartalak. – Richard melle annyira szomjas volt a 

levegőre, hogy majd szétrepedt. Ekkor átvillant agyán a gondolat, 

hogy valóban meg van mentve, hogy a halálból menekült meg. 

Olyan volt ez a gondolat, mint az áramütés. Halkan nyögött egyet, 

és ez a nyögés könnyített mellének szorongásán. Mintha görcs 

fogta volna el karját és testét. Belekapaszkodott a kantárba, mialatt 

kísérője még mindig támogatta őt. Aztán az is elmúlt. Sűrű fákat 

látott maga körül… látta azt az öregembert, akit börtöne ablakából 

pillantott meg, s aki azt a golyót dobta feléje. Most itt lovagolt 

mellette. 

– Hála legyen a magasságos istennek! – kiáltott reszkető 

ajakkal. 

– Úgy van, hála a magasságos istennek! – ismételte mellette a 

mély, de tiszta hang. 

Richard érezte, mint hajtják erősebb iramra lovát, és 

kimondhatatlan boldogság érzésétől elernyesztve hagyta, hogy a 

gyors ló, mintha álomban történnék, bevigye őt az erdő hűs 

árnyékába… 



Másnap reggel a providence-i kis újság jelentette, hogy előző 

napon két fosztogatót és kémet, akikre rábizonyult, hogy 

meggyilkolták Staunton kapitányt, golyóval kivégeztek. 

Pettow Ralph még a kivégzés napján visszautazott északra. 

New York 

New York egyik legszebb házának pompás és mégis intim 

budoárjában magas, sudár termetű nő ült. Öltözete a legújabb 

divat szerint való és nagyon ízléses volt. Fejét kezére támasztotta, 

másik kezével eltakarta homlokát és szemét. Hosszú, szőke 

fürtöknek valóságos zuhataga omlott le a két kezére és karja egy 

részére: ez a haj nem fakószőke volt, amelynek színe a szalmára 

emlékeztet, hanem erőteljes meleg színű és majdnem fémfényű. 

Olyan volt, mint a vert arany, minden egyes súlyos fürt, mintha 

egy meggörbített aranypánt lett volna. Ez a nő már haja révén is 

szépnek volt mondható. 

Mikor azonban a kis asztal, amelyre támaszkodott, kissé 

elcsúszott helyéről, és ő, mintegy álomból ébredve, felriadt, 

kezével végigsimította a homlokát, és hátravetette haját, akkor 

látni lehetett, hogy arca is szép. Fiatal és szabályos, és ha kissé 

halvány is, de szépen formált. Igazi angol szépség volt, és 

vonásain kétségkívül meglátszott a magasabb rangú angol 

hölgyek büszkesége és zárkózottsága is. A nagy és szép metszésű 

kék szemek alatt mutatkozó finom fekete vonal kimerültségre 

vagy bánatra vallott. 

A hölgy gondolataiba merülve ült néhány percig, amikor az ajtó 

felől halk kopogás hallatszott. Komorna lépett be. 

– Mister Blackbell komornyikja óhajt beszélni myladyvel – 

mondta halkan. 



A szolgák és szolgálók myladynek nevezték a hölgyet, bárha 

férjének, Blackbell gazdag kereskedőnek, nem volt más címe, csak 

a neve. New Yorkban általában ladynek nevezték, mert az angol 

baronet leánya New York köztársasági emberei között sem 

tagadta meg, egy pillanatra sem, arisztokratikus modorát, és azt, 

amit ő családja méltóságának nevezett. 

– Lépjen be! – szólt a lady. 

Mikor a szolga mély meghajlással a szobába lépett, a hölgy 

azonnal észrevette, hogy valami különösnek kellett történnie, mert 

a komornyik arca ijedt és szomorú volt. 

– Mi a baj? – szólt Mrs. Blackbell élénkebben, mint máskor. 

– Mylady… az úr betegsége hirtelen rosszra fordult. Éppen 

most fejezte be tanácskozását a három orvos. Blackbell úr látni 

óhajtja myladyt. 

A hölgy nagyon elsápadt. Mikor felállt, reszketett a keze, 

amellyel az asztalra támaszkodott. 

– És miért csak most tudom meg, hogy a férjem beteg? – 

kérdezte összeráncolt homlokkal. 

– Blackbell úr nem akart nyugtalanságot okozni myladynek, 

legalább nem előbb, semmint az feltétlenül szükséges – válaszolt a 

szolga. 

– Mindjárt jövök! – szólt a mylady. 

A szolga tiszteletteljesen kinyitotta az ajtót, és követte Mrs. 

Blackbellt. Az asszony kisebb és nagyobb szobák, termek egész 

során haladt keresztül, amíg a ház végében levő helyiséghez ért. 

Intett a szolgának, aki halkan kinyitotta az ajtót, és behúzta maga 

után, majd mindjárt újra megjelent, és intett a ladynek, hogy lépjen 

be. 

A szoba, amelybe a hölgy belépett, nem volt nagy, és a háznak 

palotaszerű berendezéséhez mérten egyszerűen, sőt szinte 

szegényesen volt bútorozva. Itt minden ósdi volt; Blackbell úr ezt 

a berendezést abból a kis házból hozta át, amelyben üzletét 



megkezdte, mert nem akart tőle megválni. Minden darab 

emlékeztette őt a múltra, boldogságának, vagy legalábbis 

gazdagságának eredetére. A függönyök le voltak bocsátva; a 

szobában félhomály uralkodott, úgyhogy Mrs. Blackbellnek meg 

kellett azt szoknia, és csak akkor látta meg, hogy férje nem a 

karosszékben ül, mint ahogy várta, hanem az ágyban fekszik. A 

lady odahúzott egy széket, és leült az ágy mellé. 

– Istenem, William, milyen rossz színben van! – kiáltott fel 

hirtelen. 

Az arc, amelyet látott, nyugodt és sápadt volt, de teljesen 

kimerült. Blackbell úr még alig lehetett hatvanéves, de ebben a 

pillanatban sokkal öregebbnek látszott. 

– Ilyen színben vannak a haldoklók, Georgiana! – mondta halk, 

nyugodt hangon. – Nagyon hamar jön el a vég, hála legyen érte 

istennek. Mindig azt kívántam, hogy rövid betegség végezzen 

velem. Ne szakítson félbe, Georgiana… tudom, mit beszélek. Az 

orvosok sem biztatnak már. Lehet, hogy még ma este meghalok, 

ezért kell önnel beszélnem. Valami nyomja a szívemet. 

A lady nem zavarta meg a csendet, amely e szavak után 

beállott, csak gyorsabb lélegzete árulta el, hogy izgatott. 

– Georgiana – mondta –, bocsánatot kell kérnem magától. Maga 

nem szeretett engem, mikor feleségül jött hozzám. Ezt be kellett 

volna látnom, mert kettőnk közül én voltam az idősebb. Én 

azonban rabja voltam a kései szenvedélynek, amelyet maga keltett 

bennem. Őszintén szerettem magát, Georgiana. Csakhamar 

beláttam, hogy nem tudom betölteni a szívét, hogy 

igazságtalanságot követtem el magával szemben. Ezért 

hallgattam, amikor megtudtam, hogy maga Pettow úrban 

kárpótlást talált azért, amit én nem nyújthattam magának. 

A lady arcát heves pirosság borította el, aztán egyszerre még 

halványabb lett, azelőtt mint volt. Lesütötte a szemét, és keze 

remegett a férje kezében. 



– Georgiana, nézzen nyugodtan a szemembe – folytatta 

Blackbell. – Nem haragszom. Maga szereti Pettow urat, és fel kell 

tételeznem, hogy ő is szereti magát. Maguk jól elrejtették titkukat a 

világ előtt; köszönöm ezt, ezáltal megóvták nevemet a gyalázattól. 

Gyanítom, hogy maga – halálom esetére – amely felbontja a mi 

házasságunkat, férjhez akar menni Pettow úrhoz. Mindenesetre 

tartozik ezzel magának, és nekem is. Mert csak egy jogos alapja 

lehetett eljárásának: szenvedélyes és mély szerelem egy fiatalabb 

ember iránt, és a bizonyosság, hogy ez a fiatalember ugyanazzal 

az őszinteséggel és bensőséggel viszonozza szerelmét. Azt is 

gyanítom, hogy az utóbbi időben Pettow úrhoz való viszonyáról 

minden titoktartásuk mellett is eljutott egy s más bizonyos 

körökbe. Magára és rám nézve tehát kényszerűség, hogy férjhez 

menjen ahhoz a fiatal emberhez. Az emberek sokkal szigorúbban 

ítélnék meg magát, ha hallanák, hogy méltatlannak adta oda 

magát; az érzékeknek tulajdonítanák azt, ami a maga szívének 

ügye volt. Tehát ígérje meg nekem, hogy senki máshoz nem megy 

feleségül, csak Pettow úrhoz. Ismétlem: kényszerűség ez, a maga 

jó híre és az enyém érdekében! 

– Megígérem! – válaszolt a lady alig hallható hangon. 

– Nem hinném, hogy Pettow úr nem léphetne magával 

házasságra – folytatta a kereskedő kissé gyengébb hangon. – Ő 

bizonyára mélyen és őszintén szereti magát, különben maga nem 

lett volna hűtlen hitvesi kötelességéhez. Azt mondják ugyan, hogy 

Pettow úr el akarja nyerni a gazdag Büchting kisasszony kezét, ez 

azonban talán csak látszat, aminek az a célja, hogy félrevezesse az 

embereket. Meg vagyok győződve, hogy halálom után nyíltan 

meg fogja kérni a maga kezét. Georgiana, maga gazdag. Ha 

levonjuk a sok egyéb hagyományozást, akkor végrendeletem 

szerint magának még mindig kétmillió dollárja marad. Maga 

fiatal, szép és ezenfelül a múlt révén is Pettow úrhoz van láncolva. 

Kettejükből egy párnak kell lennie. 



Hangja ez utolsó szavaknál kissé erősebb lett. Látnivaló volt, 

mennyire szívén viselte a megcsalt férj, hogy ez a viszony, 

amellyel őt kijátszották, később olyan színben tűnjék fel a világ 

előtt, amely némiképpen igazolja azt, vagyis úgy tűnjék fel, mint 

két egymásnak teremtett szív kapcsolata. 

– Legyen meg az akarata! – suttogta a büszke nő lehajtott fejjel. 

– Mindig ez volt a szándékunk. 

– Helyes! Ismétlem – mondta Blackbell úr –, Pettow úr szeretője 

csak akkor kap felmentést a társadalomtól, ha Pettow felesége lesz. 

Ha azonban Pettow úr vonakodnék – kérem, ne szakítson félbe, én 

csak feltételesen említem ezt –, akkor kényszerítse arra, hogy 

legalább a nevét adja magának. Abban a kis dobozban, amelynek a 

fedelén a maga neve áll, megtalálja talán az eszközöket, 

amelyekkel ezt a célját elérheti. De… nehezemre esik a beszéd. 

Isten vele, Georgiana! Bocsásson meg nekem, mint ahogy én 

megbocsátok magának! 

Reszkető kézzel nyúlt az ágya mellett levő csengőzsinórhoz, és 

meghúzta azt. A büszke nő megragadta férjének balját. Szeme 

könnyben úszott. Lehajolt, és megcsókolta a beteg kezét. 

Együttélésük óta első ízben történt, hogy az alázatosságnak, a 

becsülésnek vagy hálának ilyen jelét adta vele szemben. Blackbell 

úr tudta, mit jelent ez. Hosszas és szelíd tekintettel nézett a 

büszke, és most oly ellágyult asszonyra. 

– Legyen boldog, Georgiana! – mondta halkan. – És most 

menjen, szívesebben vagyok egyedül. 

– Nem akarja, hogy itt maradjak az ágya mellett? – kérdezte a 

lady halkan. 

– Ha itt akar maradni… Istenemre, nem küldöm el – válaszolt 

Blackbell úr kissé élénkebben. Aztán feje hátrahanyatlott a 

párnára. 

A szolga belépett. Kissé elámult azon, hogy a büszke úrnő 

olyan alázatosan ül a beteg ágyánál, és tiszteletteljes távolságban 



maradt, mert azt hitte, hogy az úrnő azonnal feláll, és kimegy a 

szobából. Miután azonban a hölgy nem mozdult meg, a szolga 

hűsítő italt kevert, és odavitte a beteghez. Lady Georgiana kivette 

a kezéből, és tartotta azt, amíg férje kissé magához tért. Akkor 

Blackbell úr szelíd mosollyal átvette a poharat, és reszkető kézzel 

ajkához emelte. Arcán valami rendkívüli fáradtság mutatkozott, 

látszott, hogy szeretne elaludni, de képtelen rá. 

– Georgiana! Jólesik, hogy maga nyújtja nekem az utolsó italt! – 

mondta aztán halkan. – Imádkozzék értem. Lehettem volna jobb 

is, mint amilyen voltam. De nem tudtam a módját. 

Lehunyta szemeit, nagyot sóhajtott… aztán egy heves 

vonaglás… a szolga néhány nesztelen, de gyors lépéssel az ágy 

mellett termett… 

– Mylady, ez a halál! – szólt halkan. – Isten legyen irgalmas az 

én jó uramnak! 

A haldokló arca nyugodt lett. A szolga föléje hajolt és figyelte az 

egyre gyengülő és nemsokára soha többé vissza nem térő 

lélegzetet. Aztán lezárta a halott két szemét. 

A büszke nő még mindig összekulcsolt kezekkel ült ott, és 

meredt, könnytelen tekintettel nézte halott férje arcát. Milyen 

kínokat állhatott ki ez az asszony! Milyen emlékek támadhattak fel 

benne? Milyen önvád szaggathatta szívét! 

Végre felemelkedett. Támolygott. A szolga, idősebb ember, 

hozzálépett. Az asszony szemlátomást nem vette észre. Még 

egyszer odafordult a halotthoz, lehajolt hozzá, ajkával 

megérintette a hideg homlokot, aztán gyorsan kiegyenesedett, és 

szilárd léptekkel kiment a halottas szobából. Végigsietett a szobák 

és termek során. Az előszobában így szólt a komornához: 

– Blackbell úr meghalt. Gondoskodjék gyászruháról! 

Aztán bezárta budoárjának ajtaját, levetette magát a kis 

pamlagra, felhúzta a lábát, két kezével eltakarta arcát és sokáig, 

nagyon sokáig zokogott. 



A halott férjet siratta tán, akit sohasem szeretett? Nem, nem azt 

tette, bár érezte azt a szent borzadályt, amely minden emberi 

szívet elfog a halálnak láttára. Az elköltözöttet életének utolsó 

perceiben tanulta meg becsülni, sőt talán csodálni is, de nem 

szerette őt. Nem, a lady az azon való fájdalmat érezte, hogy nem 

járhatott az erkölcs és a tisztes hagyomány útján, hogy egy másik 

ember iránt való szenvedélye hűtlenségre kényszerítette őt. A nők 

általában jobban tisztelik az erkölcsöt és a társadalmi hagyományt, 

mint a férfiak. És ha túlteszik magukat az erkölcsi törvényeken, 

mégis mindig lesz olyan óra, amikor megbánják azt, és vádolják 

sorsukat, amely elcsábította, rábírta vagy kényszerítette őket, hogy 

gyermekkoruk legszebb erkölcsi ideáljához hűtlenekké váljanak. 

Lady Georgiana sokkal büszkébb volt, semhogy áltatta volna 

magát afelől, amit elkövetett. Mégis érezte, hogy gondolatai és 

érzései nem a gyászoló özvegy lelkiállapotát fejezik ki, aki férjével 

elvesztette azt, ami neki legdrágább a világon. 

Kitől tudta meg Blackbell úr az ő hűtlenségét? Mióta tud róla? 

Georgiana nem is sejtette ezt. Egészen az utolsó pillanatig 

Blackbell úr sohasem jelezte, hogy tud Pettow Ralph-hoz való 

viszonyáról. Együtt volt feleségével színházban, társaságban, az 

utóbbi időben betegeskedése miatt ritkábban ment ki… szóval a 

kettejük házasságát New Yorkban afféle tűrhető 

érdekházasságnak nézték, ami olyan gyakori az emberek között, 

és Blackbell úr sohasem szállott szembe ezzel az általános 

felfogással, felesége előtt se pillantással, se szóval nem árulta el, 

hogy többet tud, mint mások. Georgiana megborzongott arra a 

gondolatra, hogy férje átlátott rajta, és mégis mindig becsüléssel, 

sőt bizonyos mértékben hódolattal bánt vele. Ez az ember jobb, 

szelídebb, kedvesebb, sőt szeretetteljesebb volt, mint ahogy ő 

gondolta. Ezt azonban csak az utolsó órában tudta meg! 

Georgiana végiggondolta újra azokat a szavakat, amelyeket 

férje mondott neki. Igen, Blackbellnek igaza volt: a múltat csak az 



engesztelheti ki, ha felesége lesz Pettow-nak. Ha Blackbell úr 

ismerte a titkot, akkor bizonyára mások is ismerték… Egy ember, 

Booth, már említést is tett neki róla. Amíg Blackbell úr élt, addig 

hallgattak a dologról; de most annál jobban fog terjedni a híre. Ha 

Pettow most elhagyja őt, akkor ő semmi egyéb, csak hűtlen 

asszony, akit egy fiatal élvhajhász ember kihasznált a maga 

céljaira. A történteket csak házasság igazolhatja. Nos, ő nem 

kételkedett ebben a házasságban. Hisz ő maga említette meg 

Ralph-nak a híresztelést, hogy a fiatalember feltűnően udvarol 

Büchting Elisa kisasszonynak. Ralph azonban csak nevetett, és 

biztosította Georgianát, hogy azok az emberek, akik ilyesmit 

fecsegnek, bolondok, ő alig várja már, hogy Georgianát feleségül 

vehesse. 

Minden asszony, aki valóban szeret, hisz és bízik. Mint ahogy 

Georgiana maga is kész lett volna minden áldozatra, képesnek 

tartotta erre szerelmesét is. Zokogása csillapodott. Blackbell úr 

megbocsátott neki… ez megnyugtatta őt. 

Az estét csendesen és magányosan töltötte el. Ralph-nak 

szándéka volt, hogy eljön hozzá, estefelé azonban levelet küldött, 

hogy nem jöhet. Georgiana így zavartalanul végiggondolhatta 

jelenlegi helyzetét. 

Korlátlan ura volt kétmillió dollár vagyonnak, szerette őt egy 

férfi, akit ő imádott, aki mindene volt… Nem csoda, hogy ilyen 

körülmények között, időközönként, derűsebb mozzanatok is 

felbukkantak magányos töprengésében. Az, aki némán és hidegen 

feküdt odaát, a halottas szobában, valósággal szinte csak gyámja 

volt neki, idegen, akit rákényszerítettek. Ha most jobban becsülte 

is jellemét, mint valaha, ha bőven omlottak is könnyei, amikor 

szelíd, megbocsátó szavaira gondolt, Georgiana szívét mégsem 

vitte magával a sírba. Hisz ő még mindig fiatal, szép… szeretik 

őt… előtte az egész élet! 



Másnap reggel jöttek a bírósági hivatalnokok, a temetkezési 

vállalat emberei, a végrendelet végrehajtói, varrónők és 

divatárusnők a gyászruhák miatt. Lady Georgiana mindenkivel 

szemben ellágyult hangulatban volt, és ezt nem kellett színlelnie. 

Azt a benyomást keltette, hogy valóban gyászoló asszony, és ezzel 

sok embert megnyert magának, aki attól tartott, hogy az özvegyet 

hidegnek és közömbösnek fogja találni. Nagy becsüléssel 

beszéltek róla; magasztalták méltó viselkedését. 

Nem tartotta szükségesnek, hogy Ralph-ot értesítse; hisz a 

reggeli lapokból rég tudhatta már a gyászhírt. Déltájban levelet 

kapott tőle, amelyben jelentette neki, hogy néhány napra 

valószínűleg Washingtonba kell utaznia, hogy ott hosszabb 

katonai szolgálatra való kötelezettségéről tárgyaljon; egy izgatott 

pillanatban szavát adta, hogy továbbszolgál, és most megkísérli, 

hogy becsületének sérelme nélkül visszaadják-e neki az adott szót. 

„Talán legjobb is, ha a világ nem lát bennünket együtt ezekben a 

napokban.” – így végződött a levél, és ez volt az egyetlen utalás a 

halálesetre. 

Georgianát ez a levél nem elégítette ki egészen. De mégis el 

kellett ismernie, hogy Ralph álláspontja volt a helyes. Érezte azt a 

keserű tövist, amely Ralph-hoz való eddigi viszonyában rejlett; 

azok, akik nem tudtak róla, rögtön megsejtették volna, ha a két 

érdekelt fél most nem óvatos. Georgiana azzal a kérdéssel 

foglalkozott, nem lenne-e jobb, ha Ralph-fal együtt később 

elhagyná Amerikát, és olyan vidékre menne, ahol múltjáról 

semmit sem tudnak. Fájt neki, hogy éppen most kell nélkülöznie 

annak jelenlétét, aki őt megnyugtathatta és vigasztalhatta volna. 

Ámde azt remélte, hogy nemsokára találkozhat majd vele 

titokban. Elvégre helyeselnie kellett azt a tapintatosságot, amely 

Ralph-ot arra ösztökélte, hogy őt, Georgianát, ne szolgáltassa ki a 

rossz nyelvek fecsegésének! 



A temetés megtörtént, lady Georgiana korlátlan úr volt a nagy 

palotában, a szolgák egy része gazdag ajándékokkal és 

hagyományokkal jutalmazva eltávozott… Mindenki úgy látta, 

hogy férjének halála után lady Georgiana lemondott 

büszkeségének jelentékeny részéről, és nemcsak a szolgák, hanem 

az üzletemberek is dicsérték mostani szelídebb lényét, 

magasztalták szépségét. Néhai Blackbell úr üzletvezetője nagy 

előzékenységre talált az özvegynél, amikor ajánlatot tett, hogy 

jelentékeny összegért átveszi és megváltja eddigi főnökének egész 

üzletét, amivel jól is járt. Mrs. Blackbell sohasem szerette a 

kereskedői foglalkozást, és talán az is járt a fejében, hogy 

könnyebb lesz neki Amerikát Ralph-fal együtt elhagynia, ha nem 

köti őt üzlet. 

Ralph-fal még egyáltalán nem is beszélhetett erről, mert az még 

mindig Washingtonban volt, hogy katonai ügyeit rendezze. A 

fővárosból csak egyszer írt, egészen röviden, és elmaradását a 

kénytelenséggel mentette ki. Georgiana helyeselte ezt, mert jórészt 

az óvatosságnak tulajdonította Ralph magatartását. A becsülés, 

amellyel mindenütt találkozott, annál jobban esett neki, mert 

lelkiismerete nem volt egészen tiszta, és lelke mélyén hálás volt 

Ralph-nak a tartózkodásáért. 

Georgiana sokat töprengett azon, hogy később majd hová 

vonuljon vissza Ralph-fal. Tudta, hogy a fiatalember is lenézi a 

kereskedőket és a jenki típust, hogy fanatikus híve a Délnek, sőt 

sejtelme volt szerelmese áruló voltáról is. Ez nem alacsonyította le 

a fiatalembert az ő szemében, mert ő, az angol bárólány is 

rokonszenvezett az arisztokratikus Déllel, és győzelmét kívánta. 

Ha a Dél valóban győzni fog, amiben az özvegy nem is 

kételkedett, akkor nem is lehetett jobb gondolat, mint délre 

költözni, az angol lovagoknak azokhoz az igazi utódaihoz – Ralph 

így nevezte őket –, azokhoz az ültetvényesekhez, akik gazdagok, 

életvidámak, az arisztokratikus szokásokat és a nemes 



kedvteléseket ápolják! De erről döntsön majd Ralph, ezt neki 

jobban kell tudnia. Az özvegy minden tekintetben alá akarta 

magát rendelni jövendő férjének. A kellemes élet ragyogó képei 

elevenedtek meg előtte – Blackbell úrral való házasságát nem 

áldotta meg a sors gyermekekkel –, most pedig viruló 

kisgyermekek körében látta magát, a szerető és szeretett férj 

oldalán… 

Így álmodozott abban a pillanatban is budoárjának kis 

pamlagán pihenve, amikor a komorna halkan kinyitotta az ajtót, 

és fojtott hangon jelentette: 

– Pettow kapitány! 

Izzó pír, majd hirtelen halványság borította el Georgiana arcát. 

Mindjárt a komorna bejelentése után belépett a kapitány, és 

behúzta maga után az ajtót. Aztán kitárta karját, és keblére vonta 

szerelmesét. 

Vannak megoldhatatlan rejtélyek a természetben. Férfiak és 

nők, akik maguk a megtestesült igazság, néha hidegeknek, 

őszinteség nélkül valóknak, szívteleneknek látszanak. Más férfiak 

és nők, akiknek könnyű a szelleme, mint a tovaszálló szél, akiknek 

szívében mindig ott lappang az árulás, annyira tudják utánozni, 

színlelni az igazi érzés szavát, hogy elámítják vele a 

legtapasztaltabb embert is. Mikor Ralph megölelte a fiatal 

özvegyet, akkor ölelésében, ama kevés szóban, amelyet mondott, 

olyan benső megindultság, olyan erős szenvedélyesség volt, a síró 

asszonyt olyan forrón, olyan híven, olyan szilárdan tartotta 

karjaiban, hogy Georgiana biztosnak érezte magát ott, mint 

gyermek az anyja keblén. 

A kapitány lovasezredének egyenruhájában volt, ami nagyon 

jól állt neki. Fekete haja meglehetősen hosszú volt, mert az 

amerikai tiszteket hajviselet tekintetében semmiféle szabály nem 

köti; keskeny, halvány arcához jól illett a fekete keret és a finom, 

fekete bajusz. Szemei szinte sugározni látszottak a szerelemtől és 



odaadástól. Csókot csók után nyomott Georgiana remegő ajkaira, 

aztán lecsókolta a könnyeket két szeméről, az arcáról, amíg 

Georgiana izgalma mosolyra változott, s az özvegy szíve mélyéből 

felkiáltott. 

– Hála istennek, hogy itt vagy! Nagyon vágyódtam utánad! 

Most már semmi sem választ el bennünket! 

– Én is sóvárogtam utánad! – mondta Ralph, a pamlagra vonva 

Georgianát, és ki nem bocsátva őt karjaiból. – Igen, hamarabb 

visszatérhettem volna Washingtonból, de nem akartam. Sejtettem, 

hogy az emberek pletykáznak. Most, tíz nap elteltével már nincs 

ürügyük a fecsegésre. Mégis óvatosnak kell lennünk. Senkinek 

sem szabad sejteni a múltat. Azok, akik valami ismeretlen árulás 

folytán tudomást szereztek titkunkról, hallgatni fognak. Különben 

sincsenek nagy számmal. 

– Örülök, hogy éppen úgy gondolkozol, mint én – szólt a lady. – 

Mind a kettőnk büszkeségét bántaná, ha hírbe hoznának 

bennünket. De meg fogsz lepődni, ha meghallod, hogy Blackbell is 

többet tudott, mint ahogy gondoltuk! 

Ralph csakugyan meglepődött. Georgianának szó szerint el 

kellett mondania, mit beszélt a haldokló. 

– Sohasem hittem volna, hogy ilyen nemeslelkű – mondta 

azután Ralph elgondolkozva. – De annál jobb… ő maga is belátta, 

hogy vétkezett ellened, amikor feleségül vett. Ez megnyugtathat 

téged. Amit Büchting Elisa kisasszonyról mondott, és minden, 

amit erről fecsegnek, természetesen ostobaság. Ha nem csalódom, 

szülei hajlandók lennének rá, hogy vőül fogadjanak engem, de 

hogy Elisa kisasszony többet érez-e irántam, mint mások iránt, azt 

nem tudom. Mindenesetre szép és roppant gazdag leány, talán a 

leggazdagabb leány Amerikában – de az én Georgianámmal 

szemben sohasem fogom szavamat megszegni… soha! 

A csókok újabb hosszú sora pecsételte meg ezt a fogadalmat. 



– Akkor nem fogod megszegni a szavadat – suttogta Georgiana 

Ralph csókjai közben –, ha mindig szeretni fogsz. És mindig is 

szeretned kell, mert te vagy az egyetlen támaszom, egyetlen 

reményem. Ha téged elvesztenélek, elveszteném önbecsülésemet 

és hitemet az emberekben. Megszakadna a szívem! 

Szerető asszonynak nem szabad akármelyik férfihoz ilyen 

nyíltan beszélni. Van sok férfi, aki ha biztosnak látja a nő 

szerelmét, elveszti iránta érdeklődését. Az ilyen embert csak az 

állandó, finom kacérság bilincseli le. Georgiana azonban nem 

gondolt erre. Szerette ezt az embert, aki valóban mindene volt a 

világon. Miért ne mondaná meg neki? Nem köti-e le még jobban 

Ralph-ot az a tudat, hogy mindent feláldozott neki, hogy vele 

szemben gyenge, mint egy gyermek? 

Mikor végre mind a ketten megnyugodtak, megbeszélték, mit 

kell tenniök, hogy vágyaikat kielégítsék, és a világot mégse 

botránkoztassák meg. Ralph azt mondta, hogy feltétlenül meg kell 

várni, amíg a gyászév letelik. 

– Mit is vesztünk el? – szólt mosolyogva. – Semmiről sem kell 

lemondanunk, csak látszatra behódolunk a világ előítéleteinek. És 

az áldozat könnyű, mert hisz mindennap láthatjuk egymást. 

Mindennap?… No, ez talán mégsem lesz lehetséges, mert ez a 

bosszantó katonaügyem nem áll kedvezően. Legalább még egy 

évig viselnem kell ezt az ostoba egyenruhát. De úgy fogom 

berendezni, hogy New Yorkba helyezzenek; most két éven át 

voltam tényleges szolgálatban; itt New Yorkban alkalmazhatnak 

engem az újoncozásnál. Azonfelül szükséges, hogy néhány 

eltökélt ember legyen itt a városban, mert azt hiszem, nemsokára 

jó kis tüntetést rendezünk a Dél mellett, hogy újra felélesszük a 

rokonszenvet, amelyet a Dél ügye már kezd elveszteni itt Északon. 

– Tulajdonképpen hogy áll a háború? – kérdezte Georgiana. – 

Az újságok mindenféle tudósításából nem tudok magamnak képet 

alkotni, különben is, az utóbbi napokban nem is olvastam semmit. 



– Nem nyomulunk előre! – szólt Pettow, és arca elsötétült. – Ha 

azt mondom, mi, akkor tudod, hogy nem az átkozott jenkiket 

értem ezen, akiknek egyenruháját hordom, hanem lelkem barátait, 

a lázadókat. Hogy miért van ez így, hogy miért nem jutunk 

előre?… Az ördög tudja! Ámde a jenkik olyan szívósságot fejtenek 

ki, hogy nem tudjuk rohammal leküzdeni őket. Amellett egyik 

reményünk csütörtököt mondott. Biztosan számítottunk arra, 

hogy az Észak csakhamar torkig lesz a háborúval. Éppen 

megfordítva van! A háború az északi államokban csapataik 

minden veresége után egyre népszerűbb, és ennek nagyrészt azok 

az átkozott németek az okai, akik ostoba becsületérzésükkel és 

szívósságukkal, amely olyan, mint a talpbőr, ragaszkodnak ahhoz, 

hogy az Unió fennmaradjon, és nem adják ki a fegyvert kezükből. 

A Dél már szűkében van a pénznek. A blokádot sokkal 

szigorúbban kezelik, s gyapotot már nem lehet átszállítani 

Angliába. Szóval, meg kell kockáztatnunk egy súlyos csapást, 

valami rendkívülit… belülről kell megtámadnunk az Északot. 

Forradalmat, vagy legalábbis zendülést kell támasztanunk, hogy a 

Dél barátai, akik már kezdenek visszahúzódni és kishitűekké 

válni, megint felemeljék a fejüket. Átkozott ringyó a 

hadiszerencse! Azt gondoltam, hogy két hét után Richmond egy 

nagy déli köztársaság vagy császárság fővárosa lesz… És most 

éppen ott tartunk, ahol 1861 tavaszán. Legközelebb megint 

titokban Richmondba kell lovagolnom, hogy a főforrásnál, Davis 

Jeffersonnál kapjak tájékozódást… Igaz, most jutott eszembe… 

mit is beszéltél te azokról a bizonyítékokról, amelyek Blackbell úr 

dobozában vannak, és állítólag árulásomról szólnak? 

Vak bizalmában Georgiana mindent elmondott neki, haldokló 

férjének ezt a célzását is. Most mosolyogva hozta elő a dobozt, 

amelyet addig ki sem nyitott. Kinyitotta, miközben Ralph ott ült 

mellette. Nagy tömeg gyönyörű ékszer villogott feléje, gyémántok 

és gyöngyök – valószínűleg ajándékok voltak, amelyeket a 



megboldogult neki szánt karácsonyra vagy születésnapjára. 

Mellettük egy boríték feküdt, ezzel a felírással: 

„Mr. Pettow Ralph-ra vonatkozó levelek.” 

– Szabad ezt elolvasnom? – kérdezte Ralph, rettegését szinte 

gúnyos nyugalom leple alá rejtve. 

– Hogyne! – felelte Georgiana. – Én kimegyek. Addig 

elolvashatod a leveleket! 

– Nem, maradj itt! – szólt Pettow. – Előtted nincs titkom! 

Feltépte a borítékot. Három levél volt benne egy richmondi 

kereskedőtől, aki sok éven át volt üzleti összeköttetésben Blackball 

úrral, és a Délen való tartózkodása ellenére is szemlátomást 

Északnak és az Uniónak híve volt. A levelekben azt jelentette ez a 

kereskedő Blackbell úrnak: hiteles tudomása van arról, hogy 

néhány úgynevezett északi hazafi, és köztük az Unió néhány 

tisztje is, például Pettow kapitány, áruló összeköttetésben van a 

lázadók vezéreivel. Blackbell úrra bízza, tovább akarja-e firtatni 

ezt az ügyet. Az utolsó levél azt a hírt közölte, hogy Pettow 

kapitány árulta el Mac Clellan tervét, amely szerint Richmondot a 

tenger felől fogja megtámadni. Egyben jelentette a levél írója, hogy 

eltávozik Richmondból. 

Mister Blackbell egy cédulát helyezett e három levél mellé, 

amelyre ezt írta: 

„E levelekről Mrs. Blackbell Georgiana fog majd valamikor 

dönteni.” 

A megboldogult kereskedő önérzete nem engedte meg, hogy 

felhasználja ezeket a közléseket, ámbár becsületének elrablóját 

büntethette volna velük. Másrészről ő is az úgynevezett 

„demokratákhoz” tartozott, tehát azokhoz, akik a Déllel való 

kibékülésen fáradoztak, és esetleg még azt sem ellenezték, hogy 

Dél elszakadjon az Uniótól. 

Ralph elfogulatlanul közölte a ladyvel, mi van a levelekben. 



– Fel akarod-e majd egyszer használni a levelek tartalmát 

ellenem? – kérdezte aztán nyugodtan. 

– De Ralph, hogy mondhatsz ilyet! Ismerem a titkaidat. Hát el 

fogom árulni valaha is azokat? – kiáltott fel Georgiana. 

– Akkor hát megengeded, hogy ezeket a leveleket a tűzbe 

dobjam. Nem szabad, hogy más kezébe kerüljenek! 

– No de szívem, persze, hogy megengedem. 

A kandallóban, bárha künn már enyhült az idő, némi tűz égett. 

Ralph beledobta a leveleket, és arcán futólagos diadalmosoly 

jelent meg. 

– Ez tehát minden, amit mister Blackbell fegyverül adott a 

kezedbe ellenem? – kérdezte azután mosolyogva, de élesen 

vizsgálva Georgiana arcát. 

– Ez minden, drágám, és ezeket a fegyvereket is kiszolgáltattam 

neked. Én csak a szívedre építek, és annak hűségére. Enélkül 

minden fegyverrel is tehetetlen volnék ellened! 

– Nagyszerű asszony vagy! Nem foglak megcsalni! – kiáltott fel 

Ralph, majd leborult előtte, és szenvedélyesen csókolta a kezét. 

Georgiana felemelte őt magához, s a kínos levélhistóriát mind a 

ketten elfeledték az izzó csókok mámorában, az érzékek vad 

kábulatában. 

Este tíz óra lehetett, amikor Ralph gyengéd búcsú után elhagyta 

a büszke báróleányt, akin úgy uralkodott, mint valami gyermeken. 

Mihelyt azonban bezárult mögötte az ajtó, izgatott arca és 

ragyogó, beszédes szeme egyszerre komor, majdnem haragos 

kifejezést öltött. Jól ismerte az utakat, amelyeken oly gyakran járt. 

Lement a kis lépcsőn, amely egy észrevétlen, valamely 

mellékutcába nyíló ajtóhoz vezetett. Az ajtót öreg néger nyitotta 

ki, Ralph kilépett az utcára, amely tele volt emberekkel, s amelyet 

számtalan gázlámpa világított meg. Odaszólított egy kocsit, és 

elhajtatott az egyik előkelő utcába, nem nagyon messzire, s ott 

megállt egy ház előtt. Kérdésére, hogy Büchting úr és családja 



fogad-e még, az egyik szolga igenlő választ adott. Ralph 

megigazította haját és bajuszát, aztán felment a széles, kényelmes 

lépcsőn az első emeletre. 

Büchting úr vagyonának megfelelő módon lakott. Mivel 

azonban a New Yorkban való tartózkodást mindig átmenetinek 

tekintette, a berendezésre nem fordított olyan nagy gondosságot, 

mint amilyent Liberty-Plantationben láttunk. No meg az volt az 

álláspontja, hogy a jó polgárnak kötelessége háborús időkben 

takarékoskodni, és pénzét inkább a kormány rendelkezésére 

bocsátani. A lakás tehát, bár rendkívül díszes volt és tágas, semmi 

másban sem különbözött más, kevésbé dúsgazdag amerikai 

lakásától, mint néhány elsőrangú műremek, néhány kép és szobor 

által, amelyeket mister Büchting Liberty-Plantatinonből átmentett 

ide. 

A kapitány a fogadószobában találta Büchting urat, a feleségét, 

Elisát, Corizon Jeanette-t és a ház urának néhány barátját. Éppen 

teáztak. Ralph-ot, mint mindig, barátságosan, ha nem is éppen 

szívesen fogadták. Mert viszonya a családhoz még mindig 

ugyanolyan volt, mint az ültetvény elleni támadás napján. Elisa, 

anyja példájára, odanyújtotta neki kezét, amelyet Ralph 

illedelmesen megcsókolt; a leány azonban mindjárt el is fordult, és 

tovább lapozgatott Jeanette-tel egy albumban, amely nemrég 

érkezett Európából. Ralph mellette maradt; egy ideig részt vett 

ebben a szórakozásban, de azután odafigyelt a férfiak 

beszélgetésére, akik a legutóbbi, nem éppen jelentékeny harctéri 

eseményekről vitatkoztak. Ralph igen hevesen kárhoztatta néhány 

tábornok mulasztásait. Össze kell vonni minden erőt, egyenesen 

megtámadni Richmondot, és megsemmisíteni a lázadás fő fészkét 

– ez volt a nézete. Nagyon lanyhán, nagyon hanyagul megy 

minden. A négereket fel kell szabadítani, fel kell fegyverezni, és 

Dél ellen kell küldeni; az a jelentéktelen kezdet, amellyel 

megpróbálkoztak, semmi. Szóval úgy beszélt, mint egy radikális 



köztársasági és abolicionista, olyan szenvedélyesen, hogy a többi 

férfiú, aki inkább hajlott Lincoln elnök mérsékeltebb nézetei felé, 

többször kénytelen volt neki élénken ellentmondani. Ez a 

beszélgetés körülbelül tizenegy óráig tartott. Ekkor Ralph 

távozott. A háziak ugyanazzal a barátságos udvariassággal 

búcsúztak tőle, mint amellyel fogadták. 

Ralph a lakására ment, amely Mr. Everett házában volt. 

Levetette egyenruháját, és polgári ruhába öltözött. Azután elment 

az egyik közeli mellékutcába, ahol egy egyszerű, de komoly 

külsejű ház előtt megállva meghúzta a kapu csengőjét. 

A kaput nem nyitották ki mindjárt, előbb félretolták a 

kémlelőlyuk ablakát, s egy hang megkérdezte, ki van itt. A 

kapitány megnevezte magát, mire az ajtó felpattant. Ralph lement 

egy szűk, gyengén világított folyosón, amíg egy másik ajtóhoz ért. 

Itt újra csengetett. Mihelyt hallotta, hogy valaki közeledik belülről, 

sajátságos módon kopogtatott, erre azonnal kinyílt az ajtó, 

melynek nyílásában fiatal, gyönyörű leány jelent meg, a legújabb 

divat szerint, kissé fantasztikus öltözékben, mezítelen nyakkal és 

vállakkal. 

– Á, ön az, kapitány! – mondta idegenszerű angolsággal. – 

Miért oly későn ma? 

– Nem jöhettem előbb, gyermekem – felelt a kapitány hanyagul. 

– Ki van ma itt? 

A leány megnevezett egy-kettőt, s úgy látszik, lehetett közöttük 

néhány ismerős, mert a kapitány néhányszor bólintott a fejével. 

Aztán belépett. 

Ama titkos klubok egyikében volt, amelyek sokkal 

számosabbak New Yorkban, mint a világ bármely más városában. 

A helyiség nagyon gazdagon, minden kényelemmel és pompával 

volt berendezve. A kis különszobákon kívül négy nagyobb 

teremből állott. Az egyik a kártyajátékosok helye volt, a másikban 

tekeasztal állott, a harmadik volt az étkezőterem. 



Az előszobából Ralph az étkezőbe ment, ahol öt-hat úriember 

ült egy asztal körül, pamlagon és székeken. Az asztalon pezsgős-, 

sherrys- és borosüvegek álltak, valamint egész sereg pohár. Az 

urak, úgy látszik, már jócskán ihattak, mert nagyon élénken 

beszélgettek néhány szép, fiatal leánnyal. Szemlátomást pincérnők 

voltak. 

A pompás, ezüstveretű söntésasztal mögött kissé halvány, 

komoly nő ült. Még nagyon fiatal volt, csodálatosan szép. 

Ralph valamelyes hanyag udvariassággal köszöntötte. A nő 

ugyanúgy viszonozta a köszöntést. Ralph ezután üdvözölte az 

egyes urakat is, és átment a biliárdszobába. Ott csak négy vendég 

volt; biliárdoztak. A fal mentén levő pamlagon két szintén nagyon 

szép leány ült, meglehetős hanyag helyzetben, és aludt. Ezek is a 

klub titkos bacchánsnői közé tartoztak, és bizonyára már 

kifáradtak az est vad gyönyöreitől. Ralph bizalmas fejbólintással 

köszöntötte a biliárdozókat, majd átment az utolsó szobába, ahol 

tíz-tizenkét úr állt vagy ült egy nagy asztal körül. Az egyik 

sarokban kis tálalóasztal volt, mellette egy pincérnő, aki az 

italokat keverte a játékosok számára. 

Itt ügyet sem vetettek Ralph-ra; valamennyi vendég teljesen 

belemerült a játékba. Valami fáraóféle volt, és egyes kártyákra 

nagy összegeket raktak; a legkisebb tét húsz-harminc dollár volt – 

aranyban. Ralph az asztalhoz lépett; fiatal, szép férfi tartotta a 

bankot. Booth Wilkes volt, a színész. Futó pillantást vetett 

Ralph-ra, és feléje bólintott. Aztán szörnyűt káromkodott, mert 

éppen ekkor húzott egy kártyát, amelyen legalább kétszáz 

dollárnyi tét állt, és ő vesztett, és kénytelen volt fizetni. Még 

néhány húzás, amely szerencsétlen volt, és bankja, valamint pénze 

elúszott. Dühösen állott fel. 

– Ma nem kellett volna játszanom, tudtam előre! – kiabálta. – Az 

első pofa, amelyet ma reggel láttam, átkozott niggerpofa volt! 

Mára elég. Jenny, egy koktélt! 



A leány elkészítette az italt. Ralph ott maradt az asztal mellett. 

A bankot már vette át, és ezer dollárt tett az asztalra. Ralph tett 

néhányszor, és nyert. Majd odament a színészhez, aki a sarokban 

állt a tálalóasztal mellett, és sötéten bámult maga elé. 

– Tégy próbát Portland ellen – szólt Ralph. – Úgy látszik, nincs 

szerencséje. 

– Egy vasam sincs! – válaszolt Booth dühösen. 

– Kell ötven dollár? – kérdezte Ralph. 

Booth egy pillanatig meglepetten nézett rá… annak a jele volt 

ez, hogy Pettownak nem az a híre, mintha tékozló vagy akár 

bőkezű volna a pénzével. 

– Hogyne! – kiáltott fel aztán Booth. – De megint el fogom 

veszteni. 

– Jó, akkor nem kell megadnod – mondta Ralph. – Ha pedig 

nyersz, akkor természetesen visszafizeted. 

– Talán egymilliót kerestél ma, hogy úgy dobálózol a pénzzel? – 

kérdezte a színész kissé gúnyosan. 

– Ellenkezőleg! – felelte Ralph. – Éppen ezért ez a csekélység 

nem számít. 

– No, ez a pénz okvetlenül szerencsét hoz! – kiáltott fel Booth 

nevetve. – Gyere, lássuk csak! 

És odasietett az egyik játékasztalhoz. Pettow Ralph rumos vizet 

kevertetett magának, gyorsan kiitta, aztán követte Booth-ot. A 

színésznek, úgy látszik, tényleg szerencséje volt. Öt kártyára 

rakott tíz dollárjával, és csakhamar kétszáz dollárt nyert. Erre 

elkezdte a játékot erőszakolni, és alig néhány húzásra ötszáz 

dollárt szedett össze. 

– Hagyd abba! – szólt neki Ralph halkan. – Nincs több jó kártya 

a csomagban. Most már csak veszthetsz. 

– Félted az ötven dollárodat? – kérdezte Booth. 



– Nem – válaszolt Ralph sötéten –, de beszélnem kell veled. 

Tehát mára hagyd abba a játékot. Bemegyünk az egyik 

mellékszobába. Rendelj két üveg pezsgőt, vagy amit jónak látsz. 

– Úgy látszik, hosszú ülésre készülsz – mondta Booth, és 

szemlátomást nem nagyon örült ennek a kilátásnak. 

– Nem, csak egyedül akarok veled lenni, s általában kissé ki 

akarom magamat pihenni. 

Booth ment, hogy megrendelje a pezsgőt, Ralph pedig 

kinyittatta az egyik kicsiny, nagyon fényűzően berendezett 

különszobát. A pincérnők közül néhányan megjelentek az ajtóban; 

valószínűleg remélték, hogy meghívást kapnak vacsorára. De a 

kapitány, akinek arca sötét és kedvetlen volt, kurtán elutasította 

őket. Booth visszatért, és szemben ült Ralph-fal. Szivarra 

gyújtottak, a pezsgő is bevonult szép ezüst hűtőkben; ekkor 

Pettow felszólította a pincéreket, hogy távozzanak, és bezárta az 

ajtót. 

– Nos, Booth, most figyelj! – mondta azután a színésznek. – 

Szívességre kérlek!… Többször tapasztaltam, hogy ügyesen tudtál 

megszabadulni a szeretőidtől, anélkül, hogy gyűlölet, veszekedés, 

nyilvános botrány lett volna belőle. Igaz ugyan, hogy e bájos 

teremtések legtöbbje már túl volt azon, hogy az ilyen válás nagyon 

felizgassa, szóval nem először jutott özvegységre. De voltak 

közöttük másfélék is, leányok vagy asszonyok, akik valóban 

szerettek téged, s akik remélték, hogy mindig az övék maradsz, 

mindig szeretni fogod őket. Sohasem hallottam, hogy a te 

szakításaidat nyilvános botrány, öngyilkosság vagy efféle követte 

volna. Így például az a leány, akit Richmondból idehoztál, s 

akihez senki sem közelíthet, most nyugodtan áll a söntésasztal 

mögött, és nézi, amint más leányokkal mulatozol. Igaz, nem 

valami barátságosan néz a világba, de illő módon belenyugszik 

sorsába. Hogyan csinálod ezt? Avass be ebbe a titkodba, és ha meg 

lehet tanulni ezt a művészetet, szívesen leszek a tanítványod. 



– Szóval van valakid, akitől szeretnél megszabadulni? – 

kérdezte Booth léha nevetéssel. 

– No igen, de erről majd később; nem leszek fukar a 

vallomásban – felelte Ralph. 

Booth fekete bajuszának csücskével babrált, s valami dallamot 

fütyörészve, látszólag elmélyedőn, félig diadalmas, gúnyos 

mosollyal merengett maga elé. 

– Jupiterre mondom – kiáltott fel végre, és elkacagta magát –, 

olyasmit akarsz megtudni, amiről alapjában véve még sohasem 

adtam számot magamnak. Azt hiszem, ez vele születik az 

emberrel. 

– Lehet! – szólt Ralph. – De a vele született adományon kívül 

kell lenniök bizonyos apró fogásoknak, melyekkel gyorsan célhoz 

lehet jutni. 

Booth egy pohár pezsgőt emelt a szájához, és lassan 

kihörpintgette. Arca, amely az imént, játék közben, nagyon 

halvány volt, most kissé színesebb lett. Igen; Booth szép ember 

volt, de csak azok számára, akiknek elég a külsőség, az alak és a 

szín. Fiatal arcáról dölyfös ernyedtség, a már kimerült, és nehezen 

felizgatható lélek életunalma rítt le. 

– Nos, őszintén kitárom előtted szívemet – mondta végre, és 

letette a poharat. – Sejtem, hogy szükséged van rám, és szívesen 

segítek is neked. Tehát elsősorban az ember természetétől függ. Én 

megvetem a nőket, s ezért teljességgel közömbös nekem, mit 

gondolnak rólam később, és mit csinálnak. Igen, igen, hiába nézel 

rám olyan hitetlenül… Igaz, lehet az ember nagyon szenvedélyes, 

és kockáztathatja egy nőért a nyakát és a fejét is – mégis lehetséges, 

hogy megveti a nőt. Ha galambot látok felém repülni, ha 

megfogtam, és ha – ami nagyon könnyen megtörténik – ráuntam, 

akkor hátat fordítok neki, és hagyom jajgatni, üvölteni, kiabálni, 

ahogy csak a torkán kifér. Hogy valamelyik miattam megvált 

volna az élettől, az még nem történt meg velem, legalábbis nem 



tudok róla. Hidd el nekem, Ralph, a nők ismerik magukat a 

legjobban, ismerik tehát saját csapodárságukat is, és 

megbocsátanak a férfinak, aki elhagyja őket, mert érzik, hogy ők 

sem tettek volna másként. Száz nő közül, akit jól ismertem, 

kilencvenkilenc azt mondta nekem, hogy csak egy okból 

szeretnének férfiak lenni: azért, hogy szabadon élhessenek 

vágyaik szerint; s azt is bevallották, hogy ők bizony nem 

maradnának állandóan hívek semmiféle nőhöz sem. Miért ne 

hűznék hasznot ebből? Miért becsüljem meg a nőket jobban, mint 

ők maguk teszik? 

– Igen, igen, ezt már ismerem – mondta Ralph. – De hát ez csak 

bizonyos fajta nőre vonatkozik. 

– Ne hidd ezt, úgyszólván valamennyire ráillik – felelte Booth. – 

A kivételekről később beszélek. Először is mindegyik nő, még ha 

teljesen ártatlanul is futott a karjaidba, tudatában van a meg nem 

engedett viszonynak, és saját gyengeségének. Tudja, hogy alább 

szállt a férfi becsülésében, és ezért bizonyos mértékben napról 

napra készen áll arra a rúgásra, amelyet saját, bár kissé homályos 

nézete szerint is megérdemel. Hiába, nekem az a nézetem – 

bármily furcsának találjad is ezt az én számból –, hogy egyáltalán 

nincs erény, ha pedig mégis jelen van néha, akkor minden 

körülmények között rendíthetetlen marad. Az olyan leány tehát, 

aki megadja magát neked, anélkül, hogy egybekelt volna veled, 

tudja, hogy ballépést követett el, s hogy többé nincs rajtad 

hatalma. Beszámíthatatlan gyermekekről, süldő leányokról 

természetesen nem beszélek. Pedig még ezek között is igen kevés 

a beszámíthatatlan. Ha tehát az ilyen leányt faképnél hagyod, az 

mindenesetre kiabálni és jajgatni fog, de lelke mélyén mégis azt 

mondja, hogy ő maga sem cselekedett volna másként, ha szebb, 

kedvesebb, gazdagabb férfi keresztezte volna az útját. Sőt mi több: 

némelyik nő még férfias erőnek tartja, ha elbánnak vele; sokan 



közülük szinte kívánják, hogy bántalmazzák, hagyják el, és árulják 

el őket. 

– Jó, elfogadom – mondta Ralph. – De én nem az ilyenekről 

beszélek, hanem erős, határozott, kemény akaratú nőkről. 

– Hát mennyi van ilyen? – szólt Booth, rándítva egyet a vállán. – 

Ha cserben hagysz egy ilyent, gyűlölni fog, sőt talán megvetni is. 

De mit törődöl vele, ha szabad vagy?! Én azonban azokról a 

nőkről akartam beszélni, akikkel valamelyes okból finomabban 

kell bánni, akár azért, mert árthatnának nekünk, akár mert attól 

tartunk, hogy kellemetlen botrányt okozhatnának, elhagyhatnák 

miattunk a férjüket, vagy esetleg megölik magukat. Ez utóbbiaktól 

persze gyakran túlságosan félünk. Még sohasem hallottam, hogy 

nő csak azért engedett férfinak, vagy maradt hű hozzá, mert az 

azzal fenyegetőzött, hogy főbelövi magát. Miért lennénk tehát mi 

kíméletesebbek a nők iránt? Hisz rendszerint gyermekekkel van 

dolgunk. Ha azonban mégis aggódunk a szakítás következményei 

miatt, akkor bizonyos szerepet kell eljátszanunk. 

– Nos, éppen erre vagyok kíváncsi! – szólt Ralph kissé 

türelmetlenül. 

– Jól van! Tehát az első feladat az illető szerelmes nőt alaposan 

ránk unatni – folytatta Booth. – A legtöbb nő csak akkor szeret 

bennünket szenvedélyesen, ha nem egészen bizonyos felőlünk. 

Mihelyt azonban érzik, hogy feltétlenül uralkodnak rajtunk, akkor 

a viszony többé nem érdekli őket. El kell tehát őket árasztani 

szerelemmel, hogy összeroppanjanak a szenvedély terhe alatt. 

Mennél inkább tudunk olyankor színészkedni, annál jobban 

sikerül a szerep, mert az ember a szükséghez képest 

szabályozhatja eljárását. Én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb 

szenvedélyes asszony oly mértékben hidegül el, amily mértékben 

mi látszólag egyre szenvedélyesebb szerelemre lobbanunk. 

Féltékenységgel kell őket gyötörni, nem szabad őket egy pillanatra 

sem magukra hagyni, ha férjnél vannak, zaklatni kell őket, hogy 



mérgezzék meg a férjüket, és fenyegetni kell őket, hogy megöljük, 

ha valakire barátságosan néznek. A nőknek egy ideig kedvük telik 

az ilyen őrült szerelemben. De csakhamar unni kezdik, s mivel azt 

hiszik, hogy egészen a kezükben vagyunk, hamarosan kacérkodni 

kezdenek másokkal. Nos, akkor felhasználja az ember a kedvező 

pillanatot, adja a sértődöttet, az őrjöngőt, csalásról, hűtlenségről 

kiabál, aztán a pokolba küldi. 

– Nem rossz! – mondta Ralph. – De ez nem az én esetem! 

– Van aztán egy második fajta – folytatta a szülész. – Ha 

néha-néha megtörténik is, hogy ártatlan galamb repül a 

karjainkba, ez mégiscsak ritka eset. Rendszerint múltjuk van 

azoknak a nőknek, akik ártatlanságukat hangoztatják előttünk. 

Oly esetekben, amikor gyanítottam ezt, egyszerűen ezt írtam a 

Dulcineámnak: – Mindent tudok! – És többé nem néztem rá. 

Legtöbbször eltaláltam az igazat. Ha pedig nem úgy állt a dolog, 

akkor a nő azt hitte, hogy megrágalmazták; magyarázkodásra 

került sor, de csak hosszabb idő elteltével, közben azonban a 

szerelem alábbhagyott, vagy más efféle történt, s az ügy be volt 

fejezve. 

– Furfangos fogás! – mondta Pettow kapitány nevetve. – Ez 

azonban még mindig nem az én esetem! 

– Van aztán kitűnő módszer ama nők számára, akik valóban 

szeretnek bennünket, s amellett jószívűek. Rosszabbaknak 

tettetjük magunkat, mint amilyenek vagyunk, vagy olyanokul 

mutatkozunk, amilyenek valóban vagyunk. Udvarolunk másnak, 

például a szobaleánynak, sejttetjük, hogy kártyásak vagyunk, 

hogy csak hajszál választott el bennünket az akasztófától, 

tökrészegen megyünk hozzájuk, másnak társaságában durván 

bánunk velük, vagy pedig nagyon is bizalmasan. Biztosan 

számíthatsz rá, hogy a szép hölgy szenvedélye ilyen módszer 

mellett lelohad, s hogy a maga jószántából szabadjára ereszt. A 

vigasztaló rendszerint nincs messze, és gyakran még akkor sem 



fogadnak vissza bennünket, ha térdenállva színleljük a 

megbánást, és bocsánatot kérünk. 

– Ez már valami, s adott esetben egészen finoman lehet 

megcsinálni – jegyezte meg Ralph. 

– Néhány esetben sikerült is nekem, amikor már nem láttam 

más utat a botrány elkerülésére – mondta Booth oktató hangon, 

elbizakodottan tetszelegve. – Ha a szeretőnk szegény, akkor van 

még egy jó, kissé közönséges módszer. Szegénynek, zsugorinak, 

tönkrementnek tettetjük magunkat, pénzt kérünk tőle. A nők 

legnagyobb része szereti a pompát és az aranyat. Hitesd el velük, 

hogy nyomorúságos senki vagy, s a veled szemben érzett imádat 

hamarosan közömbösségre változik. Mint mondtam, minden 

ilyen esetben szépszerével megszabadul az ember, s a sok száz nő 

közül, aki engem szeretett, a legtöbb még ma is jó barátságban van 

velem. Minden férfi azt hiszi, hogy barátságosan váltunk el, vagy 

hogy engem hagytak el, és minden nő azt hiszi, hogy joggal 

hagytam el a hölgyet, akinek oka van rá, hogy tőlem féljen, s ezért 

kénytelen barátságosan viselkedni velem szemben. 

– Ez teljesen kidolgozott taktika! – szólt Ralph elgondolkodva. – 

Mindig azt hittem rólad, hogy bohó fickó vagy, de most látom, 

hogy rendszerbe foglaltad ezt a kérdést. 

– Nem tudom – felelte Booth. – Azt hiszem, hogy csak valami 

született tehetség. Legtöbbször csak pillanatnyi sugallat szerint 

cselekszem, minden hosszabb előzetes megfontolás nélkül. De 

megállj csak, egyet majdnem elfelejtettem, ami bizonyos esetekben 

az egyetlen menekvés. Ha visszavonulásodat nem tudod leplezni, 

és ha alapos okod van attól tartani, hogy hűtlenségedért bosszú ér, 

akkor igyekezzél valami testi fogyatkozást, valami kis hibát 

felfedezni a szeretődön, és intézd úgy a dolgot – de csak 

véletlenül, és szinte akaratod ellenére –, hogy észrevegye, 

mennyire kellemetlen, sót visszataszító neked ez a fogyatkozás. A 

nők leginkább testi esetlegességekért szeretnek minket, és nagyon 



csalódottak, ha a tökéletesség ideálja helyett valami kis hibát 

fedeznek fel rajtunk. Ha nincs ilyen hibád, vagy ha szeretőd 

imádatában elnézi azt, akkor te találj rajta valami olyant, ami 

neked kellemetlen. A legtöbb esetben fogsz találni valamit. Nem 

akarok olyan kellemetlen tulajdonságokról beszélni, amelyek a 

bensőbb ismeretség előtt is mindenkinek feltűnnek. Nem… 

éreztesd vele, hogy hajának sajátságos szaga van, amelytől 

undorodok hogy túl vastag a bokája, vagy tettesd magadat, 

mintha azelőtt sejtelmed sem lett volna arról, hogy hiányzik az 

egyik szemfoga, és valahányszor kinyitja a száját, nézz oda 

merőn… vagy tégy úgy, mintha túl erős volna a hangja, 

csodálkozzál vagy azon, hogy nem fest vagy nem énekel, vagy 

hogy a bőre nem elég sima, vagy hogy a tenyere izzad… szóval, 

hisz értesz engem! Úgy tesz az ember, mintha egészen véletlenül 

fedezné fel, s akkor finoman éreztetni kell, hogy csodálatunk 

elpárolgott. A legtöbb, majdnem azt merném mondani, minden 

esetben a nő fejet fog hajtani sorsa előtt, bele fog nyugodni az 

elkerülhetetlenbe, mert hisz hasonló okokból ő is elhagyna 

bármely férfit, és ha elszakadsz tőle, még hálás lesz neked, hogy 

nem árulod el fogyatkozását vagy hibáját. 

– Nem rossz! Nem rossz! – mondta Pettow kapitány, aki fejét 

tenyerébe támasztotta, és belebámult poharába, amelyben a 

pezsgőgyöngyök felfelé szállongtak. – De azért mindez nem illik 

rá az én esetemre. Mondd el még nekem, hogyan tudtál békésen 

szakítani ezzel a miss Schwartz-cal, aki úgy nézem, rendkívüli 

egyéniség. 

– Hja, hogy őszinte legyek, magam is csodálkozom, hogy olyan 

nyugodtan fogadta a dolgot – felelte Booth. – Ugye, azt tudod, 

hogy s mint találkoztam vele Richmondban, s hogy úgyszólván 

rajtaütöttem; már elmondtam egyszer. Úgy vetette magát 

karjaimba, mintha Isten lennék, aki egyenesen az égből szállt alá, 

hogy őt boldoggá tegye. Azonkívül német nő, s ezekben mindig 



van valami rajongó, odaadó vonás, amely eleinte nagyon 

kellemes, később azonban nagyon terhessé válik. Elhoztam New 

Yorkba, Mrs. Peaton szállodájába. A leány azonban csakhamar 

rájött, hogy ott nincs minden rendjén, s általában nyugodt, biztos 

és méltó helyzetet követelt. Én azonban tudtam, hogy nem jöhet 

hozzám feleségül, mert már férjnél van. Mindjárt az egyházi 

esketés után megszökött grófi urától – hitetlen arcot vágsz?… 

Nem, nem, grófné, most már tudom a nevét is. Minden szavát 

elhiheted, sohasem hazudik. Az ő szemében persze ez a frigy nem 

számított, s mivel azt hitte, hogy feleségül fogom venni, vagy élete 

fogytáig letagadta volna egész múltját és hazáját is, vagy 

szembeszállt volna a jövő minden véletlen eshetőségével. 

Rájöttem, hogy írt haza Németországba, valószínűleg válást 

ajánlott, én azonban éppen ezért elsikkasztottam ezeket a 

leveleket. Mert nekem a házasság visszautasítására fő okom csak 

az lehetett, hogy már férjes asszony. Végre beletörődött sorsába, s 

úgy látszott, beéri puszta szerelmemmel. De csakhamar 

észrevettem, hogy nem áltatja magát igazi természetem és hibáim 

tekintetében. Kitalálta, hogy hűtlen vagyok hozzá. Különös 

módon mindent nyugodtabban viselt el, mint ahogy én vártam, és 

maga ajánlotta, hogy bontsuk fel viszonyunkat. Mivel nem volt 

pénzem, hogy eltartásáról gondoskodjam, azt javasoltam neki, 

vegye át ezt az állást, amelyből, úgy-ahogy, meg lehet élni. Ezt is 

elfogadta. Német grófné – büféhölgy a mi titkos klubunkban… 

nem természeti csoda ez, amilyen csak Amerikában akad?… Igaz, 

hogy néha nagyon furcsának találom őt, és azt hiszem, hogy nem 

bízhatok meg feltétlenül nyugodt viselkedésében. Nézetem szerint 

túl gyorsan törődött bele sorsába. Ámde mit törődöm én ezzel! 

Sohasem nézek hátra! 

– Szép leány! – szólt Pettow Ralph. – Igaz, hogy nincs szeretője? 



– Mindenki azt mondja! – felelte Booth. – Elutasította Savier 

Györgyöt, aki 50 000 dollár ajándékot és havi 800 dollárt ajánlott 

fel neki. 

– Csodálatos! De térjünk vissza tárgyunkra! Azt gondoltam, 

többet fogok tőled tanulni! Úgy látom azonban, hogy az én esetem 

egészen különleges, s hogy fel kell tárnom előtted, mint baját a 

betegnek az orvos előtt. Hogy nem jár el a szád, azt remélem, sőt 

bizonyosnak tekintem. 

– Valószínűleg semmi olyant nem fogsz nekem mondani, amit 

már ne tudnék – szólt Booth mosolyogva. 

– Ohó? Mit beszélsz! – kiáltott fel a kapitány elcsodálkozva. – 

Mondd, mit gyanítasz? 

– Te örök hűséget esküdtél Mrs. Blackbellnek, a földkerekség 

egyik legszebb asszonyának, és megfogadtad, hogy férje halála 

után feleségül veszed – válaszolt Booth. – Akkor talán hitted azt, 

amire megesküdtél. Most másként áll a dolog. A „milliomos 

menyasszony”-t, miss Büchtinget szeretnéd feleségül venni, és 

nem vagy tisztában vele, miképpen szabadulj meg Mrs. 

Blackbelltől, aki, úgy látszik, meglehetősen erélyes asszony. 

– Csakugyan – szólt Pettow kissé elhalványodva –, nem 

tagadom, ez az igazság. De honnan tudod? 

– Goddam! Néhányan, ha nem is sokan, tudnak a ladyhez való 

viszonyodról – felelte a színész. – A többit kitaláltam. 

– Hát csakugyan így áll a dolog? – kérdezte a kapitány. 

– Határozottan így, de azt hiszem, hogy csak kevesen tudnak 

róla – felelte Booth. – A komorna, akit Mrs. Blackbell elbocsátott, 

fecsegett, nemsokára azonban elment Kaliforniába, s így a titok 

nem terjedt tovább. 

– No jó – szólt Pettow –, úgy van, ahogy mondod. Egyelőre 

hagyjuk ki a játékból szándékaimat, amelyek Büchting 

kisasszonyra vonatkoznak; ez nem tartozik ide. Annyi azonban 

bizonyos, hogy nem szeretném feleségül venni Georgianát, ha 



elkerülhetem. De megtörtént a legostobább dolog, ami 

történhetett. Maga Blackbell tudott Georgianához való 

viszonyomról, és halála óráján azt mondta neki, hogy hozzám kell 

jönnie, jó híre, becsülete követeli ezt. Hogyan viselkedjem most? 

Mindazok a módszerek, amelyeket az imént elmondtál, esetemben 

mintha nem is léteznének. Ez a viszony évek óta tart; az asszony 

teljesen ismer engem. Nem találhatok már hibát nála, ő pedig 

kitalálná, hogy színlelek, ha bármiben megváltoznék. 

– Az ördögbe is! Igazán nem látom be, miért nem akarod 

feleségül venni! – kiáltott fel Booth pajkosan és néma gúnnyal. – 

Pompás asszony, és vagyon is van ott, bizonnyal… több, mint 

egymillió… 

– Kétmillió – szólt Ralph kurtán. 

– Az áldóját… csábító falat! – kiáltott fel Booth. – Mikor 

Richmondban egyszer Stauntonnal erről a dologról beszélgettem, 

azt mondta, hogy megnyalná mind a tíz ujját, ha megkaphatná a 

ladyt. 

– Az a züllött fickó! – mondta Pettow. – Hogy említheted együtt 

őt a ladyvel! Egyébként tudod-e, hogy Staunton meghalt? 

A színész nem tudta, mire Ralph, anélkül, hogy részletekbe 

bocsátkozott volna, elmondta, hogy Stauntont Lousianában 

meggyilkolták. Booth egy poharat hajtott fel az őrült, de 

„különben derék” fickó emlékére. Aztán a két férfi visszatért az 

előbbi tárgyra. 

– Nem tudom, mitévő legyek – szólt Pettow sötéten. – Nem 

mondhatom meg neki kereken, hogy nem akarom feleségül venni. 

Nem tudom, mit tenne, de valamit bizonyosan tenne, ami 

kiszolgáltatna engem az emberek nyelvének. Ezt pedig el kell 

kerülnöm. Egyetlen menekvésem az lenne, ha beleszeretne valaki 

másba. Arra gondoltam, hogy bemutatlak neki téged. 



– Nagyon hálás vagyok, ez a vigasztaló szerep kedvemre való 

lenne! – kiáltott fel a színész. – De nem lehet. Már egyszer 

elkergetett engem. 

És elmondta régebbi sikertelen kísérletét, miközben 

csodálkozásának adott kifejezést, hogy lady Georgiana nem szólt 

erről Ralph-nak. 

– Ebből a hallgatásából láthatod, milyen jellem! – mondta 

Pettow kapitány. – Én nem félek se Istentől, se ördögtől, de 

Georgianával szemben nagy respektus van bennem. Ha Blackbell 

nem halt volna meg, akkor talán erőszakosan szakítottam volna 

vele. Azt mondtam volna, hogy más házasságot kell kötnöm… 

családi, üzleti érdekek parancsolnak… s más efféléket. De mit 

mondjak most, amikor gazdag és független? Segíts rajtam, Wilkes! 

Busásan megjutalmazlak! 

– Nehéz eset – felelte Booth elgondolkozva. – Jupiterre 

mondom, szívesen segítenék neked!… De a legfurfangosabb jenki 

is aligha adhatna más tanácsot, mint azt, hogy vágd szét a csomót 

karddal, és egyelőre ne törődjél a következményekkel. Végre is 

mit csinálna? Megölné magát?! 

Ralph nem ijedt meg ettől a gondolattól, hanem az ivás ellenére 

is még mindig józan Booth felé fordult olyan sajátságos, megvető 

mosollyal, ami ezt látszott kifejezni: azzal bizony nemigen 

törődném! 

– Vagy adj be neki valami porocskát – mondta Booth 

halkabban. 

E pillanatban Pettow felemelkedett, gyorsan összeszedte 

gondolatait, és komor pillantást vetett barátjára. 

– Mit beszélsz! – szólt élesen. – Ha ilyen eszközt akarnék 

alkalmazni, akkor nem kérnék tőled tanácsot… Vagy te talán már 

használtál mérget hasonló esetben? 

– Nem – válaszolt Booth nyugodtan. – És csak akkor tenném 

meg, ha életemet látnám veszélyeztetve; ilyen esetem pedig az én 



meglehetősen nagy gyakorlatomban nem volt. Ám ha mégis… ha 

valamely élet állna köztem és a nagy tervek között… ha azzal 

valami roppant nagy dolgot érhetnék el… ki tudja…! 

Ralph tekintete szinte belefúródott a színész arcába. 

– Komolyan mondod ezt? – kérdezte alig hallhatóan. 

– Igen, miért ne? – kiáltott fel Booth vadul nevetve, s egy pohár 

pezsgőt hajtva fel. – Ha például azt gondolnám, hogy Old Abe* az, 

aki útjában áll a Dél győzelmének, és hogy ennek az embernek 

eltűnésével megszűnnék az Észak ellenállása, én azt hiszem, nem 

haboznék… 

– Beszélj halkabban! – suttogta Ralph. – Egyáltalán, hagyjuk 

abba ezt a beszélgetést! Hisz itt nincs szó politikáról – az más 

dolog –, hanem egy asszonyról… 

– Férfiakkal szemben kevésbé volnál tétovázó? – kérdezte 

Booth könnyedén. 

– Mit akarsz ezzel mondani? – riadt fel Ralph. – Egyáltalán, 

hogyan jut eszedbe ilyen kérdés? Szólj! E mögött van valami. 

Látom azon az átkozott-pofádon! 

– Ohó, csak ne oly hevesen! – felelte Booth sötéten. – Beszélnek 

egyről-másról… 

– Ki beszél…? – kiáltott fel a kapitány elsápadva, felugrott, és 

revolvert rántott elő a zsebéből. 

– Ejha… le akarsz lőni engem is, mint Richardot? – csúfolódott 

Booth szintén felugorva. 

– Mint kit? – ordított Ralph egészen kikelve magából. – Mit 

jelent ez? Szólj… Vallj… különben lelőlek, mint… 

– Csak csendesen, kedves barátom! – szólt Booth rekedten. – 

Ilyen hangon velem nem lehet beszélni. Staunton mondta el azt a 

gyanúját… 

                                                 
* Lincoln Ábrahámot, az Egyesült Államok akkori hírneves elnökét így nevezte 

az amerikai nép. 



– Staunton, a gazember! – kiáltott fel Pettow, megvető 

kacagással roskadva vissza a pamlagra. – Én pedig titokban 

mindig arra gondoltam, hogy ő tette! Most pedig biztos vagyok 

benne! Rám akarta hárítani a bűnt. No igen, ha Stauntonra 

hivatkozol, sőt hitelt is adsz neki, akkor nincs mit mondanom, 

akkor gondolj és higgy, amit akarsz! 

– Goddam, igazán nem tudom, mért hoz ki ez a sodrodból! – 

szólt Booth mogorván. – Ha nem igaz… hát jó! És ha igaz volna… 

nos, a fiú elállta a boldogsághoz vezető utadat. Ezenfelül igazi 

jenki volt, s már ezért is esküdt ellenségünk. Igazán ostobaság 

volna, ha emiatt összevesznénk! 

– De olyat mondani, hogy megöltem legjobb barátomat… 

Richardot!… Ez mégiscsak sok! – kiáltott fel Pettow. 

– A legjobb barátodat? – válaszolt Booth. – Nos, te tudod; de én 

régebben nem sokat vettem észre ebből a barátságból. De hagyjuk. 

Elismerem, hogy Staunton fecsegő volt. 

– Sajnos, már nem vonhatom őt felelősségre! – szólt Ralph 

komoran. – De visszatérve beszélgetésünk kiinduló pontjára – 

fontold meg, amit mondtam. Ha tudsz oly utat, amelyen 

megszabadulhatok lady Georgianával való kapcsolatomtól, akkor 

örökre nyitva áll előtted a pénztáram, és igénybe veheted, ahogy 

akarod. 

– Majd megfontolom! – mondta Booth. – És most menjünk 

vissza a többiekhez. Egészen elernyedtem ettől az édes, erőtlen 

kotyvaléktól. Egy grogot vagy egy mintjulapot kell innom, hogy 

leöblítsem. 

– Te… ez a beszélgetés köztünk marad! – mondta Ralph. 

– Ne nézz rám folyton olyan fenyegetően és olyan leckéztetőn! 

– felelte Booth, akit a beszélgetés vége, úgy látszik, tényleg 

felingerelt. – Becsületes emberek között ez magától értetődik. Meg 

fogom fontolni a dolgot, és hogy szívesen lennék utódod lady 



Georgianánál, azt minden eskü és fogadkozás nélkül is elhiheted 

nekem. 

– Akkor hát jó éjt! – kiáltott fel Pettow megrázva barátja kezét. – 

Mindent én fizetek. Már késő van… haza kell mennem. Holnap 

kemény napom lesz! 

Elbúcsúztak azzal az ígérettel, hogy hamarosan megint 

találkoznak itt, a titkos klubban. 

– Hiú, gőgös, álnok fickó! – dörmögte Booth, mikor a kapitány 

kiment. – Nem bánnám, ha követ tudnék hengeríteni az utadba. 

De sajnos, még szükségünk van rád. 

És odament ahhoz a kevés vendéghez, aki még a klubban volt, 

és forró italt rendelt magának. Arra a kérdésére, hol van Schwartz 

kisasszony, az egyik pincérnő akadozó nyelven azt felelte, hogy 

Schwartz kisasszony már vagy két órája aludni ment. 

Két váratlan hír 

Másnap déli tizenkét órakor történt. Lady Georgiana 

gyászruhában ült lakásán, és éppen levelet olvasott, amelyet 

Ralph írt neki, és amelyben azon való bosszúságát fejezte ki, hogy 

ma nem látogathatja meg, amikor belépett a komorna, és 

jelentette, hogy az előszobában egy hölgy van, aki a ladyvel óhajt 

beszélni. Miután nem tartozott az arisztokrata szokásokhoz, 

amelyeket lady Georgiana kora ifjúsága óta szigorúan megtartott, 

hogy idegent minden különösebb ok nélkül fogadjanak, a 

komorna megkérdezte az idegen nevét, rangját, és azt, hogy mi 

ügyben jön. Azt a választ kapta, hogy a hölgy neve Mrs. Schwartz, 

nincsen rangja, és szigorúan bizalmas ügyben óhajt beszélni a 

ladyvel. A komorna ezt jelentette úrnőjének. 

– Jól tudja, hogy sohasem fogadok idegent – mondta a lady 

kurtán. – Legtöbbször koldulni jönnek. Szívesen adok az ilyennek 



alamizsnát, de sem időm, sem kedvem nincsen arra, hogy 

végighallgassam igaz vagy hazug panaszaikat. Kérdezze meg még 

egyszer a látogatás okát, és ha nem kap határozott választ, akkor 

utasítsa el azt a személyt. 

A komorna kiment, és néhány perc múlva azzal tért vissza, 

hogy a hölgy ragaszkodik kívánságához, és olyasmit akar 

elmondani, ami egyes-egyedül lady Blackbellre vonatkozik. Ha az 

úrnő nem fogadja, akkor nem fog visszajönni többé, mert nem a 

maga számára kér szívességet, hanem csak a ladynek akar 

szolgálatot tenni. 

– Nem tudom, mi ez! – válaszolt lady Georgiana élesen. – Senki 

szolgálatára sincs szükségem. Mégiscsak koldulni jött, és az a 

célja, hogy személyes fellépésével meghasson. Nem gondolja? 

– Ha szabad az igazat megmondanom, lady, nem ez a 

benyomásom – felelte a komorna. – A hölgy ugyan egyszerűen, de 

nagyon jól öltözködik, és egész fellépése más, mint egy koldusnőé. 

Kitűnően beszél angolul, de azért mégis külföldinek látszik. 

– Mondja meg neki, hogy forduljon hozzám írásban! – kiáltott 

fel a lady bosszúsan. 

A komorna újra kiment, de csakhamar azzal jött vissza, hogy az 

idegen hölgy szerint mondanivalója nem alkalmas arra, hogy 

levélbe leírja; most már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a 

myladyvel beszéljen, és lehet, hogy alkalmasabb időben újra eljön. 

Lady Georgiana egyre jobban bosszankodott. Mégis felébredt 

benne valami asszonyi kíváncsiság. 

– Ha meg kell lennie, akkor inkább végezzünk ma! – kiáltott fel 

kedvetlenül. – Maga maradjon a közelben, és ha csengetek, az 

annak a jele lesz, hogy az idegen terhemre van. Akkor maga 

beküldi a szolgát, hogy vezesse ki a hölgyet. 

Nemsokára belépett az idegen a lady fogadószobájába. Ruhája, 

ahogy a komorna leírta, egyszerű volt és mégis választékos, 

magatartása előkelő, arca szép, komoly, nyugodt és halvány. 



Nehéz volt eldönteni, hogy a két hölgy közül melyik a szebbik. Az 

idegennek mindenesetre megvolt az az előnye, hogy fiatalabb volt 

a ladynél. 

Lady Georgiana állva várta az idegent, hogy néhány rövid 

szóval kiadja az útját. Most azonban önkéntelenül is udvariasan 

viszonozta az idegen hölgy tiszteletteljes főhajtását. 

– Mylady – szólt az idegen –, bocsánatot kérnék, hogy 

ráerőszakolom látogatásomat, de valóban azt hiszem, hogy olyan 

szolgálatot tehetek önnek, amelyért, ha először nem is, később 

mindenesetre hálás lesz nekem. Miután tudom, mennyire 

zaklatják mindenféle kéregetők az előkelő hölgyeket, 

előrebocsátom, hogy ez a köszönet és hála nem fejezhető ki 

pénzjutalomban. 

Az idegen hölgy egyénisége, szavai, úgy látszik, nagy hatást 

gyakoroltak a gazdag néhai Blackbell büszke özvegyére és az 

angol bárólányra, mert rámutatott egy székre, és így szólt: 

– Foglaljon helyet, és mondja el nekem röviden, mi 

közölnivalója van. 

Az idegen hölgy udvarias főhajtás után habozás nélkül leült, 

szemben a ladyvel. 

– Mylady – így szólt –, szavaim eleinte meg fogják önt lepni. De 

kérem, hagyja, hogy nyugodtan mindent végigmondjak. Ha 

megtudja majd, amit elmondok, akkor sem várok köszönetet; 

hiszen eleinte nem is fog nekem hinni. Őszintén szólva nem is 

azért jövök, hogy önnek szolgálatot tegyek. Csak meg akarom 

nyugtatni a lelkiismeretemet, és le akarom leplezni bizonyos fajta 

férfiak alávalóságát. Az ön dolga, hogy később belátása szerint 

cselekedjék. 

– Ezek nagyon rejtélyes szavak – mondta lady Blackbell. – 

Nagyon lekötelezne, ha rövidre fogná a dolgot. 

– Akkor mindjárt a tárgyra térek – felelt az idegen. – Ön szeret 

egy férfit, házasságra akar vele lépni. Az a férfi megígérte önnek a 



házasságot, és mégis minden gondolatával azon van, hogy ettől az 

ígérettől szabaduljon, mert mást akar feleségül venni. De nem 

tudja, hogyan szabaduljon kötelezettségétől, és arra vetemedett, 

hogy Booth Wilkes színésznek felajánlotta, legyen önnél az ő 

utóda. A színész azonban kénytelen volt ezt az ajánlatot azzal a 

magyarázattal elhárítani, hogy ön egyszer már, régebben, 

elutasította őt. 

Kőszobor nem lehet merevebb, mint volt lady Georgiana, 

amikor az idegen e szavakat kimondta. Csak a szeme szórt ezer 

villámot erre a megvetendő, nyomorult személyre, aki így 

merészelt vele beszélni. Aztán egyszerre odanyúlt az asztalon álló 

ezüstcsengőhöz. De a keze lehanyatlott. Az idegen olyan furcsán 

nézett rá, olyan szomorúan, olyan komolyan, nemes vonásaiban 

semmi sem volt, ami alávalóságra, célzatosságra és hazugságra 

vallott volna, hogy a ladynek nem volt bátorsága ilyen kemény 

elutasításhoz. 

– És ki ön, hogy ilyet mond nekem? Honnan veszi azt a 

példátlan vakmerőséget… – nyögte ki nagy nehezen, és nem is 

fejezte be a mondatot. 

– Ha megmondom önnek, ki vagyok, elvetemült nőnek fog 

tartani – válaszolt az idegen lassan. – Kiszolgálónő vagyok egy 

mulatóban, ahol New York ledér ifjúsága borban és szerelemben 

keres mámort, és ahol Pettow kapitány is igen gyakran megfordul. 

Lángba borult erre a büszke lady arca, utálat és megvetés 

villámlott szeméből. Keményen megragadta a csengőt. De – 

különös véletlen – abban a pillanatban, amelyben felemelte, kiesett 

a csengő nyelve. 

– Mylady, hallgassa meg ezt a figyelmeztetést – szólt az idegen 

komolyan. – Tudom, hogy könnyen bűnös nőnek nézhet. Pedig 

csak egyetlen férfi érintett engem, akiről reméltem, hogy életem 

boldogsága lesz. Erre megesküszöm. Egyébként közeli rokona 

vagyok önnek, bár valószínűleg sohasem fogom azt a jogot 



igényelni, hogy ekként szerepeljek a világ előtt. Csak azért 

említem meg, hogy magammal szemben valamelyes kíméletre 

kényszerítsem, mert saját jószántából ezt a kíméletet aligha fogja 

nekem megadni. Az ön fivére, Stevensbury baronet német grófnőt 

vett feleségül, egy Zenderstein grófnőt. E grófnő bátyja az én 

férjem, akit mindjárt az esküvő után elhagytam, hogy örökre 

megmeneküljek tőle. Ha csak valamiképp is tájékozott családjának 

eseményeiről, akkor bizonyára tud erről. Én született Helffenburg 

vagyok, Helffenburg Anna. 

Lady Georgiana hol elpirult, hol elsápadt. Merev, kifejezéstelen 

tekintetét úgy szögezte az idegenre, mintha az kísértet lenne. 

– Álmodom-e? – kiáltott fel, hirtelen felugorva. – Vagy 

megőrültem. Mit mond, kicsoda maga?… Állítólag… 

– Az ön bátyjának sógornője vagyok – válaszolt Schwartz Anna 

komolyan és szomorúan. – Különben nem rajtam múlik, hogy ezt 

a házasságot még nem bontották fel. A kettőnk sorsa, fájdalom, 

nagyon hasonló. Ön, hogy megmentse atyja becsületét, odaadta 

magát egy férjnek, akit nem szeretett; én ugyanezt tettem meg, 

amikor beleegyeztem, hogy férjhez megyek gróf Zendersteinhez. 

Ön később más ember szerelmében kereste boldogságát; én 

magamra maradva itt, Amerikában, és nyomorba taszítva, 

szerettem azt a bizonyos Booth-ot. Engem már elárultak; önt is, 

csak még nem tud róla. Kettőnk között csak az a különbség, hogy 

ön Mr. Blackbell özvegye, és kétmillió dollárral rendelkezik, míg 

én egy férjtől menekülve, akit sohasem akarok viszontlátni, 

elhagyatva attól a férfitól, aki a mindenem volt, szégyenteljes 

állást foglaltam el, nem azért, vagy nem egészen azért, hogy 

fenntartsam magamat – hisz ezt talán más módon is elérhetném –, 

hanem azért, hogy bosszút álljak, vagyis hogy szemmel tartsam 

azt a gazfickót, aki megcsalt, és talán meghiúsítsam egy s más 

gyalázatos cselekedetét, amelyet tervez. Mylady, most tudja, ki 

vagyok. Állításaimra bármikor bizonyítékkal is szolgálhatok. Csak 



azért jöttem ide, hogy időben figyelmeztessem önt. Pettow 

kapitány sem jobb, mint Booth. Vértezze fel magát idejében a 

megcsalt asszony minden lelkierejével! 

A lady büszkesége szertefoszlott. Két kezével a levegőbe 

kapott, és félig ájultan hanyatlott hátra. Schwartz Anna felugrott, 

megragadott egy üveg kölnivizet, amely egy kisasztalon állt, és 

meglocsolta vele a lady arcát. Mrs. Blackbell csakhamar magához 

tért, és az eszméletével együtt visszatért, úgy látszik, büszkesége 

is. 

– Vigyázzon! – kiáltott fel. – Ön vagy szemérmetlen, vakmerő 

hazudozó, vagy… 

– Vagy az ön társa a szenvedésben! – fejezte be Schwartz Anna 

a mondatot. – Egyébként mindegy, minek néz engem: az önnel 

egyenrangú Zenderstein grófnőnek, Helffenburg bárónőnek, vagy 

pedig egy titkos klub felszolgálónőjének… Én, tudniillik, mindez 

egy személyben vagyok, és mégis, semmivel sem vagyok 

rosszabb, mint az olyan lady, aki szívét aljas embernek adta. 

– Tud valami bizonyítékot arra, amit állít? – kérdezte a lady 

halkan. 

– Elmondom önnek életem történetét, és abba beleszövök 

mindent, amit Zenderstein grófról és nővéréről tudok – felelte 

Schwartz Anna a helyére visszaülve. – Ebből meg fogja látni, hogy 

igazat beszélek. De még ha kételkednék is származásomban és 

múltamban, nyugodt lehet, hogy mindabban, ami önre 

vonatkozik, a teljes igazságot mondom el. Csakis ezért jöttem ide. 

– Beszéljen! – szólt a lady, és félrefordított fejét tenyerébe 

hajtva, arcát félig eltakarva figyelte a fiatal német hölgy 

elbeszélését, aki főképp ott, ahol Zenderstein grófról és családjáról 

volt szó, részletesen kitért mindenre. 

– Nem kételkedem – folytatta Anna, miután elmesélte végzetes 

beszélgetését Booth-tal Richmondban –, hogy a sors rendelése volt 

Ebbe az emberbe kellett beleszeretnem, büntetésül azért a 



csalásért, melyet a gróffal szemben elkövettem, akkor is, ha talán 

nemesnek látszó okból cselekedtem. Mikor Booth-ot 

megismertem, szívemnek szüksége volt a szeretetre, sóvárgott 

utána. És ön ismeri Booth-t; nemcsak szép ember, hanem démoni 

is, aki az érzések valamennyi húrját meg tudja szólaltatni, s 

ellenállhatatlan nyelven beszél, mihelyt elragadja őt a szenvedély. 

Gondolja most ehhez szörnyű elhagyatottságomat, az undort, 

amit az új, meg nem felelő, régebbi szokásaimtól annyira eltérő 

életmód keltett bennem, s akkor meg fogja érteni, hogy Booth-nak 

nem is kellett szerepét olyan kitűnően játszani, mint ahogy tette, 

ahhoz, hogy leigázhasson engem. Egy pillanatig sem kételkedtem 

abban, hogy Booth-nak az lesz a legnagyobb boldogsága, ha 

feleségül vehet engem. Ha mást sejtettem volna, akkor 

büszkeségem mindenképpen legyőzte volna szenvedélyemet. De 

hogyan gondolhattam volna, hogy egy szegény, adósságokban 

vergődő színész engem, a bárónőt, a grófnét csak játékszernek 

tekint, akivel néhány hónapig elszórakozik! Természetesen az volt 

a szándékom, hogy felbontatom házasságomat Ez ügyben több 

levelet írtam Zenderstein grófnak, amelyben nyíltan közöltem 

vele, mint vélekedem róla, és felhatalmaztam őt, hogy eljárásomat 

válóokul használja fel. Csak tegnap tudtam meg, miért nem 

kaptam leveleimre választ. Booth elsikkasztotta a leveleimet, mert 

nem akart feleségül venni, s mert én nem lehettem a felesége 

mindaddig, amíg nem váltam el a gróftól. 

– Írjam le, mylady, mit éreztem, mikor feltámadt bennem a 

sejtelem, hogy Booth rám unt, és éppoly hirtelen el fog hagyni, 

mint ahogy jött? Ön is megtapasztalja ezt az érzést hamarosan, 

ezért megkímélem attól, hogy végighallgassa kínjaimat. Sokáig 

nem tudtam eldönteni, kit öljek meg, Booth-ot-e vagy magamat. 

Mihelyt megtudtam a múltját, vége volt minden reménynek, hogy 

magamhoz bilincselhetem őt. Istenként szerettem, és ördögöt 

találtam benne. Hogy számomra vége van mindennek, amit az élet 



az embernek nyújthat, ezzel tisztában voltam. Nem lehettem többé 

tisztességes ember felesége, összeomlottam. Mások talán 

mentegettek volna, én irgalmatlanul elítéltem magamat. Csak 

azon gondolkoztam, hogyan tudom az élet terhét a jövőben 

elviselni; azt kérdeztem magamban, van-e még célja az én 

életemnek. És végre, amint már jeleztem, arra az eredményre 

jutottam, hogy talán módom lesz másokat megóvni az én 

sorsomtól, és bosszút állni azon, aki lelkiismeretlenül kileste a 

gyenge pillanatot, amely minden nőnél jelentkezik egyszer… talán 

bosszút állhatok rajta és társain! Magam eresztettem el őt ebből a 

kapcsolatból, amely hozzám kötötte. Undorodtam tőle. Elhitettem 

vele, hogy én is torkig vagyok, s hogy az a rövid mámor, amelyet 

átéltem, fölemésztett minden szenvedélyt, ami bennem volt. Az a 

hideg, megfontolt nő lettem, aki most vagyok, vagy akinek 

látszom. Booth idegenebb lett számomra, mint bármely más 

ember a földön. Nem is tudom felfogni, hogy ott pihentem ölelő 

karjaiban és reszkettem a csókjától. Ha nem érezném, hogy szívem 

néha még megremeg, amikor aljasságról és igazságtalanságról 

hallok, akkor azt hinném, hogy a szívem kővé keményedett… 

Nos, ezért fogadtam el azt az állást, amelyet Booth kínált nekem. 

Az állástól is undorodom; de így legalább mindennap látom őt és 

társait. És nem bánom meg, hogy belementem ajánlatába, amellyel 

engem akart megalázni, mert így van módom arra, hogy 

megtehetem önnek ezt a szolgálatot. Semmi kétség, önt 

feláldozzák. De legalább látó szemekkel fog áldozatul esni. Nem 

rohan majd vakon a romlásba. Meg fogja óvni a méltóságát. 

A lady mozdulatlanul hallgatta őt. Akkor se moccant meg, 

amikor Schwartz Anna rövid szünetet tartott, mely után 

elbeszélte, mint hallgatta ki előző este Pettow Ralph és Booth 

Wilkes beszélgetését. Magyarázatul hozzáfűzte, hogy a klubban 

már ezelőtt is hallott beszélni Ralph és a lady viszonyáról; hogy 

arra lett figyelmes, hogy a lady családnevét, a Stevensbury nevet 



hallja, s hogy az ott hallott célzásokból kitalálta az összefüggést. 

Miután a titkos klub helyiségeit jól ismerte, behúzódott egy kicsi 

szobába, amely a Ralph és Booth által kiválasztott különszoba 

mellett volt, s amelyből mindent lehetett látni és hallani, ami a 

különszobában történt. Maga Booth is nem egyszer felhasználta 

ezt a kis szobát, hogy meglesse egyik-másik ismerősét. Schwartz 

Anna elmondta a két fiatalember beszélgetését, s ezzel végezte 

előadását: még azt sem tartja lehetetlennek, hogy Ralph a 

mérgezéstől sem riad vissza, csakhogy megszabaduljon a számára 

terhes kötelékektől. 

Vajon lady Georgiana csakugyan újra visszanyerte nyugalmát, 

vagy pedig csak kényszerítette magát – legalább külsőleg – 

nyugodt fellépésre – mindenesetre most, hogy felállott, egészen az 

angol baronet leánya volt. 

– Látom, hogy nagy köszönettel tartozom önnek – mondta –, s 

nem vonom kétségbe meggyőződésének őszinteségét, ámbár 

meglehet, hogy egyes részletekben tévedett. Pettow kapitány 

bizonyára csak tréfát űzött Mr. Booth-ból, amit persze nem lehet 

helyeselni, de férfiak között az ilyesmi gyakori. Mindjárt írok 

Angliába, és tudakozódom gróf Zenderstein házasságának egyes 

körülményeiről. Ha arra a meggyőződésre jutok, hogy amit állít, 

igaz, akkor meg fogja nekem engedni, hogy felajánljam önnek 

szolgálataimat, hogy helyzetén változtassak, és házasságának 

felbontásában segítsek. 

– Köszönöm, mylady – válaszolt Schwartz Anna nyugodtan. – 

De – folytatta felállva – végigjárom életem útját egyedül is, 

minden támogatás nélkül. Én figyelmeztettem önt, az ön dolga, 

felhasználja-e ezt a figyelmeztetést vagy sem. Itt a címem! – Egy 

papírlapot tett az asztalra. – Ha szüksége lesz rám, hívasson. 

És nem várva meg a büszke lady további mondanivalóját, 

könnyű főhajtással kiment a szobából. 



Amikor a komorna negyedórával később halkan és óvatosan 

benyitott, Mrs. Blackbellt ájultan találta a földön. Csak hosszas 

élesztgetés után sikerült úrnőjét eszméletre téríteni. 

Ugyanebben az időben a Broadway-n, irodájában ült Mr. 

Everett, New York egyik leggazdagabb bankárja. Már nem járt a 

tőzsdére; egészsége az utóbbi időben nagyon megromlott. Pettow 

Ralph, egyik elhunyt rokonának fia, úgyszólván korlátlan 

hatalommal intézte a cég üzleti ügyeit. Igaz, hogy Ralph katona is 

volt. De a hadviselés során akkoriban az egyes ütközetek között 

legtöbbször hónapokig tartó szünet volt, és az önkéntesek sajátos 

helyzete folytán a kapitány nagyon gyakran kapott szabadságot, 

ezért sokszor több hétre, sőt hónapra is átjött a táborból, hogy 

rokonának ügyeit intézze. 

Mr. Everett törékeny, gyenge testalkatú férfi volt. Most 

különösen gyengének látszott. Amint ott ült íróasztalánál, szemét 

az iratokra szegezve, anélkül, hogy foglalkozott volna velük, 

inkább hasonlított egy álmodozóhoz, mint fáradhatatlan, 

tevékeny üzletemberhez, aki a maga erejéből milliókat szerzett. 

Arca beesett, szürke fürtjei megvékonyodtak. Richárd eltűnése 

előtt üde, tevékeny ember volt, üzletének lelke. Am a fiatalember 

eltűnése óta, akit annyira szeretett, egyszerre megöregedett. 

Azelőtt nem lehetett rajta észrevenni, hogy hatvanéves; most 

inkább hetvennek látszott. Mindenki úgy tudta, hogy Richard egy 

hölgy gyermeke, akit Mr. Everett fiatal korában nagyon szeretett, 

akit azonban nem vehetett el, és aki ezért később más ember 

felesége lett, s Richard születésekor meghalt. Nemsokára a férj is 

követte feleségét a sírba. 

Mr. Everett sohasem beszélt erről. De úgy szerette Richardot, 

mint a saját fiát. Ő maga sohasem házasodott meg. 

Az irodában ez idő tájt csend volt. Az első irodasegédek vagy a 

tőzsdén voltak, vagy más üzlet után jártak. A főnököt senki sem 



zavarta irodai magányában. Az egyszerű íróasztal felett Richard 

képe függött, ez volt minden, ami nevelt fiáról megmaradt neki. 

Néha-néha feltekintett a képre, aztán – mint már sokszor – az 

íróasztal titkos fiókjából elővette azt a rövid levelet, amelyet 

Richard Staunton utasítására írt neki, majd elővette a fiatalember 

egy régebbi levelét a háború előtt való időből, és a két levelet – ezt 

is sokszor megtette már – összehasonlította. Aztán szomorúan 

megrázta a fejét, nagyot sóhajtott, és megint gondolataiba merült. 

Az ajtó egyszerre kinyílt, s amikor Mr. Everett megfordult, 

Büchting úr magas, tekintélyes alakját pillantotta meg. 

– Ó, te vagy az! – kiáltott fel, kezét nyújtva neki. – Isten hozott! 

Itt ülök, és töprengek mint mindig. Te fényt hozol az irodámba! 

Hogy van Büchtingné asszony? Mit csinál Elisa? 

Büchting úr melegen megrázta az öreg kezét, és felelt a 

kérdésre. Aztán rátért a napi újságokra. Délről jó hírek érkeztek. 

Az Unió csapatai néhány, nem jelentéktelen győzelmet arattak a 

délieken, s miután most az északiak a megállapított haditervet 

követték, előre lehetett látni, hogy az Észak hamarosan 

felülkerekedik. Aztán üzleti ügyekről beszélgettek. Büchting 

úrnak egy nagyobb összeget kellett Európába küldeni, és Mr. 

Everettet kérte meg a közvetítésre. 

– A kedvencem tehát jól van? – kérdezte a bankár. – De hát 

hogy is lehetne másként! Még mindig nem akadt olyan szerencsés 

halandó, aki hatott volna a szívére? 

– Nem – felelte Büchting komolyan. – Elisa nem bírja elfelejteni 

Richardot, én pedig nem erőltetem őt. Persze nagyon szomorú 

lenne, ha egyetlen gyermekem kénytelen lenne lemondani a 

legnagyobb földi boldogságról; de csak szíve szerint menjen 

férjhez. 

– Ha meggondolom, milyen boldogok voltunk abban a 

tudatban, hogy Richard és Elisa egymásra találtak! – szólt Everett 

úr, fejét tenyerébe hajtva. – Ó, istenem, jó istenem… csak tudnám, 



hogyan halt meg! Még mindig nem bírok szabadulni a kétségtől. 

Ezek a szörnyű háborús állapotok megakadályozhatták, hogy 

írjon, vagy ha út, elveszhettek a levelek… 

– Kedves jó barátom – szólt közbe Büchting megindultan –, 

férfias türelemmel kell belenyugodnod a gondviselés akaratába. 

Isten a megmondhatója, milyen öröm volna nekem, ha Richard 

hazatérne, olyan öröm, amelynél nagyobb nem is érhetne; de 

megvallom neked, hogy én lemondtam már minden reményről. 

Nagyon hosszú idő telt el… 

– De hát meg kellett volna találni a holttestét! – vágott közbe 

Mr. Everett. 

– Persze!… Persze! – mondta Büchting. – De hány szomorú 

körülmény okozhatta, hogy a holttest rejtve maradt! Sok a rejtély 

ebben a gyilkosságban vagy eltűnésben, ezt magam is érzem. 

Mivel azonban oly hosszú idő óta semmi életjelt sem kaptunk, 

gyengeség volna még mindig valami jó hírt remélni. Staunton, az 

a nyomorult, bizonyosan tudott valamit a halál körülményeiről. 

Most már azonban ő is halott. 

– És a két kézírás csodálatos hasonlósága? – kiáltott fel Everett 

úr. – Vonásról vonásra, betűről betűre, minden egyezik! 

Lehetséges, hogy csaló ilyen híven tudja utánozni idegen kéz 

írását? 

– Bizony, az ilyesmi gyakran megtörténik! – válaszolt Büchting, 

rámutatva a két levélre, amelyet Everett eléje tolt. – Én egyetértek 

Pettow-val, aki az első pillanattól fogva azt állította, hogy ez az 

írás hamisítvány. Staunton volt a gyilkos, de legalábbis tudott a 

gyilkosságról. Számos hirdetésed és felhívásod eszébe juttatta, 

hogy pénzt zsarolhat tőled, ha azt a látszatot kelti, hogy Richard 

még él. Eljátszatta tehát Richard szerepét egy fiatalemberrel, aki be 

volt avatva a titokba, utánoztatta vele Richard írását – levél s 

egyéb írás bőven akadt az elrabolt tárcában. Akkor aztán Staunton 

fiatal társának eszébe jutott – vagy az a másik ember adta neki az 



ötletet, akiről Pettow beszélt – hogy megöli Stauntont; felvették a 

pénzt Providence-ban és elillantak. Ha Pettow határozottan állítja, 

hogy azaz ember, aki Richardnak adta ki magát, nem Richard volt, 

akkor biztosan csalás történt. Hisz aki oly jól ismeri Richardot, 

mint Ralph, az nem tévedhet. 

– Igaz! Igaz! – sóhajtott Everett szomorúan, könny szökött 

tiszta, kék szemébe. 

– Tudom, hogy a két írás csodálatos hasonlósága még mindig 

ébren tartja benned a reményt – folytatta Büchting. – Én azonban 

láttam utánzatokat, amelyeket nem lehetett megkülönböztetni az 

eredetitől. Hidd el, én is, a feleségem is – Elisáról nem is szólva – 

életünk legszebb reményét vesztettük el Richarddal. 

Vigasztalódjunk azzal a gondolattal, hogy éppen a legszebb 

remények nem szoktak valóra válni. Valamennyiünk közül Elisa a 

legsajnálatraméltóbb. Szeretném tudni, ki terjeszti azt a hírt, hogy 

Pettow Ralph Elisa vőlegénye. Mindenütt hallom, mindenki 

megszólít, és megkérdezi tőlem, igaz-e. Pedig én tudom a 

legjobban, jobban, mint bárki más, hogy Elisa soha a legkisebb 

biztatást sem adta a kapitánynak. Sőt, maga a kapitány, aki pedig 

szemlátomást szereti leányomat, egyetlen lépést sem tett, amiből 

határozott szándékra lehetne következtetni – mégpedig nyilván 

azért, mert érzi, hogy minden ilyen lépése hiábavaló lenne. 

– Nekem is sokszor említik ezt – felelte Everett úr –, és én 

nyugodtan végighallgatom, mert elvégre csak örülhetnék annak, 

ha a szóbeszéd valóra válnék. 

– Ez lehetetlen! – mondta Büchting úr nagy határozottsággal. – 

Elisa leküzdhetetlen ellenszenvet érez Ralph iránt. Bár az utóbbi 

időben látszólag barátságosabb hangot használ vele szemben, 

mégis tudom, hogy ma is úgy vélekedik róla, mint régebben. Ő 

ugyan nem nyilatkozik erről, de hallom a feleségemtől, hogy Elisa 

minden emberek közül Ralphot szívelheti a legkevésbé. Sőt, azt 

állítja, hogy Ralph sohasem volt jó barátja Richardnak. 



– Ez bizony túlzás! – szólt Mr. Everett megütközve. 

– Nos, a leányom így gondolkodik, s ezért Ralph-nak semmi 

reménye sem lehet – válaszolt Büchting úr. – Ezeket az érzéseket 

nem irthatjuk ki belőle. És hogy őszintén megmondjam neked az 

igazat, kedves barátom, én is meglehetősen bizalmatlan vagyok a 

kapitány iránt. Velünk szemben másképpen beszél és cselekszik, 

mint másokkal. Mi komoly, megállapodott fiúnak tartjuk őt. De 

azt rebesgetik róla, hogy a titkos klubok egyik legbuzgóbb 

látogatója. Velünk szemben dühös köztársaságinak látszik, és 

szenvedélyes híve a rabszolgaság eltörlésének. Ezzel ellentétben 

megtudtam, hogy összeköttetésben áll a lázadókkal. Nem akarom 

azt állítani, hogy áruló; ennyire nem biztosak az értesüléseim. De 

mindenesetre feltűnő, hogy egyes lázadókkal még mindig 

levelezésben és egyéb összeköttetésben áll. 

– Egészen biztosan tudod ezt? – kérdezte Mr. Everett. 

– Nem kételkedhetem benne – felelte Büchting. – Van valami 

Ralph lényében, ami bizalmatlansággal tölt el. Állandóan résen 

van, és ez gyanús nekem. 

– Szomorú lenne, ha Richard elvesztése után most Ralph-ban 

csalódnám! – szólt Mr. Everett nagyot sóhajtva. – Nem mindegy, 

kinek a kezébe ad az ember nagy vagyont, és én minden bűnök 

közül a képmutatást tartom a legrosszabbnak. Ha Richardra 

gondolok… 

– Igen, Richard! – sóhajtott Mr. Büchting is. – Szívünk szerint 

való férfi volt. Ma sem mondok le a reményről, hogy még 

visszatér. Ebben a nagy háborúban egy ember könnyen eltűnik, de 

azért még nem bizonyos, hogy el is vész. Egyszerűen tegyük fel, 

hogy Richard a déli államok toborzóinak került a kezébe. 

Megtalálták sebesülten, elrabolták az iratait, aztán amikor 

felgyógyult kényszerítették, hogy lépjen be a hadseregükbe. Lehet, 

hogy meghalt – de az is meglehet, hogy csak nem tudott nekünk 

hírt adni… 



– Nem, kedves barátom, te csak vigasztalni akarsz engem, nem 

akarsz megfosztani az édes reménytől! – szólt közbe Mr. Everett 

szomorúan. – Én már nem remélek. 

Mr. Everett irodája földszinten volt. Napfényes idő volt, az 

ablakok nyitva álltak. A levélhordó ment el az ablak alatt, és 

beszólt: 

– Kérem, uram! 

Ezzel két levelet nyújtott be az ablakon. Ez ritka eset volt. Ralph 

úgy rendezte, hogy minden levél, még Mr. Everett magánlevelei 

is, az ő kezén mentek át. Csak a legutóbbi időben lankadt a 

figyelme. Hisz az, akinek levelétől félnie kellett, halott volt. 

Tulajdon szemével látta, amint agyonlőtték. És az áruló Staunton 

is halott volt. Erről az oldalról tehát többé nem volt ok 

aggodalomra. A gyilkos csak attól tartott, hogy Richard Toledóban 

mindent elmondott, ezért minden levelet, ami onnan jött, 

kinyitott, mielőtt átadta Everett úrnak. Csodálatos módon 

sohasem volt szó e levelekben Richardról, úgyhogy Ralph már 

hinni kezdte, hogy vagy valami tévedésről van szó, vagy pedig 

Richard teljességgel, megmagyarázhatatlan okokból hallgatott 

Toledóban a múltjáról. 

Ámde hogyan tudhatta meg Ralph ilyen körülmények között, 

hogy Richard Toledóban van? 

Staunton figyelmeztette őt erre. A szabadcsapat kapitánya 

egyik portyázó útján, Nyugat-Virginiában vagy Tennessee-ben 

hallotta, hogy német bevándorlók vonultak nyugat felé, s egy 

súlyosan sebesült fiatalembert vittek magukkal. Staunton, aki 

sejtette az igazi összefüggést, részletesen elmondatta magának, 

milyen az a sebesült fiatalember, s aztán értesítette Pettow 

Ralph-ot. Ezt szörnyű félelem fogta el, hogy Richard újra 

előkerülhet; bevallotta Stauntonnak az igazat, és utasította, 

eredjen Richard nyomába, és hajtsa végre azt, ami neki nem 

sikerült. A körülmények kedveztek ennek a tervnek, mert 



Staunton hamisítás és más bűntettek miatt kénytelen volt 

lemondani kapitányi rangjáról, és kilépni a déli hadseregből. Arról 

is beszéltek, hogy elősegítette egy néger szökését a richmondi 

fogházból, ez pedig a déliek szemében a legsötétebb gonosztett 

volt. Szóval, Staunton nyugatra vonult, egyrészt, hogy együtt 

harcoljon a texasi lázadó gerillákkal, másrészt, hogy Richard 

közelébe férkőzzék, akinek Toledóban való tartózkodását 

megállapította. Hogy miképpen végződött ez a vállalkozás, azt 

már elmondtuk. 

Ralph egyébiránt el volt készülve arra, hogy vádat fognak 

emelni ellene. És már elkészítette védekezésének tervét. 

Egyszerűen tagadni akart. Richardról azt fogja mondani, hogy 

rágalmazó. Hogy Richardot gyanúba keverje, készíttetett néhány 

hamis okiratot, amelyek szerint Richard kéjenc és csaló, aki atyját 

nagy összegekkel megcsalta és talán attól félt, hogy Ralph 

leleplezheti. Amíg aztán a vádaknak e zavaros tömege 

tisztázódott volna, azalatt Ralph örökre megszabadult volna 

ellenségétől. Most, íme, ezek a ravasz kieszelt fogások 

fölöslegesekké váltak. Staunton és Richard halála óta Ralph 

biztonságban érezte magát. Sőt, még ha Arizonából jelentés 

érkeznék is arról, hogy Richard ott élt egy darabig, azt lehetne 

állítani, hogy az a Richard csaló volt, aki Stauntonnal egyetértve 

színjátékot játszott, hogy az egész világot becsapja. Ralph nagyon 

jól tudta, hogy az a be nem bizonyított állítás, miszerint ő, Ralph, a 

legjobb barátja, Richard életére tört volna, mindenkinél 

hitetlenségbe fog ütközni. És bebizonyítani a gyilkosságot most 

már nem lehetett. Szóval Ralph olyan biztosnak érezte magát, 

mint még sohasem. Úgy látszik, minden sikerül neki. Abban is 

bízott, hogy Georgianától akárhogy is, de megszabadul. 

A két levél, amelyet a levélhordó az ablakon beadott, Mr. 

Everett magáncímére szólt. Az egyik Athensből, Ohio államból 

érkezett. Mister Everett először ezt olvasta el. Hátrahőkölt, még 



egyszer elolvasta, aztán átadta Büchting úrnak. Ő is elolvasta, és 

látta, hogy a levelet Mr. Everett egyik üzlettársa írta. A levél 

tartalma a következő volt: 

Hat nappal azelőtt egy öreg, beteg, sánta négert találtak Athens 

környékén. Haldoklott. Bevitték a városi kórházba, és holmijának 

átvizsgálása során találtak egy régi, szakadozott kicsi 

zsebkönyvet, amelyekben borítékok voltak Everett Richardnak 

címezve. Mr. Everett üzlettársának ez mindjárt feltűnt. Emlékezett 

a gyilkosságra, és ezért mindjárt gondoskodott róla, hogy ez a 

zsebkönyv, valamint minden egyéb a négernél talált holmi, bírói 

letétbe kerüljön, magát a négert pedig gondosan figyeljék. A 

szerencsétlen ember eddig sokkal betegebb volt, semhogy beszélni 

tudott volna. Attól tartanak, hogy nemsokára meghal. 

– Nos, mi ez? – szólt Mr. Everett, akinek tekintete lázas 

türelmetlenséggel csüggött a levelet olvasó Büchting arcán. – Mit 

gondolsz? Eddig azt hittem, hogy az a kis zsebkönyv Staunton 

kezébe került, és hogy ő utánozta Richard keze írását. 

– Igazad van, ezt tartottuk valószínűnek – szólt Mr. Büchting 

elgondolkozva. – Viszont nem lehetett nehéz más módon 

hozzájutni olyan üzleti levelekhez, amelyeket Richard írt. Meg kell 

tudni, hogyan jutott a néger Richard zsebkönyvének birtokába, 

kitől és mikor kapta azt. Nincs helye a tétovázásnak, azonnal 

Athensba kell utaznod. Vagy menjek én? 

– Szó sincs róla! Ha kedved van elkísérni, ám legyen! De én 

mindenképpen utazom. Mindjárt értesítem Ralph-ot. 

– De van itt még egy levél – szólt Mr. Büchting, amikor Everett 

úr az izgalomtól egészen magán kívül, reszkető kézzel kereste a 

kalapját. 

A bankár, ahogy a levelet kinyitotta, örömkiáltásban tört ki. 

– Dantestől! – mondta lelkendezve. 

– Dantestől? – kiáltott fel Mr. Büchting ujjongva. – És mit ír? 



– A napokban megérkezik New Yorkba – felelte a bankár. – 

Most Chicagóban van… arra kér, hogy New York félreeső 

részében szerezzek lakást neki és egy ismerősnek, olyan lakást, 

amelyben senki sem törődik két új lakóval, és megbízható 

emberek a tulajdonosai. Valami titokról van szó – írja Dantes –, 

amely… amelyhez talán nekem is közöm van. No, ezt igazán nem 

értem. Én csak egy titkot tudok, amelyet szeretnék kideríteni, azt a 

titkot, amely szegény fiamnak, Richardnak eltűnését övezi. De hát 

ki szerezzen neki lakást? Ralph megteheti… ejnye… itt utóirat is 

van. 

„Rajtad és Büchtingen kívül – írja Dantes – senki se tudjon 

megérkezésemről.” 

– Ejnye, mitévők legyünk? Kedves barátom, neked kell majd 

gondoskodnod a lakásról. 

– Szerettem volna veled utazni – szólt Büchting. – Mit ír Dantes, 

hova küldjük neki a választ? 

– Írjunk neki poste restante a nyugati vasutak pályaudvarára – 

olvasta Mr. Everett. – „Még egyszer ismétlem: erről a dologról 

Büchtingen kívül senkinek sem szabad tudnia!” 

– Igen, ez nehéz dolog! Hogyan intézzük el? – mondta 

Büchting. – Lakásról gondoskodnunk kell, ennek nem is lesz 

akadálya. 

– Maradj te itthon – szólt Mr. Everett. – Én Ralph-fal együtt 

Athensba utazom. 

– Nem lehet, hogy ne legyek ott veled – válaszolt Büchting 

tanakodva. – Aztán ti ketten, te és Ralph, nem hiányozhattok 

egyszerre az irodából. 

– No, ezt el lehetne intézni – szólt Everett. 

– Hány órakor megy a vonat Athensba? – kérdezte Büchting. 

– Este hat órakor indul egy gyorsvonat – válaszolt a bankár. 

– Hát jó, addig megszerzem a lakást! – kiáltott fel Büchting. – 

Háromnegyed hatkor találkozunk a pályaudvaron. 



– Helyes! – mondta Mr. Everett. – Azt hiszem, hogy 

nagyrabecsült barátom számára Mr. Smithnél, régi 

irodaszolgámnál akadna a legjobb lakás. Van egy kis háza messze 

kinn, a város nyugati végén. 

– Ismeri Dantest? – kérdezte Büchting. 

– Megálljunk csak… igen, lehet! Lehet, hogy látta akkoriban 

nálam – felelte a bankár. 

– Akkor hagyjuk, barátom – szólt Mr. Büchting. – Majd találok 

én lakást. És akkor poste restante levélben mindjárt azt is megírom 

Dantesnek, hogy Athensba utaztunk, és azt is, hogy milyen 

ügyben. 

– Tedd meg! – kiáltott fel Everett. – Én pedig átkocsizom a 

tőzsdére, és megmondom Ralph-nak, hogy készüljön fel a ma esti 

utazásra. 

A két jóbarát meleg kézszorítással vált el. Mr. Everett 

felöltözött, és egyfogatú kocsijával, amelyet üzleti útjaira szokott 

használni, áthajtatott a tőzsdére. Csakhamar megtalálta Ralph-ot, 

és mint a legjobb és legrövidebb magyarázatot, átadta neki az 

Athensból érkezett levelet. 

Ralph elsápadt, mint mindig, ha váratlanul elhangzott előtte 

Richard neve; ilyenkor mindig azzal védekezett, hogy a szomorú 

emlék minden egyes alkalommal rémülettel tölti el. Most azonban 

gyorsan összeszedte magát. Mit tehetnek vele? A néger véletlenül 

jutott a zsebkönyv birtokába… Ki tudja, hol vesztette el azt 

Richard! Az a két ember, aki veszélyes lehetett rá, Staunton és 

Richard, már halott! 

– Természetesen elkísérem, kedves bácsi! – kiáltott fel Ralph. – 

Sajnos, ez az út sem fogja tisztázni ezt a fájdalmas ügyet! De 

semmit sem szabad kihagyni, hátha mégis megtaláljuk az igazi 

gyilkost. Csak meg ne haljon az a néger, mielőtt odaérünk! 

– Reméljük, hogy nem! – mondta Mr. Everett. – De mit 

gondolsz, honnan vette az a csaló, aki Richardnak adta ki magát, 



az eredeti kézírást, amiről Richard írását utánozta, ha nem volt 

birtokában a zsebkönyv? 

– Bizonyára tudott szerezni magának más leveleket – felelte 

Ralph nyugodtan. – Az is lehet, hogy a néger csak a legutolsó 

időben kapta kezébe a zsebkönyvet. No de, kedves bácsi, mindent 

megtudunk majd Athensban. 

Együtt tértek haza. Ralph néhány sort írt Georgianának, 

távozási engedélyt kért katonai feljebbvalóitól, és pontosan 

háromnegyed hatkor Mr. Everett-tel együtt megjelent a 

pályaudvaron. Mr. Büchting már várta őket. 

Athensba nem rövid az út. Csak másnap este érkeztek oda. Ám 

a késői óra ellenére is elmentek az üzlettárshoz, Mr. Fernauhoz, 

akit táviratban értesítettek érkezésükről, s aki szállást készített 

nekik a maga házában. 

– Él még az a néger? – kérdezte Mr. Everett. 

– Még él! – felelte Mr. Fernau. – Éppen most tudakozódtam a 

kórházban, és azt a hírt kaptam, hogy nagyon beteg ugyan, de 

eszméletén van. 

– Láthatjuk-e most azt az embert, és beszélhetünk-e vele? 

– Miután értesítettem a kórház igazgatóját, valószínűleg nem 

lesz akadálya – válaszolt Mr. Fernau. 

– Gyerünk hát! – kiáltott fel Mr. Everett. 

A kórház, amelyben a beteg néger feküdt, a város 

legszegényebb kórháza volt. Miután előrelátható volt, hogy 

bírósági nyomozás lesz, a négert külön szobában helyezték el. Ott 

feküdt hörögve, egy nyomorúságos ágyon. A kórház orvosa és 

igazgatója jelen voltak Elhívattak egy bírót. Az orvos megvizsgálta 

a beteget, és állapotát aggasztónak találta. – Ez az ember minden 

pillanatban meghalhat – mondta. Minden kísérlete, hogy 

felébressze őt és öntudatra hozza, hiábavaló volt. Ezért beadtak 

neki néhány cseppet valami erős szagú folyadékból. Ez hatott. A 

néger – éhségtől és betegségtől csonttá aszott férfi – kinyitotta 



szemét és végignézett az urakon, akik az ágy körül álltak, és akiket 

két gyertya fénye világított meg. Üveges szemekkel nézte őket. 

Mr. Everett lehajolt hozzá és halkan megkérdezte: 

– Hol találtad a zsebkönyvet? Az, akitől elrabolták, az én 

kedves fiam volt. Semmit sem akarok tudni, csak azt, hogy hol 

találtad. 

– Bob… elvenni szegény halott finom fiatal misztertől – mondta 

a néger szaggatottan, és tekintete merőn szegeződött Ralph-ra. – 

Fehér misztert agyonlőni fehér miszter. Bob lovat, pénzt, írást 

elvenni… Ez övé volt. 

A négert elhagyta ereje. Hasztalan küszködött, hogy még egy 

szót kimondjon. 

Ralph halálsápadt lett. Hát mégis volt tanúja annak a szörnyű 

tettnek? Vagy csak a levegőbe beszél a néger?… Szerette volna 

szétzúzni a koponyáját. 

– Sajnos, későn jöttünk, Büchting úr – mondta, éppen hogy csak 

mondjon valamit. – Ebből az emberből ugyan nem veszünk ki 

többé semmit. 

De nem így volt. Büchting neve szemlátomást hatott a 

haldoklóra. 

– Melyik miszter Büchting? – kérdezte hevesen. 

– Én vagyok az – felelte Büchting, és odalépett a beteghez. – 

Van valami mondanivalója számomra? 

– Igen, de miszter Büchting egyedül – felelte, és látszott, hogy 

összeszedi minden erejét. 

A többi jelenlevő elhúzódott az ágytól; Büchting lehajolt a 

beteghez. 

– Miszter Büchting jó ember lenni – suttogta a néger. – Minden 

fekete férfiak ismerni miszter Büchting. Bob is… Bob is el akarta 

menni hozzá két éve… Bob éppen az úton lenni… jött két lovas… 

Bob félni és elbújni. Az egyik miszter fogja pisztolyt, és agyonlőni 

a másikat hátulról. Aztán megint ellovagolta. Bob pénzt és 



papirost elvenni… mert szegény. Bob nem sokat megtartani. És 

ősszel… éjjel egy kunyhóban Bob látni ugyanaz a miszter… akkor 

néger hóhérral beszéltek… Bob nem mindent érteni, csak hallani, 

hogy az a miszter áruló lenni, és Staunton néger hóhérral egy 

gyékényen árulni… Támadást Liberty-Plantationre 

megbeszélgették… hogy miszter Büchting elbolondítsák… 

Szavai elakadtak. 

– Jól van, fiam! De az isten szerelméért, nem tudod közelebbről 

megjelölni a gyilkost? – kérdezte Büchting. 

– Ő itt lenni… Fekete fejű fiatalember, ott… – suttogta a néger 

végső erőfeszítéssel. 

Büchting úr meg sem moccant, s egy percig nem tudta, hol van. 

A hír szörnyű volt, és nagyon váratlanul jött! Az egyetlen fekete 

hajú fiatalember a szobában Ralph volt! Büchting előtt elsötétült a 

világ… Mikor aztán végre összeszedte magát, látta, hogy a néger a 

végét járja, tekintete megtörik. Az orvos odasietett. Büchting úr 

nagy nehezen rászánta magát és hátrafordult. 

– Istenem, mi bajod? – kiáltott fel Everett. – Hisz halálsápadt 

vagy! 

– Igen, az istenért, mi baja? – kiáltott fel Pettow kapitány is. – 

Mit mondott önnek az az ember? 

– Nagy…. igen nagy árulást mondott el, amelyet… velem 

szemben követtek el! – felelte Büchting nagy erőfeszítéssel. 

– Mit, miféle árulást? – kérdezte Pettow Ralph, aki ökölbe 

szorította kezét, hogy elrejtse ujjainak remegését. 

– Erről majd máskor beszélünk – felelte Mr. Büchting. – Csak 

rám vonatkozik. 

Az orvos a haldoklóval foglalatoskodott. Megérkezett a bíró. 

Későn! Néhány vonaglás még, aztán elnyúltak Bob tagjai, mintha 

végtelenül, kimondhatatlanul fáradt lenne… egy utolsó lélegzet, s 

a néger meghalt. 



Mr. Everett összekulcsolt kezekkel állt, Mr. Büchting is. Pettow 

Ralph, akinek tekintete egyre nyugtalanul fordult Mr. Büchting 

felé, követte példájukat. Némaság volt a szobában. Azután 

valamennyien eltávoztak. 

Elsőnek a kapitány kezdett beszélni, mintha nehezére esne 

hallgatni. Emlékeztette Mr. Everett-tet arra, hogy semmi 

tájékoztatást sem várt ettől az utazástól. 

A hazautazás másnap reggelre volt kitűzve. 

Büchting úr képtelen volt még egy óra hosszat lenn maradni 

Fernau úr fogadószobájában, akinél laktak. Visszavonult 

hálószobájába. Egyedül akart maradni. Lehetséges ez? Igazat 

mondott a néger? 

Büchting kezdte látni az összefüggést a két vád között. Az 

utóbbit persze nem értette tisztán, de éles elméje csakhamar rájött 

az igazságra. Staunton azért rendezte a támadást az ültetvény 

ellen, hogy Pettow megszabadíthassa a Büchting családot. A 

kapitány tehát áruló, összeköttetésben van az Unió ellenségeivel. 

És mi oka lehet arra, hogy a Büchting család megmentőjeként 

akarjon fellépni? Csak egy magyarázat van: meg akarja magának 

nyerni Elisát és szüleit. Ha pedig Ralph már régebben tervezte azt, 

hogy igyekszik megszerezni Elisa kezét, akkor megvan az is, miért 

gyilkolta meg Richardot. És ha Richard nem halt bele a 

merényletbe, ha a véletlen őt Staunton kezébe sodorta… akkor az 

a levél is, amelyet Mr. Everett olyan határozottan hitelesnek 

nyilvánított, csakugyan Richard kezétől származik… és akkor 

Ralph ott lenn Providence-ban megtagadta és agyonlövette őt! 

Szörnyű sorozata a következtetéseknek, amelyből végül egy 

borzasztó kettős gyilkosság rémítő kísérlete bontakozott ki! 

Mr. Büchting egész éjjel nem aludt. Szívében és elméjében két 

szellem harcolt egymással: az egyik, amely fellázadt ennyi 

elvetemültség ellen, a másik, amely folyton utalt a szörnyű 



lehetőségre. Hát mégis igaza lenne Elisa sejtő szívének, amely 

mindig ellenérzéssel volt Ralph iránt? 

Másnap reggel kellett átvenni Richard zsebkönyvét a 

bíróságtól. Mr. Büchting, amikor Everett úrral és Pettow Ralph-fal 

találkozott, már annyira összeszedte magát, hogy külsőre 

nyugodtnak látszott. A bankár és Ralph kérdésekkel ostromolták, 

mit mondott a néger? Nem kerülte el a figyelmüket, hogy az a hír, 

amelyet a haldokló mondott, okvetlenül igen nagy jelentőségű 

lehetett. Mr. Büchting elismerte, de azt mondta, hogy a hír 

egyedül őrá vonatkozik, és hogy semmi esetre sem beszélhet róla 

addig, amíg meg nem tudta, valóban igazat mondott-e a néger. 

– Azt hiszem, ez nem szükséges – szólt Mr. Everett. – Halála 

órájában az ember nem szokott hazudni. 

– Ó, azt nem merném állítani – szólt közbe Pettow. – Különben 

is, úgy láttam, hogy a néger elméje már meg volt zavarodva. 

– Meglehet! – mondta Mr. Büchting. – A néger mindenesetre 

tévedhetett, amikor azt hitte, hogy az igazságot mondja. Majd a 

végére járok. 

A bíróságon Mr. Everett és Ralph rögtön ráismertek Richard 

zsebkönyvére. Már nem volt benne se pénz, se irat. Akadály 

nélkül átadták Mr. Everettnek. 

Délben a három férfi kiment a pályaudvarra, hogy 

visszautazzék New Yorkba. 

Mr. Büchting elnézést kért, ha szórakozott vagy töprengő lesz, 

és keveset fog beszélni. Mr. Everett szívesen megbocsátott neki, és 

látszólag Ralph is megnyugodott. Mr. Büchtingnek mindenesetre 

oka volt, hogy Everett barátjának elnézését kérje, mert maga elé 

meredve, némán ült a vasúti szakaszban, mintha nem léteznék 

számára se a barátja, se a világ. 

Éjjel lett. A vonat, amelyen utaztak, nem volt gyorsvonat. 

Eljutottak egy állomásra, ahol a Chicagóból jövő gyorsvonat 

megelőzi az ő személyvonatukat. Ha akartak volna, akkor itt 



átszállhattak volna a gyorsvonatra. De meghallották, hogy a 

gyorsvonatok rendszerint túlzsúfoltak, és hogy csak néhány 

órával előzik meg a személyvonatot. Amellett Mr. Everett nem 

szerette a gyors utazást. 

A vonatnak, amelyen ültek, meg kellett állania ezen az 

állomáson, és előre kellett engednie a gyorsvonatot. Sötét éjszaka 

volt. A kis pályaudvart csak néhány gázlámpa világította meg. A 

legtöbb utas aludt. Nagy csend uralkodott. A távolból zúgva, 

robogva jött a gyorsvonat, egyre közelebb és közelebb hallatszott a 

mennydörgés. Az ébren lévő utasok, köztük Ralph is, kihajoltak a 

vonat ablakán, hogy lássák a gyorsvonatot, amelynek a szomszéd 

sínpáron kellett elhaladnia, s amely most, hogy beért a 

pályaudvarra, csökkentette sebességét. 

Egyszerre, éppen mikor a vonat elrobogott az álló vonat 

mellett, Ralph hátratántorodott az ablaktól, mintha ütés érte 

volna. Két kezével arcához kapott. 

– Mi bajod? Mi bajod? – kiáltott fel Mr. Everett, aki felriadt 

szendergéséből. 

Ralph nem felelt. Egész teste remegett. Szemlátomást nehezen 

tudott úrrá lenni magán. Végre két keze lehanyatlott az arcáról. 

Halálsápadt volt. Szemei kísértetiesen meredtek bele a szakasz 

félhomályába. 

– De istenem, mi a bajod? – kiáltott fel Mr. Everett aggódva. – 

Mi történt? 

– Semmi, semmi! – válaszolt Ralph megrázkódva. – Úgy 

látszik… mikor kihajoltam az ablakból… megnyomhattam a 

szívem tájékát… görcsöt kaptam… már elmúlt… Igen, igen, már 

elmúlt… egészen elmúlt. Ne aggódjék, kedves bácsi! Semmi sem 

volt… pillanatnyi gyengeség. 

És elővéve útikulacsát nagyot húzott belőle; még remegett a 

keze. 

– Szálljunk le? Hívjunk orvost? – kérdezte Mr. Everett. 



– Nem, nem, már jól vagyok… már többször jött rám ilyen… 

nem komoly! – felelte Ralph, és mintha a hidegtől dideregne, 

beburkolózott útiköpenyébe. – Megpróbálom, alszom egy kicsit. 

Behunyta szemét, de aztán megint hirtelen kinyitotta, mintha 

felriasztotta volna valami. Eközben észrevette, hogy Mr. Büchting 

sötét szeme kutatóan nézi őt… és lesütötte a szemét. 

– Igen, próbáljon aludni! – mondta Mr. Büchting. – Ez lesz a 

legjobb. Én is szeretném, ha tudnék aludni! 

– Szinte azt hinné az ember, hogy kísértetet látott, olyan rémült 

volt az arca! – mondta a negyedik utas, aki a szakaszban volt, s 

akivel útközben megismerkedtek. 

– Nem, nem, a szívem volt! – hebegte Ralph. 

Pedig valóban kísértetet látott ott, az elrobogó vonatban. Az 

egyik szakasz sarkában a szakaszlámpa gyönge fényénél egy arcot 

pillantott meg. Nyugodt, lehunyt szemű arcot, amely nem lehetett 

élő ember arca, nem volt szabad, hogy az legyen! Az érzékek 

káprázata volt. Az athensi eseményektől felizgatott fantáziája 

varázsolta elébe annak képét, akit halottnak tudott, akit 

Providence-ban meghalni látott. Valami hasonlatosság tévesztette 

meg. Még egyet húzott az üvegből… és felhangzott az indulás jele. 

Mikor New Yorkba megérkeztek, Büchting úr bement a 

postahivatalba, és megkérdezte, elvitték-e a poste restante levelet. 

– El, három órával ezelőtt. 

– Egy öreg úr? 

– Az! 

Tehát Dantes kísérőjével együtt megérkezett, és azon a kis 

állomáson robogott el mellettük. Büchting úr közölte ezt Mr. 

Everett-tel úgy, hogy Ralph nem hallhatta meg, és meg is mondta 

neki Dantes címét: Field-Street 7., Bird kertésznél. 

Aztán visszatértek a városba. 



A milliomos menyasszony 

Büchting úr másnap korán reggel felkelt. Aludt az éjjel, 

nyugodtabbnak és erősebbnek érezte magát. Az a gondolat is 

bátorította őt, hogy New Yorkban van Dantes, az az ember, akire 

mint felsőbbrendű lényre tekint fel. Ha senki más emberfiával, de 

Dantesszel beszélhetett a szörnyűségről, amit a haldokló néger 

mondott. Dantes az ő mély emberismeretével, világos elméjével, 

nemes szívével, tudjon meg mindent és ítéljen. Ha a néger igazat 

beszélt, akkor semmi se tartsa vissza Mr. Büchtinget, hogy 

üldözze a gonosztevőt. De hol a bizonyíték…? A bizonyíték!… A 

néger meghalt, és még ha élne is, tanúságtétele ilyen súlyos 

esetben semmit sem érne egy fehér ember, az Unió tisztje ellen. 

Nem, a gonosztevőt el kell juttatni addig, amíg maga leplezi le 

magát, és ebben a tervben kell Dantesnak Büchting urat 

támogatnia. Ralph-nak saját magát kell elárulnia! 

Büchting úr fel-alá járt szobájában, ezeken gondolkodva, mikor 

egyszerre halkan kopogtattak az ajtón, és a „tessék”-re szép 

leányfej jelent meg az ajtó nyílásában. 

– Elisa, te vagy az? Már ilyen korán! – kiáltott fel Büchting úr 

elcsodálkozva. 

– Be szabad jönnöm? 

– Már hogyne szabadna! 

Az egyszerű ruhába öltözött fiatal leány odasietett Büchting 

úrhoz, aki leányának ölelését a szerető és boldog apa egész 

szeretetével és büszkeségével viszonozta. Bizony volt is oka rá, 

hogy büszke legyen. Valamennyi leány közül, akit az apa ismert, 

Elisa volt a legszelídebb, a legszerényebb, a legeszesebb. 

Gazdagsága ellenére nem volt öntelt, nagy lelki műveltsége 

mellett semmi gőg, semmi hiba, se szívében, se testében; mindig jó 

gyermek volt, akire az engedelmesség szót nem is lehetett 



alkalmazni, mert minden hajlama, vágya, érzése már eleve 

megegyezett szüleinek lelkivilágával. 

És a legszebb is ő volt! Senkit sem lehetett hozzá hasonlítani. 

Páratlan tünemény volt, okos és mégis oly gyermekien tiszta 

tekintetű szeme ragyogásával, finom homloka nemességével, dús 

haja selymes fényével, ajka üdeségével, nyaka gyönyörű ívével, 

tarkója szép vonalával. Egészség, erő, könnyedség és báj egyesült 

benne. Ó, a „milliomos kisasszony” sok férfiszívbe oltott 

nyugtalanságot. De senki sem mert hozzá közeledni hódolat 

nélkül. A fiatalabb emberek leginkább messziről nézték őt 

sóvárogva; rendszerint az érettebb férfiak voltak, akik vele 

társalogtak, és tekintetének ragyogásából, beszédéből, lényének 

minden bájából itták azt a kellemes és könnyű mámort, amely a 

tapasztaltabb férfiaknak ifjúságuk eszményeit idézi. 

Ki nyeri el ezt az ékszert, kié lesz az vajon? 

Ez a kérdés sokakat foglalkoztatott, amikor Elisa New Yorkban 

megjelent, és mindenki egyetértett abban, hogy Elisa a milliói 

nélkül is boldoggá tenne minden férfit. Csakhamar azonban 

észrevették, hogy Elisa semmiféle hódolatra és udvarlásra ügyet 

sem vet, sőt szemlátomást nem is érti azt. Ha megkérdezték atyját, 

az kijelentette, hogy szívesen lát minden férfit, akit a leánya 

választ; Elisa azonban nyilvánvalóan nem akart választani. Úgy 

mozgott a nagy New York-i társaságban, a fiatalok között, akiket 

szerelmi és házassági gondolatok foglalkoztatnak, mintha nem e 

világból való lény volna, mintha nem ismerne efféle érzéseket és 

vágyakat. Bár barátságos, sőt vidám is volt, mindig meg tudta 

óvni a komolyságát Sohasem adott alkalmat arra, hogy vele 

tréfásan beszéljenek a szerelemről; és ki is merte volna ezt 

megkockáztatni! Így aztán az a hír terjedt el, hogy Ms. Elisa már 

régen elajándékozta szívét valami csodálatos, távollévő férfinak, 

aki egyszer csak megjelenik, és elviszi őt, mint a mesebeli herceg. 

Mások, akik nem hajlottak efféle regényes nézetekre, azt hitték, 



hogy Pettow kapitánynak van a legtöbb reménye, mivelhogy 

rokon és valószínű örököse Mr. Everettnek, Büchting úr 

legbensőbb barátjának. Általában úgy vélekedtek, hogy Ms. Elisa 

olyan különös anyagból van gyúrva, hogy sohasem fog férfit 

szenvedélyesen szeretni, sőt hogy tulajdonképpen fölötte áll 

minden férfinak, s hogy ezért végül is valami okos értelmi 

házasságot fog kötni. Mint mindig, ezúttal is rosszul ismerte a 

világ ezt a nemes és könnyen hevülő szívet. A világ nem tudta, 

micsoda érzelem tölti be ezt a látszólag oly nyugodt és hűvös 

jelenséget. A valóban nemes női lélek nem teregeti ki szívének 

kincseit az egész világ előtt. A legszentebbet és a legjobbat, ami 

benne van, megtartja kevesek számára: családja és a választottja 

számára, aki majdan feje lesz az ő családjának… 

– Mi ébresztett fel ma olyan korán? – kérdezte Büchting úr, aki 

előző este csak pár percig beszélt feleségével és leányával. 

– Nem jól aludtam az éjjel – felelte Elisa. 

– És miért nem? Hisz egyébként nagyon jó színben vagy! – 

kérdezte Mr. Büchting. 

– Nagyon izgatott voltam, apa. 

– Izgatott… miért? Bántott valaki? Hallottál valami fontos 

dolgot? 

– Nem, kedves apa – felelte a leány, karját Büchting vállára 

fektetve és szeretettel hozzásimulva. – De nem szabad 

megharagudnod… olyan dologról van szó, amiről tulajdonképpen 

nem lenne szabad beszélnem. 

Mr. Büchting azonnal megértette leányát. Az egyetlen dolog, 

amire ez vonatkozhatott, Richard volt. A fiatalember nevét ritkán 

emlegették a családban. Büchting úr még otthon sem mondta el, 

miért utazott Athensba. Családja azt hitte, hogy Everett úrral és 

Ralph-fal üzleti látogatást tett. 

– Nos, beszélj, kedves leányom, ha ez könnyít a szíveden! – 

mondta. 



– Igen, könnyít rajta! – kiáltott fel Elisa. – Szóval, kedves apa, 

miután nem tudtuk, mikor jössz haza, miután nélküled nem 

tudtunk mit kezdeni, tegnap este kimentünk a nyugati 

pályaudvarra… Azt hittük, hátha mégis megjössz a gyorsvonattal. 

Előbb egy kicsit sétakocsikáztunk… aztán felvonattuk a kocsi 

tetejét, és azt mondtuk a kocsisnak, hogy álljon meg a pályaudvar 

közelében ott, ahol minden utasnak el kell haladnia. Nos, amint 

ott vártunk és kilestünk a sötétbe, egyszerre megpillantottam egy 

fehér hajú öreg urat és mellette egy másik, fiatal urat. Siettek a 

kocsiállomáshoz. Mindegyik kis útitáskát vitt. És a fiatalabbik – 

arcát nem láttam – annyira hasonlított – őhozzá… a haja kissé 

rövidebb, mint régebben, de a mozdulatai annyira az övéi… hogy 

önkéntelenül kihajoltam a kocsiból és utánanéztem. De többé nem 

láttam. 

– No… és? – kérdezte Mr. Büchting halkan. 

– No és, kedves apa, ezért nem aludtam az éjjel jól. Mert újra 

meg újra felbukkant előttem a kép, az alak, és nem tudtam 

szabadulni a gondolattól… 

– Hogy vannak hasonlatosságok! – egészítette ki Büchting úr 

komolyan a mondatot, amikor Elisa elhallgatott. 

– Ó, tudom, mit akarsz mondani! – kiáltott fel a leány, karját 

még szorosabban fűzve atyjának nyaka köré. – Ne adjam át 

magamat ilyen hiábavaló reménykedésnek, ugye! És mégis, apa, te 

magad mondtad nekem, hogy nem találták meg holtan, hogy csak 

eltűnt… 

– Kedves gyermekem – vágott közbe Mr. Büchting szelíden és 

szomorúan –, nem tilthatom meg, hogy ezzel a gondolattal 

foglalkozzál. De nem látod-e magad is, hogy minden hónappal, 

minden héttel egyre jobban tűnik minden remény? 

– Nem, apa, nem tűnik, erősödik, bizony erősödik! – kiáltott fel 

Elisa, és könnyes szemével atyjára tekintett. – Mit szólnál, ha 

legyőzött volna minden akadályt, ami hazatérésének útjában 



állott, nagy akadályokat, amelyek sokáig távol tartották… hisz 

akkor most meg kell érkeznie… És minden nap közelebb hoz 

bennünket a viszontlátáshoz! 

– Ó, Elisa – szólt Büchting úr fájdalmasan. – Hová jutunk, ha ez 

a gondolat örökké uralkodik rajtad! Veled érzek. De vajon jó-e, 

helyes-e, ha makacsul ragaszkodsz olyan reményhez, amely 

sohasem teljesedhet be? Nem lenne jobb, ha megpróbálnál 

belenyugodni abba, ami elkerülhetetlen? Gondold meg, mi lenne, 

ha meghalnék én vagy jó anyád. Várhatnád-e akkor azt, hogy 

visszatérünk, miután a sírba tettek bennünket? Nem érzed-e, hogy 

a lehetetlenségbe vetett reményhez való ragaszkodás ellenkezik a 

józan ésszel? 

– Igen, apám, érezném én azt, ha valóban lehetetlen lenne, ha 

megváltozhatatlan természeti törvénnyel állnék szemben. De 

Richardot nem találták meg holtan. Miért ne reméljek tehát? 

Gyorsan múlnak el az évek annak, akinek nagy akadályokkal kell 

megküzdenie. Lehet, hogy Richardot kényszerítették, lépjen be 

egy ezredbe, talán valamelyik déli ezredbe! A levelei 

elveszhettek… 

– Kedves gyermekem, reményeid és álmaid 

megingathatatlanságából látom, hogy valószínűleg soha egy férfi 

sem fog közelférkőzni a szívedhez. 

– Magam is azt hiszem, kedves atyám – felelt a leány halkan. – 

És minek is? Hát nem vagyok olyan boldog, amilyen ember csak 

lehet, veletek? Hát nem elég nekem most ez a remény? És nem 

lesz-e elég később az emlékezés? 

– Szomorú kilátás a jövőre! – mondta Büchting úr halkan. – Nos 

hát, csak remélj! És adja isten, hogy reményeid teljesedjenek! 

A beszélgetést egy szolga szakította meg. Levelet hozott be, 

amelynek címzésében Mr. Büchting rögtön felismerte a 

misszionárius írását. Egy csókkal bocsátotta útjára leányát, aztán 

felnyitotta a levelet. 



Dantes ezt írta: 

„Kedves Fiam! Tegnap este megérkeztem és elfoglaltam a 

lakást, amelyet számomra kiválasztottál. Olyan okokból, 

amelyeket nem fogok előtted sokáig eltitkolni, nem szeretném, ha 

más, mint te és Everett tudnátok jelenlétemről. Ezért elkerültem, 

hogy meglátogassalak benneteket. Everettet kérni fogom, hogy 

jöjjön el hozzám délben. Téged már előbb szerettelek volna látni. 

Mihelyt tehát lehet, jöjj el hozzám. Itthon maradok.” 

Ahogy Mr. Büchting elolvasta a levelet, felöltözött, jó reggelt és 

Isten áldjont mondott a feleségének, s egy bérkocsiban elhajtatott a 

Field-Street közelébe. Ismerte a 7. számú ház tulajdonosát. 

Hűséges, megbízható embere volt, aki szentül megígérte neki, 

hogy a két lakó jelenlétét mindenki előtt eltitkolja. Hogy olyan 

ügyben, amely Mr. Büchtinggel kapcsolatos, nem lehet szó 

törvénytelen dologról, arról Bird kertész meg volt győződve. 

Amikor Mr. Büchting belépett a kicsiny, barátságos házba, 

amely New York legnyugatibb szélén állt, Bird maga jött elé, és 

mondta neki, hogy az „öreg úr” a kertben van. A kert nagy volt, és 

gyümölcstermesztésre, valamint konyhakertészetre volt 

berendezve. Az egyik oldalán egy szép, széles szilfasor is volt. 

Bird azt mondta, hogy az „öreg úr” ott sétál. Büchting odasietett. 

Meglátta a misszionáriust, aki lassan lépegetett a fasorban. 

Fekete ruha volt rajta, mint mindig. Hosszú fekete kabátja végig 

begombolva. Fehér haja azonban valamivel rövidebb volt, mint az 

előző esztendőkben. Tartása a régi volt, egyenes, majdnem feszes; 

csak a feje hajlott kissé előre, mint azt fiatalembereknél is látjuk, 

akik sokat foglalkoznak komoly gondolatokkal. 

Alig hallotta meg az aggastyán Mr. Büchting lépéseit, 

megfordult, aztán gyorsan eléje sietett és igazi atyai szeretettel 

ölelte meg. Az első negyedórában kölcsönösen kikérdezték 



egymást személyes viszonyaikról, a misszionárius családjáról, 

amely most Fokvárosban volt, és Büchting családjáról. 

– Nos, semmit sem hallottatok Everett Richardról? – kérdezte 

hirtelen a misszionárius. – Milyen eredménnyel járt utazásotok 

Athensba? 

– Semmi olyat sem hallottunk, ami tájékoztatna bennünket 

Richard sorsáról – felelte Büchting. – De történt valami, hallottam 

egy szörnyű dolgot, ami ránehezedik a szívemre. Emiatt 

sóvárogva vártam az órát, amikor kibeszélhetem magam önnel. 

– Beszélj hát, kedves fiam! – mondta Dantes. 

Büchting erre elmondta, mit hallott a négertől. Dantes egyetlen 

szóval sem szakította félbe, hanem maga elé nézett, két kezét hátul 

összekulcsolta, s elgondolkodva ment Büchting oldalán. Csak 

akkor szólalt meg, amikor Büchting elhallgatott. 

– Mit gondolsz te erről? 

Amire Büchting, mintha csak hangosan gondolkodnék, 

elmondta gondolatait és feltevéseit. Amikor befejezte, Dantes egy 

ideig még hallgatagon ment mellette. Aztán egyszerre megszólalt: 

– Tehát arra jutottál, hogy Pettow Ralph bűnös lehet? 

– Igen is, nem is. Szemrehányást teszek magamnak amiatt, 

hogy egyáltalán képes vagyok embert úgy gyanúsítani, ahogy 

Pettow-ot gyanúsítom; szinte nem is hihetek ilyen 

elvetemültségben. És mégis, nem tudom elhessegetni a 

gondolatot, hogy ő a bűnös! 

– És ha így állna a dolog! Milyen büntetés sújthatna egy ilyen 

emberi mivoltából teljesen kivetkőzött gonosztevőt? Milyen 

büntetés állna arányban a gonosztettel, és milyen büntetés 

nyújtana reményt arra, hogy a gonosztevő megjavul? – kérdezte 

Dantes. 

– Ha bűnös lenne, akkor semmiféle büntetés sem javíthatná 

meg. Mert akkor nála nagyobb képmutató nincs a világon! – felelte 

Mr. Büchting. – Akkor ő nem szenvedélyből, gyűlöletből, 



haragból, kényszerből, állati ösztönből gyilkolt, hanem hideg 

megfontolásból és azzal az eltökéléssel, hogy elfelejti a 

gonosztettet és átadja magát az élet élvezetének, már ahogy ő 

képzeli azt. Akkor ennek az embernek semmiféle büntetés sem 

lenne elég súlyos. De még nem akarom elhinni!… És mégis, az a 

riadtság, amely azóta mutatkozik rajta, amióta a négerrel 

beszéltem, rémülete a vonaton… 

És elmondta Dantesnak ama bizonyos jelenetet, mely a kis 

állomáson történt. 

– Akkor az volna a legrettenetesebb és a legigazságosabb 

büntetése – mondta erre Dantes –, ha elhitetnők vele, hogy 

Richard él és minden pillanatban váratlanul elébe toppanhat. A 

gyilkos kénytelen lenne erre a hírre örömet színlelni, holott halálos 

rettegés van a szívében… Ez a legsúlyosabb büntetés a 

képmutatásért! 

– De hisz ő tudja legjobban, hogy Richard meghalt! – szólt Mr. 

Büchting komoran és szomorúan. – Talán túl messzire megyek, 

amikor azt hiszem, hogy Richard az első alkalommal esetleg 

megmenekült tőle, és csak Providence-ban esett áldozatul Ralph 

irgalmatlanságának. Az az érzésem, hogy Ralph ott agyonlövette 

Richardot. 

– Valóban nagy bizalmatlanság lehet benned az olyan ember 

iránt, akit egyetlen ember vádja nyomán képesnek tartasz ilyen 

gonosztettre – mondta Dantes komolyan. – Igazold előttem ezt a 

bizalmatlanságodat! 

– Isten a megmondhatója, mennyire vívódtam magamban, 

hogy ez a gyanú ne verjen gyökeret a szívemben – felelte Büchting 

mélyen megindulva. – De ha végiggondolok minden 

körülményt… ha meggondolom, hogy Ralph akkoriban ott 

tartózkodott a közelben, hogy ismeri Stauntont, és hogy amit a 

néger mondott az ültetvényem ellen való támadásról, különös 

módon találó, és egyben magyarázattal szolgál az első 



gyilkosságra is… Ha továbbá emlékezetembe idézem, milyen 

különösen viselkedett Ralph minden alkalommal, ha Richard 

hirtelen haláláról vagy eltűnéséről volt szó, mint jelentette ki 

ilyenkor mindig, hogy nem bírja hallgatni, ha erről beszélnek, 

mert túlságosan megrázza őt minden erre vonatkozó szó, amire 

aztán kiment a szobából… szóval, ha mindezt megfontolom, 

akkor a gyanú egyre mélyebben hatol be a szívembe. És mindenek 

felett, kedves atyai barátom, vannak bizonyos ellenszenvek, 

amelyek befolyása alól még a legkomolyabb, a legmegfontoltabb 

ember sem vonhatja ki magát. Azelőtt alig vetettem ügyet Pettow 

Ralph-ra; Richard mellett csakugyan nem is érdemelt figyelmet. 

Mikor azonban Richard eltűnése után egyre gyakrabban 

meglátogatott bennünket, s amikor észrevettem, hogy igyekszik 

megnyerni Elisa hajlandóságát, akkor kezdtem őt jobban 

megfigyelni és minden tekintetben megbízhatatlannak ítéltem őt. 

Hamis ember. Érzéseket színlel, amelyek nincsenek meg benne, és 

a megfigyelő előtt elárulja magát túlzásaival. Elisa és feleségem 

éppilyen rossz szemmel nézik. Mi otthon sohasem beszéltük meg 

ezt a dolgot, de már abban is, hogy kerüljük a Pettowról való 

beszélgetést, hogy átsiklunk mindenen, ami rávonatkozik, látszik, 

hogy ugyanúgy gondolkodunk róla. Nem mondom, hogy 

elhiszem, hogy Ralph követte el a gyilkosságot, de önnek nyíltan 

kimondhatom, hogy képesnek tartom erre. 

– És mi lehetne a büntetése az ilyen alattomos gyilkosnak? – 

kérdezte Dantes rövid hallgatás után. 

– Ezt nem tudom… Én szabad folyást engednék a törvénynek. 

De a bizonyítékok!… – mondta Büchting. 

– Én ellene vagyok a halálbüntetésnek – szólt Dantes –, nem 

azért, mert kegyetlennek tartom, hanem azért, mert azt, aki 

megbánja gonosztettét, megakadályozza abban, hogy átérezze 

teljesen a bűnbánatot, jobban mondva, hogy végigélje a bűnbánat 

természetes lelki kifejlődését. Igaz, hogy rendszerint azok, akik 



gyilkosságot követtek el, és azt megbánják, gyötrelmeiktől való 

szabadulásukat a haláltól várják és kívánják. Ám az ilyen jégszívű, 

bűnbánatot nem ismerő gonosztevő számára, amilyennek ebben 

az esetben Ralph mutatkoznék – ha ő lenne a tettes –, a gyors halál 

nagyon is csekély büntetés. Megbánásról nála nem is lehet szó. 

Csak a félelem ijesztheti őt meg és lehet lelkére esetleg befolyással. 

El kell vele hitetnünk, hogy Richard még él! 

– De hogy volna ez lehetséges? – kiáltott fel Büchting. – Hisz ő 

tudja a legbiztosabban, hogy az a szegény, jólelkű fiú már nincs az 

élők között! 

– Mindazok után, amiket nekem elmondtál, valószínűnek 

látszik, hogy Richard megmenekült az első gyilkos merényletből, 

és hogy Providence-ban Ralph valóban megtagadta őt, és 

kiszolgáltatta a haditörvényszék ítéletének – mondta Dantes. – Ha 

fel lehetne kelteni Ralph-ban azt a gondolatot, hogy az a 

halálraítélt fogoly nem halt meg, akkor nyugtalanságával elárulná 

magát, vagy legalábbis irtózatos, de ebben az esetben annál 

igazságosabb büntetést hordozna magában. 

– Ez kétségtelen – szólt Büchting szomorúan. – De ő biztos a 

dolgában. 

– Menjünk be a házba – mondta Dantes hirtelen félbeszakítva a 

beszélgetést. – Néhány levelet akarok neked megmutatni és 

Lotarióról is egyet-mást elmondani. 

Némán mentek a ház felé. Birdnek, aki a kertben dolgozott, 

megmondta Dantes, hogy ő és fiatal kísérője, ez az úr, mármint 

Büchting számára ő mindig otthon van, de még egyszer a 

legnagyobb óvatosságra intette. Azután bementek a takaros 

szobába, amelyben Dantes lakott. 

– Fiam, mondanom kell neked valamit – szólalt meg Dantes 

igen komoly hangon, és megragadta Büchting kezét. – El bírsz-e 

viselni egy nagy örömhírt minden előkészítés nélkül? El tudod-e 

képzelni, hogy Everett reményei, Elisa sejtelmei jogosak, hogy… 



– Richard még él? – kiáltott fel Büchting elsápadva az 

izgalomtól. – Szent isten… a leányom azt mondja… látta… vagy 

legalábbis valakit, aki hasonlít hozzá, a nyugati pályaudvaron, 

mikor a chicagói gyorsvonat megérkezett! 

– Leányod jól látott. A szerelem szeme a legélesebb – mondta 

Dantes. 

– És hol van, az istenért… igazán itt van önnél? – kiáltott fel 

Büchting. 

Az oly megfontolt és komoly férfi egészen kikelt magából az 

izgalomtól, és körülnézett mindenfelé, mintha Richardnak minden 

pillanatban meg kellene jelennie. 

– Nálam van! – válaszolt Dantes megragadva Büchting kezét. – 

De megígéred, hogy nem mondod meg senkinek? Határozott 

tervem van, és azt kívánom, hogy egy ideig még uralkodjál 

magadon, és senkinek se szólj róla. 

– Mindent megteszek! – kiáltott fel Mr. Büchting. – De hogyan 

lehetséges ez? Mondja el nekem! Nem lehet tévedés, ha ön mondja 

ezt. Akkor Ralph is őt látta éjjel a vonatban. Rémülten tántorodott 

hátra… 

– Úgy, hát ő volt az? Nem ismertem meg! – mondta Dantes. – 

Richard aludt, én pedig láttam egy embert, aki az álló vonatból 

kinézett, aztán egyszerre megrettenve hátrahőkölt. Nos hát, akkor 

már megkezdődnék a büntetés, amelyet neki szántam. Tehát tudd 

meg, Wolfram, hogy Ralph a gyilkos, kétszeresen is gyilkos; mert 

ő felismerte Richardot Providence-ban, megtagadta őt és 

kiszolgáltatta a haditörvényszéknek. 

– És Everett, ő már tudja? – kiáltott fel Büchting. Hangja még 

mindig remegett a belső felindulástól. 

– Nem, még nem tudja. Éppen erről akartam veled beszélni, de 

később! Akarod látni Richardot? 

– Ó, istenem… Hogy akarom-e látni! – kiáltott fel Büchting az 

ég felé emelve tekintetét. Aztán összekulcsolta két kezét, és 



imádkozott. Az öreg misszionárius átkarolta; arca komoly volt és 

ünnepélyes. Így vezette szinte támogatva a nála fiatalabb embert, 

jó barátját az egyik ajtóhoz. Kinyitotta, és Richard ott állt a szoba 

közepén. Készült a viszontlátásra, így aztán annál 

türelmetlenebbül várakozott. Amikor megpillantotta Elisa atyját, 

hangos örömkiáltásban tört ki, és odarohant hozzá. Sokáig 

tartották egymást átölelve. 

– És hogy van atyám? – kérdezte végre Richard halkan. 

– Ó, új élet száll beléje! – kiáltott fel Büchting, elragadtatással 

szemlélve a fiatalembert. 

– És Elisa? – kérdezte Richard még halkabban. 

– Ne beszéljünk róla, hanem adjunk hálát az Istennek, egész 

szívünkből! – kiáltott fel Mr. Büchting. 

Záporozni kezdtek a kérdések és a feleletek. Dantes magukra 

hagyta őket; hallgatagon ült az ablaknál, és atyai szeretettel nézte 

a két izgatott embert. Mikor Richard eljutott a Providence-ban 

átélt események elbeszéléséhez, és forró hálával adta elő, mit tett 

érte Dantes, az aggastyán könnyed, elhárító mozdulatot tett. 

Aztán így szólt: 

– Feladatom könnyebb volt, mint gondoltam. Azáltal, hogy 

halottnak hittek, Staunton, aki jobban félt tőlem, mint bárki más a 

világon, biztonságban érezte magát. Fájdalom, első kutatásaim 

messzire vittek a gonosztevők vidékétől. Sejtelmünk sem volt róla, 

hogy a betyárok olyan közvetlen közel vannak Toledóhoz, és 

behatoltunk mélyen Texasba, de nem találtuk nyomukat. Így 

aztán végre jobbnak tartottam, ha megfordulok és új híreket 

szerzek. Ekkor tudtam meg, hogy Richard eltűnt. Mivel azonban 

nem bíztam Yerrez Antonióban, nem mutatkoztam nyilvánosan, 

hanem elhatároztam, hogy egyedül indulok el a nyomán. Közben 

persze elvesztettem ezt a nyomot, és csak akkor találtam meg újra, 

amikor már késő volt. Eljutottam a bayou-hoz, és kihallgattam a 

banditák egyik beszélgetését. Mindjárt gyanítottam – mint a 



banditák maguk is –, hogy Yerrez Providence-ba megy, s 

amennyiben a pénz megérkezett, felveszi azt. Eleinte 

lehetetlennek láttam Richard megmentését. Mikor azonban 

találkoztam a derék katolikus pappal, aki régebben nem egy 

viszontagságban volt hű kísérőm, újra reméltem. A pap ismerte a 

tisztet, akinek vezényelnie kellett a kivégzést… Úgy látszik, tudott 

is valamit e tiszt múltjából, ami titok maradt a világ előtt. Szóval a 

tiszt beleegyezett, miután azonfelül neki adtam majd minden 

pénzemet, ami nálam volt, hogy megmenti Richardot, és a halálos 

ítéletet végrehajtó katonák éles töltényét egyszerű vaktölténnyel 

helyettesíti. Így sikerült megmentenem egy életet, amely, 

remélem, nem hiába maradt meg a világ számára. Richard, sajnos, 

súlyos betegségbe esett, amikor elértük az Unió hadseregének 

előőrseit. Ez a betegség két hónapon át szögezte őt az ágyhoz. 

Híreimet nem akartam levélre bízni. És levélben lehetetlen is lett 

volna mindent elmondani. És ha Pettow megtudja, hogy Richard 

még él, akkor bizonyára egy pillanatot sem veszít, hogy 

alávalóságának élő tanúját most már bizonyosan elpusztítsa. Mert 

nemcsak önző szándékok, hanem kétségkívül gyűlölet és 

elvetemültség is ösztökélték Pettow-t a gonosztettre. Most is 

életére törne Richardnak. A titkot tehát meg kellett tartani. 

Hozzájárult, hogy Richardnak egyetlen tanúja sem volt. Arról, 

hogy egy néger látta a gonosztettet, mely a Liberty-Plantation 

melletti mezőn történt, nem tudtunk. Staunton halott volt, 

cinkosai pedig most bizonyára szétszóródtak a szélrózsa minden 

irányában; amellett valószínű, hogy nem ismerik a hiteles 

tényállást. Ennek ellenére hamarabb visszatértünk volna New 

Yorkba, ha nem tartóztattak volna Nyugaton a fehérek és indiánok 

között kitört szomorú harcok. Igyekeztem békét teremteni, és ez 

sok esetben sikerült is. Richard hű kísérőm volt, és azt hiszem, 

hogy a Nyugat telepeseivel és a préri vörös gyermekeivel 

folytatott tárgyalásainkból sok tanulságot merített a jövőre. 



– Istennek hála! – kiáltott fel mister Büchting. – De mi lesz 

most? Hogyan viselkedjünk Everett-tel szemben? Ne tudja meg 

Richard megérkezését? 

– Tudod, mennyire szeretem őt – mondta Dantes. – Az is 

bizonyos, hogy nagyon okos ember. És mégsem tudom, hogy el 

tudná-e rejteni az ő érzékeny szíve a világ elől azt az örömöt, 

amely el fogja őt tölteni, ha viszontlátja Richardot. Pedig ezen 

fordul meg minden! Mert ha Ralph megtudja, hogy Richard még 

él, akkor kénytelenek vagyunk őt rögtön elfogatni, mert különben 

Richard élete forog veszélyben. És ezt, legalább most, el akarom 

kerülni. De ha mind a ketten azt hiszitek, hogy Everett uralkodni 

fog magán, és eltitkolja nagy örömét, nos, akkor én lennék a 

legboldogabb, hogy már ma visszaadhatnám neki az ő Richardját. 

– Az örömét talán még el tudná rejteni – szólt Büchting 

elgondolkodva. – De a gyilkostól való utálatot aligha bírná 

elfojtani. 

– Úgy van, erre is gondoltam – mondta Dantes. – De hát van rá 

mód, hogy megmondjuk neki Richard megmentését, de 

elhallgassuk előtte a gyilkos nevét? 

– No, azt még meg lehetne tenni – szólt Richard halk és 

könyörgő hangon. 

– Belőled a vágy beszél, hogy viszontlássad atyádat! – felelte 

Dantes. – Isten látja a lelkemet, mennyire szeretnélek boldoggá 

tenni mindnyájatokat, s aztán örvendezni a ti szép, egyetértő 

életeteken. De az olyan embernek, mint Ralph, nem szabad 

büntetlenül maradnia, pedig ez történnék, ha Richard minden 

tanú nélkül állana eléje. 

Ez ellen a következtetés ellen nem lehetett érvet felhozni, s a 

három férfi hallgatagon nézett maga elé. 

– Hátha ön, Dantes úr, megígértetné atyámmal, hogy hallgatni 

fog mindenkivel szemben? Akkor Ralph előtt is eltitkolná – szólt 

végre Richard. – Annyira vakon megbízik mindenben, amit ön 



mond, hogy engedelmeskednék önnek, és nem kérdezné az 

okokat. Különösnek fogja találni, hogy nem lépek fel nyilvánosan, 

és nem üldözöm gyilkosomat, de bele fog nyugodni mindenbe, ha 

néhány órán át együtt volt velem, és meggyőződött róla, hogy 

még életben vagyok. 

– Hát még ha megmondanák neki, hogy egyetlen szó, amelyet 

Richardról más előtt kiszalaszt, újra romlásba döntheti magát 

Richardot? Akkor biztos vagyok benne, hallgatni fog! – kiáltott fel 

Büchting is élénken. 

– Végül mégis rá fogtok beszélni! – mondta Dantes. – De nem 

kell akkor Elisa kisasszonynak is megtudni, hogy a Gondviselés 

megtartotta számára fiatal barátját? 

– Én vállalom – szólt Büchting –, hogy mondok néhány szót 

Elisának, amely megerősíti reményét, vagyis inkább hitét… mert ő 

sohasem hitte, hogy Richard halott. 

– Legyen hát! Mivel azonban a legnagyobb óvatossággal kell 

eljárnunk, arra kérlek, kedves Wolfram, menj el magad Everettért 

– mondta Dantes. – Nem akarok neki levelet küldeni, mert attól 

tartok, hogy a levél esetleg illetéktelen kézbe kerül, magam pedig 

nem akarok mutatkozni a városban. Ülj kocsira, menj el hozzá, és 

hozd ide! 

Egy órával rá Richard atyja keblén pihent. Mr. Everett Büchting 

kívánságára azt hagyta hátra lakásában, hogy kirándult a 

környékre, s így senkinek sem tűnt fel, hogy egész nap nem tért 

haza. Ezt a napot Everett, akinek boldogsága leírhatatlan volt, 

Richard és Dantes körében töltötte el. Persze Dantes kénytelen volt 

egyéniségének egész ünnepélyes komolyságát és nagy súlyát latba 

vetni, hogy kicsikarja Everettből a szükséges kötelező ígéretet. 

Everett aztán végre megfogadta, hogy senkinek a világon nem 

árulja el Richard életben maradását. Csak azon csodálkozott, hogy 

Ralph-nak sem szabad ezt megtudnia. Egyáltalán nem értette, 

miért kell titkolódzni, s egyre csak csóválta a fejét. Csak amikor 



Richard megölelte, és így szólt hozzá: – Hát nem elég neked, hogy 

élek? Azt akarod, hogy harcot kelljen vívnom életre-halálra? Pedig 

ez fog történni, ha ellenségem megtudja, hogy életben vagyok! – 

csak ekkor hagyta abba okoskodását. Legjobban az az érv hatott 

rá, hogy Richardnak az az ellensége Ralph-nak is ismerőse, és 

Ralph, ha tudni fogja az igazságot, talán ha beszél vele, 

elragadtatja magát, szemébe vágja annak a nyomorultnak az 

igazságot, s ezzel elárulja azt. 

Stauntonról és a Providence-ban agyonlőtt fiatalemberről 

természetesen azt kellett mondani az öregnek, hogy csalók voltak. 

Csak így lehetett az ellentmondásokat elkerülni. Ámde nem volt 

lehetetlen, hogy Mr. Everett, ha egyszer megnyugodott, és 

elkezdett mindent alaposan végiggondolni, lassanként magától 

nyomára jut az igazságnak, s meg fog barátkozni oly gyanúval, 

amely, ha való tényként a maga meztelenségében mondanak meg 

neki, bizonyosan súlyos csapásként érte volna. 

Aznap este mister Büchting, mint azt gyakran meg szokta tenni, 

a szobájába kísérte leányát. 

– Apa, miért csillog ma a szemed olyan furcsán? – kérdezte 

Elisa. – Tudod-e, hogy minden fiatalember megirigyelhetne 

szemednek ezért a ragyogásáért? 

– Richard is? – kérdezte Büchting halkan. 

A leány megrezzent. Szíve rögtön kitalálta, hogy valami 

összefüggésnek kell lennie e ragyogó szemek és a név között, 

amelyet atyja most minden eddigi szokás ellenére nyíltan 

kimondott. Szótlanul nézett atyjára. 

– Valami sejtelem – de semmi egyéb – uralkodhatott rajtad, 

mikor tegnap azt hitted, hogy látod őt – suttogta Mr. Büchting. – 

Én lemondtam minden reményről. Ma azonban megtudtam 

valamit, ami újra felébresztette bennem a reménykedést. 

Csakugyan meglehet, hogy a levelek elvesztek. De Elisa, senkinek 



egy szót se erről a talán hiú reményről, még anyádnak se! Sőt még 

az sem helyes, hogy neked beszélek róla… 

– Nem, atyám! – suttogta a leány szenvedélyesen, egészen atyja 

füléhez hajolva. – Bizony helyes az… nagy vigasztalás nekem. 

Remélni fogok… hisz mindig is reméltem. És halálom órájáig 

remélni fogom a viszontlátást! 

– Nos, jó éjszakát! – suttogta az apa. – Aludjál, édesem, aludjál 

nyugodtan. 

A leány kezet csókolt atyjának, kimondhatatlan szeretettel és 

hálával tekintett rá, s aztán, szinte álmodozva, szobájába ment. 

Azóta nyolc nap telt el. Pettow Ralph nem volt valami jókedvű. 

Éles szeme volt, amelyet a lelkiismeret-furdalás vagy legalábbis a 

gyanakvás még élesebbé tett, és nem kerülte el figyelmét, hogy 

mindazok a személyek, akiket látott, s akikkel elméje foglalkozott, 

feltűnően megváltoztak. 

Elsősorban Georgiana. Az özvegy hamar felocsúdott abból a 

kábulatból, amelybe Schwartz Anna elbeszélése taszította. 

Büszkesége nem engedte elhinnie, hogy az igazságot hallotta. Az 

olyan leány, aki megszökik egy Zenderstein gróf mellől – ha 

ugyan ez igaz – csak azért, hogy egy Booth karjaiba vesse magát, 

nem érdemelhet hitelt. És még ha Ralph beszélt is effélét 

Booth-szal vagy mással, akkor az csak tréfa lehetett, vagy abból a 

szándékból eredt, hogy Booth-ot félrevezesse. Hisz fiatalemberek 

között megengedett dolog az ilyen tréfa – ha nem jut 

nyilvánosságra. Semmi esetre sem kell az ilyen tréfát észrevenni. 

És mégis, Georgiana szíve sebet kapott. Esze napról napra azzal 

nyugtatta meg őt, hogy az az idegen nő cselszövő, akinek közlése 

mögött valami cél és szándék lappang – talán éppen magának 

akarja megnyerni Ralph-ot! De volt valami az idegen nő 

megjelenésében, beszédjében, hangjában, ami még mindig ott 

lebegett Georgiana lelki szeme előtt, és csengett a fülében. 



Kétségbeesés fogta el, s ilyenkor azt kiáltotta magában: – Mégis 

igaz! – Mindenesetre méreg jutott a lelkébe, amely minden 

védekezése ellenére egyre hatott, és megsemmisítéssel fenyegette 

őt. 

Hogy tudja meg az igazságot? Említette Ralph-nak, hogy egyik 

barátnőjétől különös dolgokat hallott arról a klubról. Ralph 

hűvösen azt felelte, hogy néhányszor volt ott, mert politikai 

ismerősökkel, a déli lázadók titkos híveivel és hozzá hasonló 

árulókkal kellett beszélnie, de semmit sem tud arról, mit szoktak 

ott csinálni. Ám azért meghökkent attól, hogy Georgiana szóba 

hozta ezt neki. Mi történt? Talán Booth beszélt vele? Ralph, aki 

minden árulásra képes volt, persze bizonyosnak tartotta Booth 

árulását. De kiderült, hogy a színész mindjárt a beszélgetés után 

való napon elutazott New Yorkból Bostonba, ahol néhány napon 

át fellépett a színházban, így hát nem ő lehetett a hírvivő. Végül is 

ez a kérdés nem nagyon nyugtalanította. Sokkal fontosabb volt 

neki Georgiának egy másik kérdése. Az egyik New York-i 

újságocska, amely főleg társaságbeli dolgokkal foglalkozott, s 

amelyet éppen előkelő körökben olvastak leginkább, megint 

célzást tett, amennyiben megírta, hogy Pettow kapitányt legutóbb 

a korzón ismét együtt látták a szép miss Elisával. Lady Georgiana 

mosolyogva – különös mosoly volt – mutatta meg neki az újságot, 

és azt kérdezte: 

– Melyik barátod akar mindenáron összeboronálni a milliomos 

menyasszonnyal, s írat ki az újságban efféle híreket? 

– Valamelyik futóbolond! – felelte Ralph kurtán, mert feltűnt 

neki Georgiana különös mosolya. 

– Igen, bizonyosan futóbolond: mondd meg neki! – mondta erre 

lady Georgiana. – Hisz neked csak kínos lehet, ha miss Büchting 

kérőjének néznek, s később aztán azt hiszik, hogy kosarat kaptál! 

Ralph-nak úgy rémlett, hogy a szerelmes asszony szavaiban 

valamelyes gyanú rejlik. Sőt arcában olyan kifejezést látott, amely 



szinte burkolt fenyegetésre vallott. Hogy támadt ez a kétkedés 

Georgianában, aki még alig egy hete oly bizalommal csüggött 

rajta, és minden szavát szent igazságnak tekintette? Mit csináljon, 

hogy elhárítsa azt a förgeteget, amely ez oldalról feltámadhat? 

De Mr. Everett is gondolkodóba ejtette őt. Az öregúron nagy 

változás történt. Szemlátomást feléledt. Már nem volt hallgatag, 

szomorú, és nem kerülte az embereket, amit eddig – Richard 

eltűnése óta – mindenki észrevett rajta. Az öregúr, ha azt hitte, 

hogy nem látják, néha boldogan mosolygott maga elé, s egy ízben, 

mikor valaki beszélt neki Richardról, azt mondta ugyan – 

„szegény; jó fiam” – de más hangon, mint eddig, olyan formán, 

ahogyan az ember arról beszél, akit alapjában véve nem is tart 

olyan szerencsétlennek, vagy akit csak könnyű, de hamarosan 

kiheverhető csapás ért. Mi ennek az oka? Tán eszébe jutott az 

öregnek, hogy megházasodik, s ezért nem érzi már annyira 

Richard elvesztését? Ralph-nak lesbe kellett állnia – meg kellett 

tudnia az okot. Bár valójában közömbös volt neki, örökli-e Mr. 

Everett vagyonát, ha veje lehet a gazdag Büchtingnek, és férje a 

milliomos menyasszonynak. De Ralph sohasem volt nyugodt, ha 

nem látott át a mások titkain. Mister Everett mostanában 

úgyszólván mindennap hosszabb ideig távol volt, és senki sem 

tudta, hogy ezalatt hol tartózkodik. Ralph-nak meg kellett tudnia, 

mit jelent ez. Hisz terveit e szerint kellett módosítani. 

Még Büchting úron is feltűnt neki valami változás. Elisa atyja 

mindig barátságos és udvarias volt vele, mint mindenkivel 

szemben. Most is az volt. De Ralph – aki, mint mondtuk, éles 

megfigyelő volt, Büchting tekintetében valami sajátságos, idegen, 

tartózkodó kifejezést észlelt, amely azelőtt sohasem ötlött fel neki. 

És valahányszor Ralph Büchtingnek erről a nézéséről töprengett, 

mindig eszébe jutott az athensi néger. Nem tudta, miért. Vajon mit 

mondhatott a haldokló nigger Büchtingnek? Bizonyára semmit, 



ami Ralph-ra vonatkozott! És Ralph mégis az este észlelte 

Büchtingnél először ezt a hideg, fölötte szinte elsikló tekintetet. 

És Elisa is megváltozott. Itt az eltérés még finomabb, 

jelentéktelenebb volt, Ralph azonban mégis észrevette. A szép 

leány barátságosabb volt hozzá, mint eddig. Ámde ez a nagyobb 

kedvesség csak egy sugara volt annak az általános, boldog 

hevületnek, amely a leányból áradt, s amely mindenkinek feltűnt. 

Mi az oka ennek a felhevültségnek? Talán lebilincselte valaki Elisa 

szívét? Ralph nagyon jól tudta, hogy ő nem számít Elisa 

szemében. Tudta, hogy Richardot szerette, és azóta senkit se. 

Éppen ezért remélte, hogy mint Richard barátja, mint jó ismerős, 

aki majdnem mindennap megjelent Büchting házánál, leginkább 

számíthat majd a szép leány kezére. Közismert dolog, hogy 

leányok, akiknek első szerelme szerencsétlenül végződik, később 

eszükkel, s nem szívükkel választanak férjet. Márpedig 

mindenkinek az volt a nézete, hogy Elisához minden tekintetben ő 

áll a legközelebb. Mi történt tehát Elisa lelkében? Olyan derű, 

olyan csendes boldogság áradt belőle, amilyet Ralph ezelőtt nem 

tapasztalt nála. A változás nem neki szólt, ezzel tisztában volt; 

mert néha, szórakozott pillanataiban Elisa olyan nyugodt, hideg, 

sőt fagyos volt vele szemben, mint régen, amikor Richard még élt. 

Mi van itt? És mi változott meg a leány szívében? 

Mindezek a gondolatok kínozták, nyugtalanították és 

állandóan foglalkoztatták őt. A büntetés, amelyet Dantes a 

gonosztevőre kiszabott, már jelentkezett. Ralph tépelődött, 

tűnődött. De nem jutott eredményre. Azt nem tervezte, hogy 

nyíltan megkéri Elisa kezét, s így idézi elő a döntést. Még ha nem 

lett volna is Georgiana, akkor is nagyon óvatosan kellett volna 

eljárnia. Miss Elisát nem lehetett meghódítani, csak ő maga 

engedhette át magát. Ezt azonban bizonyosan csak akkor teszi 

meg, ha meggyőződik róla, hogy atyja és Everett úr pártolják 

Ralph-ot, és ha már annyira megszokta őt, hogy az ismeretségi 



viszonynak folytatása a házasság által szinte magától értetődő 

dolognak fog mutatkozni. 

Ralph legalább így fogta fel a dolgot. Néha persze feltámadt 

benne a kétség, és ilyenkor félig-meddig már rászánta magát, 

hogy kiveri fejéből Elisát, és kizárólag Blackbell özvegyével 

törődik. Ez a csüggedt hangulat azonban nem tartott sokáig. 

Szerette Elisát, a maga módján, csendes, alattomos, gonosz 

szenvedéllyel, amely nem volt más, mint a hiúság és érzékiség rút 

keveréke. Meg akarta nyerni Elisát a maga számára, ő volt a 

legszebb, a legokosabb, a legerényesebb mindazok között, akiket 

ismert. Ha a leány véletlenül felnézett az égre szép szemével, ha 

keblét mélyebb lélegzet duzzasztotta meg, Ralph vére lángra 

lobbant, tűz áradt végig erein, s ilyenkor szeretett volna rárohanni, 

mint valami ragadozó, elcipelni őt az erdők mélyébe, ott látni őt 

lábai előtt, rátenni a kezét, és azt mondani: – Az enyém vagy! – 

Ilyen pillanatokban még tíz vetélytársat megölt volna, ha közte és 

Elisa között állanak. 

Az Elisa bírására való sóvárgása valósággal betegséggé lett 

nála. Elölt benne minden más vágyat; gyűlölni kezdte a szép, 

odaadó lady Georgianát. Már csak színlelte vele szemben a 

gyengédséget. Kezdetben, amíg azt hitte, hogy Elisa bizonyosan 

az övé lesz, hogy nem kerülhet más kézre, a szíve még nem volt 

érdekelve ebben a dologban. Most azonban sóvárgás és 

féltékenység emésztette azt, mert érezte, hogy tervei sokkal 

merészebbek, mint ahogy eleinte gondolta. És éppen ez ingerelte 

és ösztökélte. Arra a gondolatra, hogy jöhet valaki más, és 

elragadhatja tőle Elisát, vére a fejébe tódult, s az volt az érzése, 

hogy rögtön fegyvert kell keresnie. Néha, amikor a leány 

közelében és néhány pillanatra vele egyedül volt, csak nagy 

erőfeszítéssel tudta megállani, hogy őrületes erővel karjaiba ne 

zárja, s ne mondja neki: – Szeress, légy enyém! Különbeni 

megöllek!… 



Ralph megszokta, hogy akaratát mindig keresztülviszi: nem 

bírta elhinni, hogy lehet akadály, és tehetetlen rabja volt 

szenvedélyének. Elisa bírása lett életének célja, és életét akarta 

kockáztatni, hogy a célt elélje. 

Ez idő tájt jött a hír, hogy don Alfonso Toledóból New Yorkba 

jön, egyrészt azért, hogy nagybátyját, Büchting urat meglátogassa, 

másrészt azért, hogy részt vegyen az Uniónak a lázadók ellen való 

döntő harcában. Ralph-ot ez a hír két szempontból is felizgatta. 

Vajon tud-e Alfonso arról, hogy Richard Toledóban volt? Ralph 

számára még mindig rejtély volt, hogy don Lotario és családja 

tökéletesen hallgatnak erről a kérdésről. Alig lehetett elhinni, hogy 

Richard nem nevezte ott meg magát, hogy igénybe vette a hosszú 

vendégszeretetet, és nem árulta el kilétét. Ha pedig megnevezte 

magát, akkor bizonyára azt is megmondta, ki tört az életére. Ha ez 

a kérdés – mint már említettük – felvetődött benne, akkor azt 

mindig azzal ütötte el lelke mélyén, hogy hiszen Richard már 

halott, hogy tehát már semmit sem lehet bebizonyítani, s hogy már 

most is az a hit terjedt el, hogy az az állítólagos Richard kalandor 

és csaló volt. A nagy hallgatás azonban még így is rejtélyes volt, s 

Ralph-nak készen kellett állnia arra, hogy ez oldalról veszedelmek 

merülhetnek fel. Felvértezte tehát magát a lelkiismeretlen emberek 

hidegvérével. Semmit sem bizonyíthattak rá – a vádat bizonyára 

mindenki hihetetlennek találja majd –, az pedig, hogy tényleg volt 

egy csaló, kiderült a providence-i eseményekből; eltökélte magát, 

hogy minden gyanút, amely esetleg ellene felmerülhet, az 

alaptalanul sértett és gyanúsított ember egész erejével és 

felháborodásával fog letörni, és őrültségnek vagy félreértésnek 

fogja feltüntetni. És ezek fölött az aggodalmak, elhatározások, 

feltevések, titkos ármánykodások felett ott lebegett az a vad öröm, 

hogy az, akire vonatkoznak, mégiscsak halott, s hogy bármi 

történjék is, rá, Ralph-ra, semmit sem lehet rábizonyítani. 



Don Alfonso megérkezése azonban más tekintetben is 

foglalkoztatta. Hátha a fiatalember megjelenése összefügg Elisa 

megváltozott hangulatával? Talán ő a kiválasztott, a milliomos 

menyasszony jövendőbelije? Ralph, aki mindig hajlott a 

bizalmatlanságra, aki másokról mindig önző terveket tételezett fel, 

csak természetesnek vélte, hogy don Alfonsónak szándékai 

lehetnek a szép Büchting Elisát illetően, és hogy most akarja 

megvalósítani ezeket a szándékait. Miképpen ellensúlyozza ezt, 

ha feltevése valónak bizonyul? Ralph a második gyilkosságtól sem 

riadt volna vissza. Nem volt lelkiismerete; az első gyilkosság nem 

nyomta a lelkét; különben is, megállapított igazság, hogy a vad 

jellemeket minden áldozat, amelyet alantas szenvedélyük 

elpusztít, még jobban felingerel. 

Ralph ezúttal kényelmesebben végezhetett vetélytársával. 

Alfonso be akart lépni az egyik északi ezredbe, hogy harcoljon a 

lázadók ellen. Milyen könnyen téved el egy golyó a harctéren, 

milyen könnyen lehet Alfonsót olyan helyre állítani, ahonnan 

többé nem tér vissza! Sakkjátékos nem fontolgathatta meg 

hidegebben és józanabbul azt, hogy üsse le ellenfelének lovát a 

legjobb, a legkönnyebb és a rá nézve legkevésbé káros módon, 

mint ahogy Ralph fontolgatta, miképpen szabaduljon meg don 

Alfonsótól, ha az valahol vagy valamiképpen útjában lesz. 

Alfonso megírta, hogy ő is Chicagón át fog utazni, és pontosan 

megadta útjának irányát. Büchting úr tehát eléje utazott, de nem 

szólt erről senkinek. Útközben aztán volt alkalma tájékoztatni az 

ifjút, hogyan áll Richard ügye, s milyen magatartást kell tanúsítani 

Ralph-fal szemben. Arról, hogy Richard életben van, Dantes már 

régebben értesítette a hacienda mayor lakóit, s egyben megkérte 

őket, hogy tartsák ezt a legnagyobb titokban. 

Don Alfonso tehát teljesen elkészült arra, hogy a Büchting 

család körében, valamint Mr. Everettnél találkozni fog Richard 

gyilkosával; és mégis csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta elérni, 



hogy megóvja nyugalmát, sőt Büchting kívánságára valamelyes 

barátságos magatartást tanúsítson. Hamar észrevette, hogy Ralph 

őt feltűnő figyelemmel kezeli – a szónak mind a két értelmében. 

Ralph-nak az volt a szándéka, hogy lehetőleg magától Alfonsótól 

tudja meg, miképpen gondolkozik Elisáról. Minden, amit látott és 

hallott, megerősítette gyanúját. Nemcsak Elisa bánt rendkívül 

barátságosan a szerény fiatalemberrel – mert mindjárt felismerte 

benne a jó és derék embert –, hanem Alfonso is szemlátomást 

rajongott Elisáért, és a legnagyobb csodálat hangján beszélt róla. 

Hisz lehetetlen is lett volna Elisa megnyerő, bájos egyéniségétől 

megtagadni a hódolatot, amelyet mindenki meg is adott neki. 

Alfonso nyilván elfelejtette már azt a sebet, amelyet Lamothe 

Marion ejtett a szívén. Miután Büchting házában lakott, 

úgyszólván óránként együtt volt a hölgyekkel, kikocsizott velük, 

elkísérte őket a színházba. New Yorkban már kezdték is suttogni, 

hogy a gazdag Toledo kiüti a nyeregből Ralph-ot. Mások persze 

azt mondták, hogy az lehetetlen, mert Alfonso és Elisa nagyon is 

közeli rokonok. Ámde milyen gyakran fordult már elő, hogy első 

unokatestvérek házasságra léptek! 

Az avatatlanok számára természetesen még mindig kérdéses 

volt, nem érdekli-e jobban Alfonsót Corizon Jeanette, Elisa kedves 

és szép társalkodónője, mint maga Elisa. Mert kétségtelen, hogy 

Jeanette minden hódolatot megérdemelt. Volt is benne része, és ha 

nincs színes vér az ereiben – ez borzalom volt minden jenki 

számára –, akkor már régóta száz meg száz udvarló versengett 

volna a kezéért. Corizon Jeanette egy ültetvényes és egy terzeroon 

leánya volt. Mint gazdag ember fia, az ültetvényes egy ideig 

titokban tartotta a színes nővel való viszonyát; csak akkor akarta 

elvenni szerelmesét, ha nagykorú és önálló lesz. De még mielőtt 

huszonnégy éves lett, meghalt, és szerelmese csakhamar követte 

őt a sírba. A fiú atyja, aki megvetette a színes fajt, nem törődött fia 

gyermekével, és eladta Büchting úrnak, aki a végtelenül bájos 



gyermeket együtt nevelte fel a tulajdon leányával. Jeanette előbb 

játszótársa volt Elisának, majd társalkodója lett. Amellett szinte a 

Büchting házaspár második leányaként szerepelt. Aki nem tudott 

származásáról, az feltétlenül a család gyermekének tarthatta őt. 

Jeanette meg is érdemelte ezt a megbecsülést. Gyermekesen szelíd, 

szerény, vidám s okos volt, tehetség minden nyelvben és 

művészetben, méltó barátnője Elisának. A két leány mindig is 

testvérként viselkedett egymással. A kacagó, éneklő, madárként 

csicsergő Jeanette csodálatosan egészítette ki a komolyabb Elisát, 

még külsejében is. Kékesfekete haja, sötétkék szeme, karminpiros 

gyönyörű arca, kissé telt, de rendkívül mozgékony alakja még 

jobban kiemelte Elisa megjelenésének északiasan komoly báját, 

nyugalmát és nemességét s viszont Elisa ellentétes tulajdonságai 

mellett maguk is csak annál jobban feltűntek. Persze 

letagadhatatlan tény volt, hogy Jeanette minden testvéri szeretete 

mellett is bálványként imádta Elisát, és sohasem tűrte, hogy őt 

vele összehasonlítsák. Így például határozottan kijelentette, hogy 

sohasem válik meg Elisától, s ezért sohasem megy férjhez. Ha 

majd Elisa egyszer felesége lesz valakinek – mondta –, nála marad 

mint komorna, és semmi esetre sem hagyja magát elkergetni. Neki 

Elisa mellett kell maradnia, még ha csak az öltözködésnél és a 

vetkőzésnél is fog neki segíteni. 

Corizon Jeanette – akinek alakja sokkal jobban izgatta a 

durvább lelkeket, mint Elisának inkább átszellemült lénye – New 

Yorkban sok megközelítő kísérlet célpontja volt. Ő maga 

szerencsére nem tudott erről. Szívének ártatlanságában sejtelme 

sem volt róla, hogy hatással van az érzékekre; a Büchting 

családban sohasem beszéltek származásáról, s így a leány nem 

sejthette, hogy éppen e származása miatt nézik őt a New York-i 

kéjencek olyan zsákmánynak, amelynek romlásával nem kell 

törődni – csak sikerüljön őt megejteni. Büchting úr azonban, aki 

ismerte New Yorkot és annak ifjúságát, nagyon jól tudta, mire 



értékelje a Jeanette iránt megnyilvánuló hódolatot. Beszélt róla 

feleségével, az pedig Elisával, és anélkül, hogy tudott volna róla, 

Jeanette sokkal jobban védve volt, mintha őt magát 

figyelmeztették volna. Ámde szerencsére eddigelé Ralph 

hasonszőrű társainak egyike sem tett semmiféle benyomást a 

leányra. Jeanette nem volt szerelmes, nem is akart az lenni – 

mondta; csak Elisát akarja imádni. 

Egy idő óta Corizon Jeanette persze kissé komolyabb lett, mint 

azelőtt, és Elisa nemegyszer rajtakapta, hogy fejét, gyönyörű, telt, 

hófehér karjára támasztva ült az ablaknál, és elmerülve merengett. 

Elisa nem vetett rá ügyet, vagyis inkább nem beszélt a dologról. 

Csak azt látta, hogy valahányszor a szobalány don Alfonsót 

bejelentette, Jeanette elpirul és elhalványodik, feláll s néhány 

lépést tesz a szobában, mintha le kellene csillapítani valami 

izgalmat, amely elfogta, s amellyel maga sincs tisztában. Ilyenkor 

finom, boldog mosoly suhant át Elisa arcán; don Alfonso, akinek 

fogalma sem volt arról, mi lehet az ok, nemegyszer azon kapta 

Elisát, hogy forrón, bensőséggel csókolgatta Jeanette-et, olyan 

forrón, hogy az még két egész nap együtt élő leány meleg 

barátságát tekintve is soknak tűnt. Csak maga Jeanette nem 

csodálkozott ezeken a hirtelen öleléseken. Teljességgel a természet 

egyszerű gyermeke volt. Csak azt tudta, hogy azokban a 

pillanatokban szükségét érezte az ölelésnek, és csak még jobban 

imádta Elisát, amiért az kitalálta szívének ezt a vágyát. De azt, 

hogy miért kívánja az ölelést, s hogy Elisa jobban belelát a szívébe, 

mint ő maga – arról sejtelme sem volt. Alfonso és Elisa között sem 

hangzott el soha Richard neve – Alfonsót Büchting úr kérte meg 

erre. A fiatal Toledónak egy újonnan alakított New York-i ezredbe 

való belépése –, amely ezrednek a nyáron kellett a harctérre 

indulnia –, megtörtént. És különös: ez időpont óta senki sem 

beszélt nagyobb rémülettel a háború veszedelméről, mint Corizon 

Jeanette, akinek pedig nagyszüleiért és részben vérrokonaiért folyt 



ez a háború. Napról napra remélte és imádkozott, hogy a háború 

hamarosan véget érjen. Sőt Jeanette, bizonyos mértékben, 

„demokrata” lett, s kész volt engedményeket adni a Délnek, hogy 

a lázadók megnyugodjanak, és letegyék a fegyvert. 

Mielőtt Alfonsónak a hadseregbe kellett lépnie – Ralph 

csodálatos módon félévi szabadságot tudott magának szerezni – 

Mr. Büchting egy nagyszabású estélyt akart rendezni. Azt 

mondogatta, hogy a New York-i iparosoknak is ki kell valamit 

keresni, s hogy a katonák miatt nem szabad megfeledkezni az 

itthon maradt dolgozókról. 

Elhatározták, hogy a ház kertjében esti mulatságot rendeznek; a 

kertészek és díszítők már egy hete dolgoztak a kertben és a ház 

arra nyíló szobáiban. Mr. Büchting a háború kitörése óta még nem 

adott estélyt. Érezte tehát a kötelezettséget, hogy legalább egyszer 

meghívja házához mindazokat, akikhez ő is több ízben meg volt 

híva. 

A tavaszi estély reggelén Pettow Ralph, ámbár már jó 

negyedórája ébren volt, még ágyban feküdt, és azon 

morfondírozott, hogy nem akadhat-e alkalom az ünnepen, amikor 

Elisához közeledhetnék, hogy belőle, ha nem is döntő, de legalább 

némiképpen bátorító szót csaljon ki. Ralph számára, aki 

mindenben szándékot látott és mindenben titkos rugókat keresett, 

ez ünnepély rendezése a Büchting családnak azt az elhatározását 

jelentette, hogy végre leteszi azt a titkos és csöndes gyászt, 

amelyet Richardért öltött. Ralph szerint ebben az elhatározásban 

bizonyos tekintetben az a belátás nyilvánult meg, hogy az eltűnt 

csakugyan meghalt az ő számukra, és hogy bele kell nyugodni a 

megmásíthatatlanba. 

Ralph félig lehunyt szemekkel fűzte ezeket a gondolatokat, 

mikor egyszerre lépéseket hallott a szobájában. Feltekintett. A 

szolga helyett, akit várt, öreg, fekete ruhába öltözött urat pillantott 



meg a szoba közepén, akire homályosan emlékezni vélt. Nyilván 

már látta valahol. Edmond Dantes volt, aki most rövidebb hajat és 

szakállt viselt; ruhája is kissé más szabású volt, így, aki nem 

ismerte őt jól, nem ismerhetett rá azonnal. 

Ralph tágra nyitotta szemét, és bizonyosan néhány nagyon 

goromba szót vágott volna az idegen fejéhez, aki korán reggel 

bejelentés nélkül lép be hozzá, ha nyelvére nem rakott volna 

önkéntelenül béklyót az öregúr sajátságosan komoly, szinte 

ünnepélyes külseje, s a felsőbbségnek és előkelőségnek az a 

kifejezése, amely Edmond Dantes egész lényéből áradt. Nagy 

nehezen ezt a néhány szót nyögte ki: 

– Kicsoda ön? 

Aztán felkönyökölt az ágyban, és félig gyanakvó, félig 

csodálkozó tekintettel nézett a misszionáriusra. 

– Nevem Edmond Dantes – felelte a misszionárius. – Talán már 

hallott rólam. 

Hogyne hallott volna! Ralph ismerte a kapcsolatot, amely Mr. 

Everettet és Mr. Büchtinget a misszionáriushoz fűzte. 

– Bocsásson meg – kiáltott fel –, hogy így fogadom, de ön oly 

váratlanul jött… hol volt a szolgám? 

– Nem találtam senkit – felelte Dantes. – És ha találtam volna is 

valakit, elküldtem volna, mert az volt a szándékom, hogy 

négyszemközt beszéljek önnel. 

– Csodálom, hogy Mr. Everett és Mr. Büchting még nem 

említették előttem, hogy ön New Yorkba érkezett – kiáltott fel 

Ralph, akit a misszionárius nyugodt, komoly tekintetének súlya 

alatt valami különös szorongás fogott el. 

– Azért jöttem New Yorkba, hogy beszéljek önnel, csakis önnel 

– mondta Dantes. – Hisz ön a földi és az égi 

igazságszolgáltatásban? 

– Mit jelentsen ez a kérdés? – felelt Ralph elhalványodva, és 

önkéntelenül a csengőzsinórhoz nyúlt, amely ágya fölött lógott. 



Mert ez az ember – gondolta Ralph –, vagy őrült, vagy olyan 

ügyben jött, amelyről senkinek sem lenne szabad, és nem is lesz 

szabad tudnia. Ralph a revolvert kereste a szemével, amely az 

éjjeliszekrényen szokott lenni, most azonban nem volt ott. 

Elfelejtette odatenni? Vagy az idegen vette el onnan? Látta, hogy a 

revolver azon az asztalon hevert, amely az ablak mellett, az ágytól 

messze állott. 

– Mielőtt felelek önnek, Mr. Dantes – szólt Ralph kissé hevesen 

–, megengedi, ugye, hogy legalább kissé felöltözzem. Nem 

szívesen beszélgetek az ágyból. Lenne szíves néhány pillanatra 

átfáradni a másik szobába? 

– Nem! – felelt az aggastyán nyugodtan. – Maradjon ott, ahol 

van. Azért jöttem, hogy nagy szolgálatot tegyek önnek, s ezért 

túlteszem magamat bizonyos formaságokon és illendőségi 

szabályokon, amelyeket mással szemben nem hanyagolnék el. Ön 

Everett Richard gyilkosa. Ki akar-e térni a gyilkosság vádja elől, 

vagy be akarja azt várni New Yorkban? Ez az a kérdés, amelyet 

önhöz intézek. 

Lehetetlen leírni, mi minden cikázott végig Ralph agyán erre a 

kérdésre, amely úgy érte őt, mint derült égből lecsapó villám. Mit 

tud ez az ember a gyilkosságról? Minek jött? Honnan tudja a 

tényállást? Hogyan viselkedjék vele szemben? Nem tudta, hogy az 

arca egy fél perc alatt többször változtatta színét, hogy 

öntudatlanul az éjjeliszekrény felé nyújtotta kezét, oda, ahol a 

revolver rendszerint feküdt. Fél percen át kábult, szinte 

eszméletlen volt. Aztán lassan kibontakozott ebből a kábulatból. 

– Uram – mondta nagy nehezen –, engedje megmondanom, 

hogy nem én hívtam ide, hogy megjelenése nagyon furcsa, s hogy 

nézetem szerint ön tévedett a személyben. Ön Richard gyilkosáról 

beszél. Ki az? Régóta keressük. Ön nyilván nem tudja, hogy a 

meggyilkoltnak én voltam a legjobb barátja. Mondja, mindig ura 

ön a gondolatainak? 



– Remélem, az vagyok! – felelte Dantes komolyan. – De rövidre 

fogom a dolgot. Tudom, nem mondom, hogy mások is tudják, de 

én tudom, hogy ön a Liberty-Plantation melletti prérin orvul, 

álnokul lelőtte barátját, Richardot. Tudom, hogy ön Richardot, aki 

akkor valóságos csoda által megmenekült a haláltól, 

Providence-ban kiszolgáltatta a lázadók haditörvényszékének, s 

ezzel a szörnyű árulással eltávolított az életből egy embert, aki 

önnek sohasem görbítette volna meg egyetlen hajszálát sem. Itt 

akarja-e bevárni, amíg gyilkosságért vád alá helyezik, vagy el 

akarja-e hagyni New Yorkot, el akar-e menni a világ másik 

részébe, hogy ott megbánja bűnét, és megpróbáljon hasznos 

tagjává lenni az emberiségnek? Röviden és világosan felteszem 

önnek ezt a kérdést. Kezemben vannak a gyilkosság bizonyítékai! 

De ellenzem a halálbüntetést, amely okvetlenül lesújtana önre. 

Figyelmeztetni akarom önt, és alkalmat akarok adni, hogy még 

életében vezekeljen. Határozzon gyorsan! 

Richardnak tehát volt alkalma valakinek mindezt elmondani! 

Nem függ-e össze ez ember látogatása Alfonso megérkezésével? 

Alfonso mondta el a misszionáriusnak, amit Richardtól Toledóban 

hallott? Mindegy, itt van a rettegett pillanat, és Ralph érzett 

magában erőt, hogy szembeszálljon vele. 

– Dantes uram – mondta –, miután ön Mr. Everettnek és Mr. 

Büchtingnek barátja, kötelességemnek tartom, hogy egy pillanatra 

se feledkezzem meg önnel szemben a kíméletről. Közölte már a 

két úrral a vádat, amelyet ellenem emel? 

– Szabatosan beszéltem, igazodjék szigorúan a szavaim szerint! 

– felelte Dantes, keményen Ralph szemébe nézve. – Azért jöttem, 

hogy figyelmeztessem. Tűnjék el New Yorkból, szálljon magába, 

igyekezzék másutt hasznos tagjává lenni az emberi 

társadalomnak, és kitölteni azokat a réseket, amelyeket ezzel a 

gyilkos merényletével és egyéb árulásaival az élők sorában 

szakított! Kétheti időt adok! Ha mától fogva két héten belül nem 



utazott el, akkor lehull a titokról a lepel, amely gonosztettét eddig 

eltakarta a világ elől, én nyilvánosan fellépek, mint vádló, mint 

ahogy most csak intőként léptem ön elé. Ámde ezenfelül még egy 

feltételt szabok, azt, hogy mint szegény ember hagyja el New 

Yorkot, és arca verejtékével keresse meg másutt a kenyerét. Én 

bárhol meg tudom önt találni, éppen úgy, ahogy itt megtaláltam. 

– Ember, maga megőrült! – kiáltott fel Ralph, akit szörnyű 

borzadály fogott el, bárha eltökélte magában, hogy hideg és 

nyugodt marad. – Csak azt tudom, hogy a szegény Richard eltűnt 

– az, akit Providence-ban láttam, nem Richard volt – az csaló 

volt… 

– Ön nagyon jól tudja, mi történt! – vágott közbe Dantes. – 

Kezében van a sorsa. Figyelmeztetni akarom, kímélje meg a 

világot attól az ocsmány látványtól, amelyet az ön vád alá 

helyezése nyújtana. Cselekedjék úgy, ahogy lelkiismerete sugallja. 

Sarkon fordult, és kiment a szobából. 

Ralph megrántotta a csengőzsinórt, aztán kiugrott az ágyból, 

átsietett az egyik utcai szobába, s az ablak leeresztett függönye 

mögül az utcára nézett. Látta, amint Dantes egy közelben 

várakozó kocsihoz ment. 

– John! – kiáltott a szolgára, aki őt kereste. – Gyorsan, kövesse 

azt az embert! Tudnom kell, hol lakik! 

A szolga – megijedve Ralph hangjának szörnyű kifejezésétől – 

elrohant. Ralph is igyekezett megjegyezni magának, milyen a 

kocsis, a két ló, a kocsi, hogy rájuk ismerhessen. Azután egy szál 

ingben leroskadt az egyik plüss karosszékre. Egész teste 

reszketett. Egyszerre felugrott, berohant az egyik szobába, 

felkapott egy üvegkancsót, amely sötétvörös folyadékkal volt tele, 

s az ital nagy részét felhajtotta. Végre letette a kancsót, sokáig 

köhögött, s egy darabig szemlátomást hányási ingerrel küzdött. 

Aztán, még mindig remegve, visszabújt az ágyba. 



A roppant mennyiségű rum, amelyet magába öntött, 

hamarosan hatott. Arca kipirult, szeme merev, üveges kifejezést 

öltött. Most összevicsorította a fogát, két keze ökölbe szorult. Így 

feküdt ágyában, ide-oda hányatva száguldó gondolatainak 

áradatától, amíg a szolga visszajött. 

– Nos? 

– Kapitány úr, lehetetlen volt a kocsit követni – felelte a szolga. 

– Nagyon gyorsan hajtott… Pompás lovak voltak… az én 

bérkocsim nem tudott a nyomában maradni… eltűnt a szemünk 

elől. 

– Ismerted a kocsit és a lovakat? 

– Nem! 

– Ismerted azt az embert? 

– Nem. De úgy rémlik, mintha emlékeznék rá! Mintha láttam 

volna évek előtt Everett úrral vagy Büchting úrral együtt. 

– Láttad őt a legutóbbi napokban ezekkel az urakkal? 

– Nem. 

– Everett úrnál sem? Gondolkozzál! 

– Nem, egészen bizonyosan nem, kapitány úr! Ez az ember 

feltűnt volna nekem. 

– Ha meglátod, menj utána. Hagyj félbe mindent; kövesd, és 

tudd meg a lakását. Ezer dollárt kapsz, amikor jelented, hogy 

tudod, hol lakik. 

– Mindent el fogok követni, kapitány úr! 

– És miért eresztetted be? – fortyant fel Ralph. – Mióta szabad 

idegen embereknek a hálószobámba hatolni? Idegen embereknek, 

akik meg akarnak ölni, akik az életemre törnek? Felelj, gazember! 

– Jóságos Isten… friss vízért mentem, mint minden reggel – 

válaszolt a szolga ijedten. – Hisz még sohasem fordult elő, hogy 

idegen ember behatolt ide. És olyan tiszteletre méltó úrnak 

látszott! 



– Tiszteletre méltó az öregapád… orgyilkos volt! – üvöltött fel 

Ralph. – Ahol látod, vagy ha még egyszer idejön, hívj rendőrt… 

nem, ne azt! Hívj engem, értesíts titokban! És mindenekelőtt 

igyekezzél megtudni a szolgáktól, vajon ez az ember, hisz láttad, 

leírhatod, hogy milyen, jár-e Mr. Everetthez vagy Mr. 

Büchtinghez. Veszedelmes ember, szemmel kell tartani. Most 

hagyj még egy órára egyedül… jelentsd be az irodában, hogy nem 

jól érzem magamat, s csak később megyek be. 

A szolga kiment. Ralph a paplanba burkolózott – de nem volt 

maradása. Felugrott, gyorsan felöltözött, és fel s alá, összevissza 

járkált a lakásban. 

Honnan kapta ez az ember a hírt? Alfonso elmondhatta neki 

azt, ami Richarddal Toledóban való tartózkodásáig történt; de 

honnan ismeri a Providence-ban történteket? Nos, talán a 

délvidéki újságokból, amelyek a kivégzésről írtak. Ez a Dantes – 

rajongó bolond, aki elajándékozza a millióit – összerakott valamit 

magának, ami ugyan megközelíti az igazságot… sőt maga az 

igazság… – de hogyan akarja ezt bebizonyítani? Nem, senki sem 

bizonyíthat be semmit! – Ralph ezt öntudatlanul hangosan 

kiabálta. – Mind bolondok, csalók, ostobák, akiket elámított egy 

csaló! Ki mondja azt, hogy bizonyítékokkal tud előállni? Ki látta, 

hogy lelőtte Richardot a prérin?! Jöjjenek, mérkőzzenek meg 

vele… szembeszáll velük! 

És mégis… hátha be lehet bizonyítani? Akkor nem egy 

borzalmas intelem ez a mai látogatás? Nem kell-e akkor hálásan 

tekinteni arra a gyűlölt emberre, aki az imént távozott? Nem kell-e 

akkor összeszednie mindent, amit csak talál, és elmenekülnie… 

messze… messze…? 

Nem! Hogy elhagyja New Yorkot és Elisát?… Inkább jöjjön a 

halál! Hogy Richard megnevezte gyilkosát, az most már bizonyos. 

De ki fogja elhinni ezt a mesét? Mr. Büchting, Mr. Everett, Elisa… 

nem, nem szabad, hogy elhiggyék! Gúnyos kacagással fogja 



lesújtani, mint csalót, ezt a Dantest, meg ezt az Alfonsót, aki a hírt 

valószínűleg New Yorkba hozta. És ha százezer gyilkosságot is 

kellene elkövetnie, hogy ezt az egy gyilkosságot elrejtse, attól sem 

riadt volna vissza. 

Már-már azon érte magát, hogy megint a rumosüveghez nyúl. 

De gyorsan elfordult. Nem akart iszákos lenni, nem akarta magát 

tönkretenni, nem akart függésbe kerülni ettől a csábító méregtől, 

amelynek már oly sok barátja esett áldozatul. 

– Hidegvérrel akarok velük szembeszállni! – mondogatta 

magában. – Mit akarnak? Senki sem hozhat bizonyítékot! 

Megfenyítem őket, ha csak ki is merik mondani a gondolatot, hogy 

én vagyok a tettes. 

Lassanként egyre jobban megnyugodott. Dantes nyilvánvalóan 

nem szólt Mr. Everettnek, mert ennek viselkedése vele szemben 

változatlan maradt, s a nagybácsi apró szórakozottságai inkább 

kellemes, mint sötét hírekre vallottak. 

Másként állt a dolog Büchtinggel. Az ő tekintetében – úgy 

rémlett Ralph-nak – mintha néha-néha megmutatkozott volna az, 

hogy tud valami szörnyű titokról. De hátha ez csak rémlátomás? 

Hátha téved? Természetesen Büchting gyanakvása lett volna a 

legkellemetlenebb minden akadályok között, amelyek a tervei elé 

tornyosulhattak. El kell tehát hárítani. Minden gondolatát arra kell 

most fordítania, hogy azt a Richardot, aki Toledóban megjelent, 

csalónak tüntesse fel – akinek, nem tudja, mi oka lehet rá, hogy őt, 

Ralph-ot akarja gyilkossággal vádolni – akit nem ismer, s nem is 

akar megismerni. 

Délben, mikor az irodában megjelent, már egészen nyugodt 

volt. Azt mondta Everett úrnak – aki korán elment hazulról, s csak 

most jött vissza egy olyan titokzatos sétából, amely Ralph 

gyanúját már régen felébresztette –, hogy megint rájött a szívbaja, 

s megígérte aggódó nagybátyjának, hogy most már komolyan 

megvizsgáltatja magát az orvossal. Eközben azonban sokkal 



jobban foglalkoztatta őt Mr. Everett titokzatos sétája, mint a saját 

állapota. Eddig még nem sikerült megtudnia, hová jár nagybátyja. 

Everett úr mindennap olyan különböző időben ment el hazulról, s 

mindig olyan észrevétlenül, hogy most már úgyszólván sohasem 

lehetett tudni, szobájában van-e, vagy sem. Ralph elhatározta, 

hogy megkérdezi őt magát. 

– Kedves bácsi, mostanában sokat jár sétálni – mondta. – 

Nagyon helyesen teszi. Úgy látom, használ is az egészségének. 

Sokkal jobb színben van, s a kedélye is könnyebb, derűsebb, mint 

azelőtt. 

– Ugye? – felelte barátságosan az öreg, és kissé zavartan 

mosolygott. – Ezek a séták bizony jót tesznek. Folytatom is még 

egy ideig. 

– Nekem is mozgást ajánlott az orvos – szólt Ralph. – Egyszer 

majd együtt mehetnénk sétálni. 

– Hogyne, hogyne! – válaszolt Mr. Everett, de közben kissé 

elpirult, elfordult, és keresgélni kezdett az iratai között. 

– Tehát titok van mögötte! – gondolta magában Ralph. 

Dantes nyilvánvalóan még nem beszélt Everett-tel; Ralph 

ismerte az öreget, az nem tudott volna eltitkolni ilyen súlyos 

vádat, legfeljebb akkor, ha – ami még jobb lenne – teljességgel 

nevetségesnek és kalandosnak tartaná, olyannyira, hogy nem is 

tartotta volna érdemesnek vele foglalkozni. 

Ralph, mint rendesen, a tőzsdére ment. De tekintete nyugtalan, 

tétova és kutató volt. Mindig azt kémlelte, nem látja-e valahol 

Dantest. 

A tőzsde bezárása után egy rendőr-tisztviselőhöz hajtatott, akit 

jól ismert; leírta neki az aggastyánt, és jelentékeny összeget ígért, 

ha kideríti, hol lakik az. 

Igen, megkezdődött a büntetés! Ralph életét most gyanakvás és 

rettegés töltötte be. 



Ugyanaznap délelőtt Elisa és Jeanette a kis erkélyen ültek, 

amely a kertre nézett. A nagy vászontető le volt eresztve, úgyhogy 

a két fiatal leány árnyékban ült, és kényelmesen élvezhette a 

reggeli langy levegőt. Az ünnepély előmunkálatait már befejezték 

a kertben. Csak a díszítő művész járt-kelt néhány segédjével, és 

változtatott meg egyet-mást az elrendezésben. 

A két fiatal leány arról beszélt, milyen öltözetet fog felvenni 

este. Jelmezes bálról volt szó, azzal a korlátozással, hogy csak 

középkori olasz viselet volt megengedve. Büchting úr azzal a 

szándékkal nyomatta rá ezt a meghívóra, hogy gazdag barátai és 

ismerősei kénytelenek legyenek költekezni. Az egészen öreg 

uraknak megengedték, hogy az olasz szerzetesek egyszerű és 

kényelmes viseletében jelenjenek meg. Hasonlóképpen az idős 

hölgyek számára is akadt megfelelő egyszerű viselet. Mindenki 

tudta, hogy emiatt senki sem fog elmaradni, mert senki sem volt 

hajlandó elmulasztani egy estélyt Büchtingéknél, ha kapott 

meghívót. Az is meg volt engedve, hogy álarcot viseljenek, de csak 

az ünnepély elején, este tizenegy óráig. Az ünnepély eszméjének 

megfelelően a kert is olasz ízlés szerint volt elrendezve, s a kertfal 

mentén felállított díszletek firenzei utcák és terek látképét 

ábrázolták, a Mediciek korából. Nappal ezek a díszletek kissé 

rikító látványt nyújtottak; Elisa és Jeanette több ízben ékelődtek is, 

mert mindkettőjüknek igen fejlett művészi érzéke volt: festeni is 

tudott mind a kettő. 

A két barátnő megállapodott, hogy a két Leonorának öltözik, 

akiket Goethe „Tassó”-jában írt le, s akiket nem egy festő ecsetje 

vetett vászonra. Elisa, mint német ember leánya, kitűnően beszélt 

és olvasott németül, Jeanette pedig nagy nyelvtehetséggel néhány 

év alatt annyira megtanulta ezt a nyelvet, hogy játszva olvasta a 

német klasszikusokat. A két leány érezte, hogy a két barátnő 

szerepe teljesen rájuk illik, és elhatározta, hogy az estélyen egyik 

sem tágít a másik mellől. Az ünnepély második részében azonban 



az apa kívánságára gazdagabb, színpompásabb öltözetet 

szándékoztak felvenni: Elisa velencei nőnek, Jeanette pedig albán 

nőnek akart öltözni. Nyilvánvaló volt, hogy Mr. Büchting, aki 

egyébként nem adott a külsőségekre, azt akarta, hogy leánya ezen 

az estén olyan szép és hódító legyen, amilyen csak lehet. A 

ruhakérdés tehát elrendeztetett a két barátnő között – a 

kiválasztott kosztümök már ott lógtak az öltözőszobában, s már 

csak néhány apró díszítés hiányzott róluk, amelyről az utolsó 

pillanatban akartak dönteni. A beszélgetés most a vendégekre 

terelődött. Elisa elővette a meghívottak névsorát, és a két leány 

tekintete végigfutott azon. Nem volt hiány ártatlan, tréfás 

megjegyzésekben, mert bár a Büchting család ismeretségi köre 

nagyon válogatott volt, mégis akadt az ismerősök között, akit nem 

lehetett nevetés nélkül elképzelni a középkori olasz világ 

romantikus viseletében. 

– Pettow kapitány, azt hiszem, jól fest majd – mondta Jeanette. – 

Külsejében van is valami olaszos vonás. 

– Ez igaz – felelte Elisa közönyösen. – Alakja különben sem 

előnytelen. A lelkivilágát nemigen szívelem, de meg kell 

vallanom, hogy ő egy úgynevezett „szép ember”. Nézetem szerint 

azonban a pompás olasz viselet még jobban áll a szőke férfinak. 

Tudod, az ellentét a fekete föveg és a világos haj, a sötét bársony és 

a rózsás arc között, még sokkal hatásosabb és érdekesebb. 

Jeanette nem felelt mindjárt. Jól tudta, kire gondol Elisa. De 

Richard nevének említése neki is tilos volt. Gyorsan másra terelte 

a szót: 

– Azt mondod, hogy neked nem tetszik Ralph lelkivilága. 

Tudod-e, szívem, hogy egész New York téged tart az ő 

jövendőbelijének? 

Elisa még sohasem hallott erről. Elhalványodott, és hosszan, 

idegenkedve nézett Jeanette-re. 

– Ki mondja ezt? – kérdezte halkan. 



– Tegnap hallottam, mikor Mrs. Howardnál voltam látogatóban 

– felelte Jeanette elfogulatlanul –, és nagyon elcsodálkoztam, hogy 

ezt a házasságot mint befejezett dolgot tárgyalták ott. 

Elisa térdére nyugtatta hímzését, és egy ideig összeszorított 

ajkakkal bámult le a kertbe. 

– Úgy – mondta azután –, most értek csak meg egy-egy célzást, 

amelyet egyszer-másszor hallottam. Nos, az emberek többet 

törődnek velem, mint ahogy óhajtom. Nem, szívecském, Pettow 

Ralph sohasem lehetne a férjem, még ha… még ha egyébként 

elismeréssel is lennék iránta. Nem vonzódom hozzá, sőt, valami 

határozottan taszít tőle. Úgy vagyok vele, mint te Alfonsóval. 

– Mint én?… Don Alfonsóval?… – kiáltott fel Jeanette. 

Rémülten nézett Elisára, és kiejtette kezéből a hímzést. 

Elisa mosolygott. 

– No igen – mondta aztán –, don Alfonso tegnap panaszkodott 

nekem, hogy te ki sem állhatod őt. Mihelyt megjelenik a szobában, 

te érezteted vele, hogy nem látod szívesen. 

– Én? – kérdezte Jeanette egészen elhalványodva. – És mit 

törődik don Alfonso velem? 

– No, hallod! Én azt hiszem, hogy az én kedves Jeanette 

barátnőm, a fekete rózsa, bizony van olyan szép, hogy bármelyik 

fiatalember törődhessen vele! – szólt Elisa még mindig 

mosolyogva. 

– Meg akarsz büntetni azért, hogy idő előtt beszéltem Ralph-ról, 

ugye? – mondta Jeanette, mélyen lehorgasztva fejét. 

– Hogy én meg akarlak büntetni! Miért? – kiáltott fel Elisa 

megragadva Jeanette kezét. – Nem, egészen komolyan beszélek, 

barátságosabb lehetnél don Alfonsóhoz. Mit vétett neked? Olyan 

kedves, olyan figyelmes… 

– Hozzád az, és így is illik! – felelte Jeanette. – Nagyon 

haragudnék rá, ha egy pillanatra is elfelejtené, hogy minden 

pillanat, amelyet a te közeledben tölthet, boldogság neki. 



– Az én közelemben… nos, hisz vér szerinti unokatestvérem, 

tehát a testvér után a legközelebbi rokon – válaszolt Elisa 

mosolyogva. – Ilyen közeli rokonok között nem olyan nagy 

boldogság az együttlét… hanem magától értetődik. Aztán meg az 

én kedves unokafivéremet, úgy látszik, sokkal inkább elszomorítja 

a te tartózkodásod, mint amennyire örül az én jelenlétemnek. 

Jeanette fölvette hímzését a földről; elfordította arcát. 

– Csak nem gondolnak az emberek arra is, hogy don Alfonsóval 

boronáljanak össze? – kiáltott fel Elisa nevetve. – Mrs. Howard 

nem beszélt erről? 

– Hogy gúnyolódhatsz ilyen komoly dolgokról! – tiltakozott 

Jeanette hol elhalványodva, hol elpirulva. 

– Igen, most szerepet cseréltünk – mondta Elisa. – Víg 

madaram, Jeanette, most lógatja a fejét, s nekem kell vidámságot 

hozni életünkbe. 

– És miért ne lehetne gondolni ilyen tervekre! – szólt Jeanette 

alig hallhatóan, és még mindig félrefordította fejét. – Hát don 

Alfonso nem… 

– A legkedvesebb gavallér, és a többi? – vágott közbe Elisa. – 

Bizony az. De egyúttal unokafivérem is, számomra tehát testvér, 

akire mindig csak őszinte testvéri szeretettel fogok gondolni, és 

soha másképpen. Szerencsére Alfonso nem is akar engem próbára 

tenni, sokkal finomabb lelkű, semhogy ilyesmi eszébe jusson. És 

azt hiszed – odahajolt Jeanette-hez, és lehalkította hangját –, azt 

hiszed, hogy ilyen könnyen el lehet felejteni az… 

Nem beszéltek tovább. 

– Az istenért, Elisa, még mindig remélsz? – kiáltott tel Jeanette, 

és szinte rémülten bámult barátnőjére. 

– Ha nem is remélek, mégsem tudom elfelejteni – felelte Elisa, 

és anélkül, hogy tudta volna, elmosolyodott. 

Jeanette csóválta a fejét. Az ő számára, aki az életet úgy fogta 

fel, amilyennek az mutatkozott, aki erős volt érzésben, hű és 



szenvedélyes, de ment azoktól a szinte titkos sejtelmektől, 

amelyek megvannak az északi fajokban, számára Everett Richard 

halott volt, aki sohasem tér vissza. 

– Nem gondolod, hogy Alfonso nagyon jól fog festeni, mint 

velencei nemes? – kérdezte végre Elisa, hogy másra terelje a 

beszédet. – Kitaláltam titkát. Valószínűen álarccal fog megjelenni. 

Nos, a mi kettőnk szeme minden álarc és álöltözet alatt is rá fog 

ismerni. Egyáltalán, kíváncsi vagyok, melyik álarc nyújt kellő 

biztonságot az én Jeanette-em átható tekintete ellen. Szent Isten… 

mit tettem! 

Jeanette egészen megrémült ettől a hirtelen felkiáltástól, s mikor 

látta, hogy Elisa vigasztalan arccal ül ott, valóban nem tudta, hogy 

tréfáról van-e szó vagy komoly dologról, míg aztán az alig 

észrevehető rángás Elisa szája szögletében tájékoztatta őt, hogy a 

színlelt rémület mögött pajkosság lappang. 

– Mi az, mi történt? – kérdezte félig aggódva, félig mosolyogva. 

– Olyan feledékeny bolond vagyok, amilyen nincs több a 

világon! – kiáltott fel Elisa. – Don Alfonso bizalmasan elmondta 

nekem, milyen viseletben lesz ma este, de kikötötte, hogy neked… 

éppen neked, ne áruljam el. És most így visszaéltem a 

bizalmával… 

Alfonso nevének említésére megint sötét pirosság borította el 

Jeanette arcát, a leány elfordult, hogy elrejtse zavarát. 

– Nem értem… miért éppen nekem nem szabad azt tudni? – 

kérdezte akadozó lélegzettel. 

– Mit tudom én! – válaszolt Elisa. – És most már késő. Mert 

Alfonso estig nem szerezhet más kosztümöt. Legjobb, ha nem is 

mondom meg neki, hogy elszóltam magamat. Hát fontos az, hogy 

te tudod, milyen ruhában lesz? Hisz nincs titkotok egymás előtt! 

– Nincs bizony! – felelte Jeanette gyorsan. – És én tettetni fogom 

magamat, mintha nem ismerném… ha egyszer nem akarja, hogy 

ráismerjenek! 



– Helyes! – kiáltott fel Elisa nevetve. – Nem gondolhatok mást, 

mint azt, hogy ismeretlenül akar hozzád közeledni, hogy… 

hogy… valamit mondjon neked… mindegy, hogy mit… 

– Nekem? – kérdezte Jeanette halkan. 

– No igen, neked… valami tréfát… valami bolondságot… hisz 

Alfonso még olyan fiatal! 

– Huszonhárom éves, azt hiszem – mondta Jeanette. 

– Szörnyű nagy kor! – évődött Elisa. – De… 

Egy szobaleány szakította félbe, aki az erkélyre lépett, és egy 

finom levelet adott át neki azzal a megjegyzéssel, hogy a küldönc 

válaszra vár. 

Elisa megnézte a levelet, amelynek alakja és színe rendkívül 

előkelő volt, s amelyen a cím mellett ez állt: „saját kezébe”. Az írás 

ismeretlen volt Elisának. Felbontotta a levelet, és ezt olvasta: 

„Drága miss Büchting! Csak nagyon futólag találkoztunk 

néhányszor társaságban, amit bizony senki sem sajnál jobban, 

mint én. Csodálkozni fog tehát, ha megtudja, milyen rendkívüli 

kéréssel fordulok önhöz. Meghívót kérek ünnepélyükre. Olyan 

viseletben és álarccal fogok megjelenni, hogy senki sem ismerhet 

rám. Csak az ön számára lesz halványsárga szalag a bal vállamon. 

Még mielőtt leveszik majd az álarcot, távozom, és senkinek sem 

kell tudnia, hogy ott voltam. Legföljebb azt fogják hinni, hogy 

ismerősei közül valakinek, akinek hivatalosan nem küldhetett 

meghívót, így akart alkalmat adni, hogy végignézze az ünnepély 

egy részét. Természetesen nagy érdekem, hogy ez az ügy 

mindenki előtt titokban maradjon. Senkinek sem szabad megtudni 

– később sem –, hogy ott voltam önnél. 

Higgye el, hogy csak nagyon fontos okok bírhattak rá ilyen 

rendkívüli szívesség kérésére. Valamikor talán módomban lesz 

jóságát viszonozni. Nagy szolgálatot tesz nekem. Én minden 

körülmények között végtelenül hálás leszek önnek. 



Blackbell Georgiana, 

szül. Stevensbury bárónő. 

Elisát nagyon meglepte ez a levél. Még egyszer elolvasta. Aztán 

felállt, és kimentve magát Jeanette előtt, bement a szobába. Nem 

kockáztathatta meg, hogy egészen a saját felelősségére teljesítse a 

lady kérését, amelyet különben is nagyon furcsának tartott. Meg 

kellett kérdeznie atyját vagy anyját. Büchtingné asszony nem volt 

otthon. Atyját kereste tehát, és megtudta, hogy otthon van. 

Bement hozzá, és megmutatta neki a levelet. 

– Tudom, mi a hölgy szándéka – szólt mister Büchting, miután 

figyelmesen végigolvasta a levelet, s egy percig gondolkodott. – 

Teljesítsük a kívánságát! ó mindent el fog követni, hogy fel ne 

ismerjék. 

– Sejted tehát, miről van szó? – kérdezte Elisa elcsodálkozva. 

– Sejtem, Elisa! De nem akarok róla beszélni, mert az ilyen 

dolgokban mégis tévedhet az ember. 

Fogott egyet a megmaradt, ki nem töltött meghívók közül, és 

odaadta Elisának. Az gyors kézzel valami idegen nevet írt rá, 

aztán rövid, pár sornyi levelet is, amelyben megígérte a 

titoktartást; borítékba tette az egészet, lepecsételte, és maga adta át 

a lady küldöttének, aki szemlátomást nem volt közönséges szolga. 

Aztán visszatért az erkélyre. 

Don Alfonsót találta ott a buzgón hímző Jeanette mellett. Mint 

mindig, most sem igen beszélgettek. Jeanette dolgozott, mintha 

élet és halál függne attól, hogy a hímzés délre készen legyen. 

Alfonso néhány szót mondott a kert díszítéséről. A fiatalember az 

utóbbi években nagyon megváltozott; déli vére és a déli éghajlat 

hamar megérlelték. Bajusza tömöttebb lett, és még mindig finom 

arca határozott, férfias kifejezést öltött. Melegen köszöntötte 

unokanővérét, és gavallérosan kezet csókolt neki. Már nem az az 

ifjú volt, aki, miután szerencsésen ellenállt Európa és főleg Párizs 



csábításainak, beleesett Marion hálójába, s ott érzelmeinek jó 

részét elpazarolta. Nem, Alfonso öntudatos férfi lett, erre vallott 

arcának erélyes kifejezése, és ha mégis kissé elfogódottnak és 

nyomott hangulatban levőnek látszott, annak más oka lehetett, 

olyan oka, amely néha még az érett férfit is megfosztja egy időre 

szilárdságától, akaraterejétől. 

Alfonso kicsiny levelet vett elő tárcájából, és átadta Elisának. 

Nővére, Inez írta; reggel kapta, atyjának egy levelével együtt. Az 

Egyesült Államok keleti része és a távoli délnyugati részek között 

már helyreállt a szárazföldi összeköttetés; a lázadókat a felkelés fő 

fészkeibe, Virginia, Georgia és Alabama államokba szorították 

vissza; a posta már biztonságosan közlekedhetett a nyugati 

államokon át, a Mississippi mentén. 

Elisa boldog meglepetéssel olvasta el a levelet. 

– Mennyire sajnálom, hogy Inez nem jött el magával, Alfonso! – 

kiáltott fel aztán. – Hogy örültem volna! 

– Hát még a szüleim, akik olyan régen nem látták már Inezt! – 

sóhajtotta a fiatalember kissé elkomorodva. 

– Igen, igaza van! – mondta Elisa. 

– Szüleim azt akarták, hogy egyikünk maradjon otthon – 

mondta Alfonso. – Én mindjárt mondtam, hogy Inezt sokkal 

szívesebben fogadják majd New Yorkban, mint engem. De anyám 

nem akarta őt elereszteni. És arról is szó volt, hogy atyám Inezzel 

Mexikóba utazik… 

– Éppen erről ír Inez – szólt közbe Elisa. – Nos, akkor találkozni 

fognak egy bizonyos Tréport kapitánnyal – folytatta mosolyogva. 

– S miután ez a kapitány minden leírás szerint igen derék ember, 

én csak helyeselhetem, hogy olyan társaságot keres, amilyent itt 

New Yorkban nem találhatna. 

Alfonso mosolygott, összenéztek; a fiatalember elértette a tréfát. 



– És mégsem fér a fejembe – szólt ismét Elisa komolyabban –, 

hogy Tréport úr még mindig a francia zászló alatt marad, amely 

pedig nem fog dicsőséget szerezni a mexikói háborúban. 

– A kötelesség tartja ott – felelt rá Alfonso –, s én megértem ezt. 

A katona nem válhat meg a szolgálattól, amíg nem vívták meg a 

harcot, amelyben részt vesz. Aztán Edmondnak atyjával is meg 

kell egyezni. De mihelyt a franciák Mexikóban győztek, vagy 

pedig kénytelenek lesznek kivonulni az országból, Edmond 

rögtön kilép a hadseregből. Nekem határozottan megmondta. Sőt, 

már ki is szemelte magának Mexikóban azt a vidéket, amelyen le 

akar telepedni. Egy Mexikó belsejébe való kiküldetése alkalmával 

ismerte meg. 

– Tehát új telepes… bravó! – kiáltott fel Elisa. – Ennek örülök. 

Hát maga, kedves unokabátyám, maga hogy gondolkodik a 

jövőjéről? Gyarapítani akarja az apai babérokat Toledóban, vagy 

maga is külön otthont akar teremteni a föld valamely 

hozzáférhetetlen zugában? 

– Én mindenesetre a férfi legnagyobb és legszebb hivatásának 

tartom, hogy úttörője a kultúrának olyan vidékeken, amelyek 

vagy elvesztek a civilizáció számára, vagy pedig eddig még 

sohasem nyíltak meg előtte. De – mert van egy „de” is a dologban 

– és Alfonso szemét lesütve elhallgatott… 

– Nos, mi az a „de”? – kérdezte Elisa meglehetős komolyan. 

Jeanette is felnézett munkájáról Alfonsóra, amit a fiatalember nem 

vett észre. 

– Nos, hisz nem élhetek egyedül az ilyen Isten háta mögötti 

helyen – felelte Alfonso nekibátorodva. – És melyik, az élet 

kellemességeihez szokott leány lesz hajlandó követni engem a 

pusztaságba! 

– Akkor, kedves Alfonso, kevés önbizalma van! – kiáltott fel 

Elisa. – Nincs tisztában azzal, hogy hű és derék szív az 

úgynevezett társaságnak minden cifraságát pótolhatja. 



– Talán magam is azt hiszem… – válaszolt Alfonso szintén 

elkomolyodva. – De azért megértem, milyen nagy elhatározás kell 

ahhoz: követni az embert olyan úton, amilyen számomra van 

kijelölve, s amelyen a magam jószántából is járni akarok. 

– No, ezt nem hittem! – mondta Elisa. – Sőt, számomra 

egyenesen csábító lenne nagyszerű magányban élni a magam 

teremtette viszontagságos életet. Mit gondolsz, Jeanette? 

– Én? – felelte az, majdnem megijedve a hirtelen megszólítástól. 

– Erről sohasem gondolkoztam. Én, persze, veled mennék. 

A nevetés, amellyel Elisa ezt a kijelentést fogadta, olyan 

ragadós volt, hogy Alfonso önkéntelenül vele nevetett. Jeanette 

attól tartott, hogy valami bolondot mondott, és elpirult, s – Megint 

nagyon belemélyedtél a hímzésbe! – mondta Elisa. – Azt 

kérdezem, nem lennél-e szívesen olyan ember felesége, aki 

hasonló helyzetben van, mint atyám volt régebben Nyugaton, s 

amilyenben Lotario bácsi van most Toledóban. 

– Egyáltalán nem akarok férjhez menni! – felelte Jeanette 

mélyen lehajtva fejét, és tűjével össze-vissza öltögetve a hímzésen. 

– Én nálad akarok maradni. 

– De ha már többé nem kívánlak magam mellett? – szólt Elisa. 

– Hogy te többé nem kívánsz magad mellett?! – kiáltott fel 

Jeanette, és két keze lehanyatlott. 

– Hát persze! – válaszolt Elisa mosolyogva. – Hisz eljön a nap, 

amikor férjhez megyek, s akkor nem tűrlek meg a közelemben. 

Nagyon is veszélyes lennél rám nézve. Nem, neked ugyanazon a 

napon kell férjhez menned, velem egyszerre! 

– Soha! – kiáltott fel Jeanette. – Ha elkergetsz, leülök a 

küszöbödre. Majd meglátjuk! 

– De akkor nagyon szerencsétlenné tennél, édes szívem! – 

mondta Elisa. – Hisz egyszer mindenképp el kell válnunk. És ha 

úgy folytatod, mint most, akkor megtörténik a válás hamarosan. 

Lógatod a fejedet, rosszkedvű vagy és hallgatag. Boldog lehetek, 



ha napjában egyetlenegyszer mosolyt tudok csalni az arcodra. Azt 

hiszed, sokáig kibírom ezt? – Jeanette rámeredt barátnőjére, 

mintha nem akarna hinni a fülének. 

– Igen, nekem az én jókedvű Jeanette-emre van szükségem! – 

kiáltott fel Elisa. – Más Jeanette nem kell! És most készülj fel a 

válásra. Meg kell lennie! 

Jeanette még mindig kábultan nézett a mosolygó Elisára, és ki 

tudja, milyen jelenet következett volna, ha nem jön egy szolga, aki 

elhívta Alfonsót, mert valami látogatója jött, és ha Elisa nem ölelte 

volna át Jeanette-et, mihelyt a fiatalember eltávozott az erkélyről. 

– Te csacsi – súgta Elisa a megijedt leány fülébe –, hát nem 

tudod, mit mond a Biblia, hogy a nő hagyja el atyját és anyját, és 

kövesse a férjét? Tehát ha eljön ő…? 

– Micsoda ő? – zokogott Jeanette. 

– Nos, ő, a jövendőbeli! – suttogta Elisa. 

E pillanatban Büchtingné asszony jelent meg az erkély 

ajtajában, mosolygott, mikor a két leányt így ölelkezve együtt 

látta, és üdvözölte őket. 

– Jeanette sírt? – kérdezte azután, mikor jobban szemügyre 

vette a fiatal leány arcát. 

– Mostanában rá szokott ez jönni! – felelte Elisa vidáman. 

Minden pillanatban megteszi ezt, de én nem irgalmazok neki. No, 

gyerünk reggelizni! 

Este tíz óra volt, és Büchtingék ünnepélye javában folyt. A 

díszletek fényesen beváltak a kert gyönyörű, félhomályos 

világításában, s a társaság, amely részben itt, részben a szobákban 

járt-kelt, teljesen méltó volt a vendéglátóhoz, New York 

városához, az Empire Cityhez, vagyis a köztársaság fővárosához. 

Persze sok jelmez inkább drága voltával, mint ízlésességével tűnt 

fel; mégis a legtöbbön megvolt mind a két tulajdonság, sőt 

némelyiknél különbet a legötletesebb művész sem találhatott 



volna ki. Mindenekfölött kedves volt a két Leonóra; csak azért 

tették fel kicsi csipkeálarcukat, mert az egész fiatalság álarcban 

jelent meg; mindenki ismerte őket. mert két ilyen jelenség egymás 

mellett csak a Büchtingék házában volt. A férfiak között Ralph 

tűnt fel, aki nagyszerű öltözetben volt. Ezt az öltözetet Booth 

tervezte meg számára. Ralph is álarcot viselt, de mindenki 

megismerte őt hullámos, fekete hajáról, és valószínűleg maga is 

azt akarta, hogy ismerjenek rá. Nehezebben lehetett felismerni 

Alfonsót a velencei nemes ugyancsak drága és teljesen régi divat 

szerint készült viseletében, amely még előnyösebben emelte ki 

karcsú termetét. Széles álarcot viselt, és szemlátomást vigyázott, 

hogy ismeretlen maradjon. 

Általában a társaság legnagyobb része az álarcok ellenére is 

egymásra ismert. Annál jobban feltűnt két alak, akikről senki még 

csak halványan sem sejtette, ki lehet. Az egyik magas nőalak volt, 

hosszú apácaruhában és olyan sűrűn eltakart arccal, hogy azt 

kellett hinni: vonásait még az álarc alatt is szándékosan 

eltorzította, hogy valahogy fel ne ismerjék. Hajából semmi sem 

látszott. Keveset mozgott az összevissza járkáló csoportok között; 

legtöbbször egy oszlopnál vagy valami mélyedésben ácsingózott. 

Állandóan egyetlenegy alakra figyelt, és éppen ez az alak ügyet 

sem vetett rá. Hogy is álmodhatta volna Ralph, hogy ez a hölgy, 

aki apácaruhájának bal oldalán halványsárga szalagot viselt, lady 

Blackbell Georgiana! 

De annál inkább foglalkozott Ralph a másik rejtélyes álarcossal, 

aki szintén velencei ruhában volt, mégpedig ama komor, 

rettenetes hivatalnok ruhájában, akinek a könyörtelen köztársaság 

törvényeit kellett végrehajtania. Ez a férfi szintén teljesen 

ismeretlenné tette arcát az álarc és más változtatások segítségével. 

De Ralph minden idegenszerűsége mellett is úgy vélte, hogy ez 

Dantes, a misszionárius, Ez az álarcos is keveset mozgott a vidám 

fiatalok között, hanem inkább hátrahúzódva maradt, és figyelt. 



Ritka szép tavaszi este volt, s a fiatalság leginkább a kertben 

tartózkodott, ahol szökőkutak, facsoportok, lugasok és 

külön-külön kis étkezőhelyek elősegítették kisebb vagy nagyobb 

csoportok létrejöttét. Elisa és Jeanette körül fiatal lovagok 

rajzottak. Az álarc alatt némelyük felbátorodott arra, hogy 

elmondja Elisának hódolatát, amelyet máskor sohasem mert 

szemébe mondani. Ralph-nak ez nem nagyon tetszett, ő is azt 

remélte, hogy ma megtalálja a kedvező alkalmat. Különösen 

útjában volt a velencei nemes, akinek jelmezében Alfonso 

rejtőzött, mert ez árnyékként követte Elisát és Jeanette-et. Ez az 

utóbbi nyilván kerülte a velenceit; Elisa azonban több ízben 

incselkedett vele. Ralph fülelt, és ráismert Alfonso hangjára. 

Eggyel több ok, gondolta, hogy félretolja a vélt vetélytársat. 

Most kedvező volt az alkalom. Néhány társaságbeli műkedvelő 

különböző helyeken azon álarcosan dalokat énekelt, majd 

zenedarabokat vagy verseket adott elő, csupa olasz művet, hogy 

megóvják az ünnepély eredeti jellegét. Éppen most egy hölgy – 

Rómeónak öltözve – a Júliával való híres kettőst énekelte Bellini 

operájából. Mivel tudták, ki a két hölgy, körülrajongták és lelkesen 

tapsolták őket. Elisa és Jeanette a háttérben állt. Alfonso odaállt 

Jeanette mellé, Ralph nesztelenül Elisa mellé osont. 

– A szép Leonora távol tartja magát rabszolgáitól – szólt Ralph 

halkan, egészen Elisa füléhez hajolva. 

A leány rögtön ráismert Ralph hangjára, de úgy tett, mintha 

semmit sem hallott volna, és tovább is az éneket figyelte. Ralph 

mellette maradt. 

– Milyen boldogok lennének ma a költők vagy a művészek! – 

folytatta Ralph. – Legalább reményük lehetne, hogy a szép 

Leonora egyetlen napig szeretni fogja őket, s ez elég arra, hogy 

boldoggá tegyen egy egész emberéletet! 



– Úgy látom, nemes lovag – válaszolt most Elisa tréfás hangon 

–, hogy ön az a költő, akiről beszél, mert soha költő ennél 

áradozóbb szavakat nem írt le. 

– Mert mindenki, aki szeret, költővé válik abban a pillanatban, 

amikor lelke kitárul! – mondta Ralph kissé biztosabban, mert neki 

már az is elég volt, hogy választ kapott, amelyhez hozzáfűzhette a 

maga szavait. – Mit adnék érte, ha ama kiválasztottak között 

lehetnék, akik előtt egy ilyen büszke és előkelő szív 

megnyilatkozik! 

– Ön nem valódi középkori lovag! – felelte Elisa vidáman. – 

Azok csak egy szerelemről tudtak, ön több kiválasztottról beszél. 

– Mivel tudom, hogy sohasem lehetek az az egyetlen szerencsés 

ember, már azzal is beérném, hogy egy lehetek a többi között – 

felelte Ralph. – És mégis, nem… ezt nem bírnám el. Akinek 

egyetlen mély, izzó szenvedély él a szívében, annak lehetetlen 

megosztani azt mással… Igaza van, középkori lovag vagyok a szó 

igazi és teljes értelmében: csak egy szerelmet ismerek, és azért 

elmegyek, akár a halálba is! 

Hangja már elvesztette az álarcos tréfáknál megengedett 

könnyed, enyelgő jelleget. 

Izgatott volt, hangja fojtottan, szenvedélyesen remegett. 

– Akkor kívánom önnek, ismeretlen nemes lovag, hogy találja 

meg azt a szívet, amely az önéhez hasonló igazi szerelmet érez ön 

iránt – felelte Elisa meglehetősen hangosan, ezzel mintegy jelezve, 

hogy nem akar letérni az álarcos tréfa talajáról. – A jelen nincs 

bővében az ilyen rajongóknak, hacsak valami kedvező varázslat 

nem sodorja ön elé az igazit ezen a ma esti ünnepen. 

– Én csak egyet tudok, akiben minden megvan, aminek a 

legnemesebb, a legjobb nőben meg kell lennie! – felelte Ralph izzó, 

komor szenvedéllyel. – Az itt van… ön az, Leonora! 



– Köszönöm, nemes lovag! – felelte Elisa nevetve. – Látom, 

hogy ruha teszi a nőt is, és amióta a hercegnő ruháját hordom, 

magam is, úgy látszik, felsőbbrendű lénnyé lettem. 

– Mindig is az volt… Elisa! – suttogta Ralph. 

Büchting kisasszony kissé felvetette a fejét. 

– Téved, nemes lovag! – felelte hidegen és kurtán. – Én nem azt 

a nevet viselem, amelyet most kimondott. Leonora vagyok… 

Menjünk kissé közelebb az énekesnőkhöz! 

Ezzel kezet nyújtott Jeanette-nek, s magával húzta az álmodozó 

leányt. Alfonso ott maradt Jeanette oldalán, és élénken beszélt 

neki. Vajon megtört a jég kettejük között? 

Ralph eddig nem tudta, de most kitalálta, hogy Jeanette az, 

akinek Alfonso udvarol. De mit ér ez neki? Elisa hidegen, 

büszkén, majdnem megalázóan elutasította őt. Ralph nem áltatta 

magát. A legóvatosabb nőnél is van egy mozdulat, amely 

megmutatja a szilaj udvarlónak, hogy tovább ment a kelleténél, sőt 

sértett is, és viszontszerelemre nem számíthat… Egy vállrándítás 

ez, a fejnek felvetése, amely világosabban beszél, mint a 

leghosszabb levél. Ralph értette. Összeszorított ajakkal nézett Elisa 

után. 

– De hát ki az, aki leköti őt? – tűnődött magában. – Ez a vézna 

spanyol nem… Az a színes leány után töri magát, a vérében van. 

Elisa talán nem ismert meg? Ostobaság. Hisz hallottam, mikor az 

imént így szólt atyjának: – Fordulj Pettow kapitányhoz, ott áll a 

sarokban, ő talán meg tudja neked mondani. – Elisa tehát tudja, ki 

vagyok, és mégis… 

Olyan erővel szorította össze fogait, hogy szinte megroppantak. 

Magas, sötét nőalak emelkedett fel az egyik bokorban elrejtett 

padról, közvetlenül előtte. Szemlátomást Ralph-ra nézett, ez 

azonban ügyet sem vetett rá. Az álarcos nő – az volt, akinek vállát 

halványsárga szalag díszítette – kiment a kertből, és eltávozott az 

ünnepélyről. Künn, az utcán, kocsi várta. A nő előbb egy 



divatárusnőhöz hajtatott, hogy lerakja jelmezét, aztán pedig a 

lakására. Vajon lady Georgiana eleget látott és hallott? 

Eközben Alfonso tovább sugdosott Jeanette fülébe. Sőt, történt 

közöttük valami. Alfonso nekibátorodott, és megkérdezte a leányt, 

persze mint ismeretlen, és az álarc védelme alatt – miért olyan 

hideg az ő barátjához, Alfonsóhoz, aki mindennap panaszkodik 

neki emiatt. Erre Jeanette röviden azt felelte, hogy nevezett don 

Alfonso valószínűleg nemigen törődik ezzel, mert nem igyekszik 

figyelmes lenni iránta, Jeanette iránt; kissé jobban viselkedik 

Elisával szemben, de még mindig nem úgy, ahogy kellene. Az 

olyan férfi, aki nem halálosan szerelmes Elisába, nem is férfi. 

– Ó – mondta Alfonso hevesen –, barátom tiszteli és 

nagyrabecsüli drága unokanővérét, de nem szerelmes belé, és ez 

valóságos szerencse… 

– Hogyhogy szerencse? 

– Igen, az, mert sohasem találhatna viszonzásra, nem is vehetné 

feleségül! És még ha mindez nem lenne is így, Alfonso nem 

változtathatja meg a szívét, mert ez a szív ellenállhatatlan erővel 

vonja őt – a másik Leonórához! 

Ezekre a nagyon is világos szavakra Jeanette nem tudott mit 

felelni. Elrántotta kezét a szilaj udvarló elől, aki utánakapott, 

úgyhogy Alfonso már-már kész volt nehéz szívvel visszahúzódni. 

De az álarc ellenére is meglátta Jeanette orcáinak pirulását, és úgy 

vélte, hogy itt a kedvező pillanat. 

– Szabad-e barátomnak valami választ vinni? – kérdezte 

halkan. 

– Ó igen. Mondja meg neki, hogy… 

Itt megint nem talált szavakat, míg végre a velencei nemes 

kérlelő kérdésére ezt mondta: 

– Juttassa eszébe azt a beszélgetést, amelyet két barátnő 

folytatott le tegnap egy erkélyen, s amelyet ő végighallgatott! 



– Ó, azt elmondta nekem! Az tréfa volt! – felelte Alfonso 

bátrabban. – Ha a szép fekete Leonora szíve egyszer komolyan 

megszólalna, akkor Leonora megtudná, hogy a szerelem 

hatalmasabb, mint a barátság. 

– Hogyan? – válaszolt Jeanette hevesen. – Az ön barátja azt 

képzeli, hogy én képes lennék valaha is elhagyni barátnőmet egy 

férfi kedvéért? 

– Barátom remélte ezt… de ez után a nyilatkozat után… ha 

elmondom neki… többé nem fogja remélni! – szólt Alfonso 

lehorgasztott fejjel, és távozni akart. 

Ebben a pillanatban azonban egy kéz ragadta meg az övét, s 

egy remegő hang ezt súgta neki: 

– Mondja meg gazdag, okos barátjának, hogy sohase beszéljen 

úgy azzal a szegény leánnyal, mint ahogy most ön beszélt hozzám. 

Nagyon szerencsétlenné, nagyon nyomorulttá tenné őt. Mert ez a 

leány nem tud neki hinni, és… nem hagyja el Elisát. 

– Nem tud neki hinni? Minden szentekre, miért nem? Hát 

Alfonso… hazudott valaha? 

– Nem… de hozzám nem szabad így szólnia, mert nem 

gondolhatja komolyan azt, amit mond, és nem is tarthatja meg. 

Közöttünk szakadék van, amelyen én nem tudok áthágni. Minden 

vigaszom, menekvésem az, hogy szeretem Elisát! 

Most vége volt Alfonso nyugalmának és önuralmának. 

Feltámadt benne az a gondolat, hogy Jeanette mindenesetre sejti 

az ő szerelmét, de a gazdag örököst látja benne, aki csak játszani 

akar vele. Ez a gondolat, amely bántotta becsületérzését, felizgatta 

őt és szenvedélyessé tette. A szavak úgy tódultak ajkáról, mint a 

hegyi patak rohanása, és Jeanette mélyen lehajtott fejjel, hol 

pirulva, hol meg elhalványodva állt ott, és hallgatta a szavak 

zuhatagát, mint a virág a hegyi patak zúgását, amint lerohan a 

magasból, és tavaszt hirdet a virágnak, de romlást is hozhat rá. 



Körülbelül ebben a pillanatban történt, hogy Elisa megragadta 

Jeanette kezét, és magával húzta barátnőjét, aki szinte öntudatlan 

volt, és soha nem sejtett, hihetetlen boldogság varázsa alatt állott, 

amelynek való voltát alig bírta felfogni. Alfonso eltökélte, hogy 

nem szalasztja el a döntő pillanatot, és nem tudva uralkodni 

magán, amikor végre kitárhatta belső valóját, követte őt, Jeanette 

másik kezét fogva úgy, hogy talán egyikük sem tudott róla. Így 

jutottak el abba a tömegbe, amely az énekesnők körül tolongott. A 

kettős véget ért. Tapsvihar ünnepelte Rómeót és Júliát, majd a 

társaság kisebb csoportokra bomlott. 

– Ez a signor, úgy látszik, egészen kivételes hűséggel és 

figyelmességgel ragaszkodik hozzád! – mondta Elisa, aki boldog 

volt, hogy megszabadult azoktól a kellemetlen, zaklató érzésektől, 

amelyek az utolsó percekben mellére nehezedtek. 

– Úgy van, igaz! – kiáltott fel Jeanette, aki felriadt szép álmából. 

– Hagyjon magunkra, don… 

– Drága húgom – suttogta Alfonso Elisához fordulva –, bárha 

most idegen viseletben vagyunk, álruhában, a szívem most mégis 

áhítja az igazságot, s ami a tréfa közepett elhangzott, az számomra 

szent és komoly dolog lesz. Engedje meg, könyörgöm, hadd 

beszéljek még néhány percig Jeanette-tel. 

– A nemes úr megsérti ez ünnep törvényeit, amikor neveket 

mond ki, amelyeket nem szabadna említeni. De megbocsátok neki, 

mert oly szépen tud könyörögni. 

Leült egy padra, és beszélgetésbe elegyedett egy arra haladó női 

álarcossal. 

Alfonso megint megragadta Jeanette kezét. Mit mondott? 

Később maga sem tudta. Jeanette pedig még kevésbé tudta neki 

elmondani. Később, amikor valami gyönyörű dallamot hallgattak, 

a madarak énekét az árnyas erdőben, vagy egy szökőkút 

csöppjeinek dallamos csobogását, amikor langyos tavaszi levegő 

és finom virágillat fogta őket körül, csak akkor érezték, hogy 



felmerült bennük ezeknek a perceknek emléke, és akkor egyszerre 

tudták, mit beszélt ama bizonyos estén Alfonso, és mit felelt neki 

Jeanette. De a szavakat sohasem tudták volna megismételni. 

Alfonso beszélt arról a változásról, amelyet Jeanette az ő 

szívében felidézett, elmondta, hogy csak most tudja, mi a 

szerelem, miután szíve azelőtt egy méltatlan szenvedélytől 

szenvedett, amelyre csak szégyenkezéssel és megbánással tud 

visszagondolni. Jeanette úgyszólván csak azzal felelt neki, hogy 

viszonozta kezének szorítását, vagy halkan azt suttogta: – 

Lehetetlen! Nem lehet! Ön nem teheti ezt! 

És könnye nagy cseppekben gördült ki a csipkeálarc alól. 

Alfonso ekkor csak még nyomatékosabban ismételte, hogy az 

igazi szerelem számára semmi sem lehetetlen, hogy Jeanette-nek 

viszont kell őt szeretnie, hogy ő szigorúan számot ad magának 

mindenről, amit tesz, hogy szülei boldogok lesznek, ha sikerül 

megnyernie egy ilyen nagyszerű leány szerelmét, aki testvére 

Elisának, és valósággal leánya Büchtingéknek. 

– Nem, nem, nem hagyhatom el Elisát! – felelte Jeanette 

szomorúan ingatva fejét. 

– Ó, Elisa meg fogja engedni, hogy szeressük egymást – 

válaszolt Alfonso ifjúi naivitással. Tagadhatatlan ténynek 

tekintette, hogy unokanővére, az ünnepelt szépség, döntő 

befolyást gyakorol barátnőjére, Jeanette-re. – Hisz tegnap is, ugye, 

milyen szép szavakat mondott? 

– Igen, tréfából, de nem komolyan! – suttogta Jeanette. – Nem 

hagyhatom el, nem szabad elhagynom. 

– Még akkor sem, ha Elisa boldog felesége lesz valakinek? – 

kérdezte Alfonso. 

– Ó, azt már nem hiszem. Elisa még mindig az elveszettre 

gondol, a halottra! 

– És ha Richard visszajönne? – suttogta Alfonso olyan halkan, 

hogy csak Jeanette érthette meg. 



– Igen, ha lehetségessé válnék a lehetetlen, akkor én is tudnám 

hinni, hogy elválhatok Elisától, és külön éljek, más helyen – felelte 

Jeanette. 

– Akkor remélek! – suttogta Alfonso. – Tegyük függővé a 

sorsunkról való döntést Elisától… Szabja meg ő, hogyan járjak el, 

hogy szívem szerint boldoggá tegyem az én drága Jeanette-emet… 

Mert azt, hogy maga szeret engem, azt már tudom. Ó, mily dőrék 

voltunk mi ketten, hogy nem sejtettük, mi rejlik szíveinkben! 

Újabb kézszorítás. Jeanette szeméből patakzott a könny. 

– Ó, Alfonso, Alfonso – kérlelte azután szomorúan –, gondoljon 

meg mindent, mindent! Ne sodorjon bele ilyen csodálatos álomba, 

hogy aztán fel kelljen ébrednem! A maga rangja, a szülei, roppant 

vagyona… 

– De Jeanette – vágott közbe Alfonso hevesen –, hogy gondolhat 

ilyet. Hát nem vagyok a világ legboldogabb embere, ha maga azt 

mondja, hogy szeret?… És a szüleim… Ó, mennyire fognak 

örvendeni, hogy a Büchting-ház második leánya az ő leányuk lesz. 

Micsoda aggodalom gyötri magát? Hát olyan alantas 

gondolkodásúknak gondolja szüleimet és engem, hogy a 

vagyonra nézünk, amikor a szív és szellem minden vagyonnal 

felér? Hát atyám nem volt szegény? 

– Ó, hagyjon, hagyjon, legalább ma! – könyörgött Jeanette. – 

Nagyon is tele van a szívem. Kérem, menjen! 

Valami olyan ellenállhatatlan erő volt Jeanette e szavaiban, 

hogy Alfonso, bárha kissé megütközött, mégis azonnal 

visszavonult. De a közelben maradt, és látta, amint Jeanette, 

felhasználva a kert e pontjának félhomályát, átölelte Elisát, fejét 

barátnője vállára hajtotta, és halkan sírdogált. Azt is látta, hogy 

Elisa szelíden megsimogatta Jeanette arcát. És ekkor megértette, 

hogy vannak a leányszívben hangulatok, amelyekbe férfiszemnek 

nem szabad belepillantani. Jeanette szereti őt, ebben már nem 

kételkedhetett. Ó, lenne csak neki is most valaki barátja, akit 



éppúgy megölelhetne, mint Jeanette Elisát, és akinek ő is 

elmondhatná boldogságát! Miért nincs itt Richard? 

Neki ugyanis azt mondták, hogy Richard nincs a városban, 

mégpedig nem ok nélkül mondták ezt; mert Alfonso hevesen 

követelte volna, hogy látni akarja barátját, ha tudja, hogy az csak 

félórányira van tőle. 

Eközben Ralph sötét és baljóslatú gondolatokkal körben járt a 

két Leonora körül. Különös… Amióta sejtette, hogy Elisának ő 

nemcsak idegen, hanem ellenszenves is, sajátságos változáson 

ment keresztül. Igen, ő ellenszenves Elisának. Hang, tekintet, 

mozdulat… minden elárulta ezt egyetlen pillanat alatt. Mi lesz 

tehát? Nos, Elisa sohase legyen senki másé! Ralph lelkében 

tombolt, forrt, őrjöngött a düh. Gyűlölte Elisát, meg tudta volna 

ölni. Hogy lemondjon róla?… Nem, soha! Most aztán igazán meg 

akart mozgatni eget és poklot, hogy meghódítsa, leigázza, hogy 

magáévá tegye. Büszke, gőgös leány, remegni fogsz az előtt, akit 

most megvetsz és elkergetsz magadtól, mint valami iskolás fiút. 

Hogy miképpen hajtsa ezt végre, hogy s mint élje el célját? 

Sötéten villogó szemekkel, összeszorított öklökkel, lihegve tett 

fogadalmat, hogy hatalmába ejti a leányt, ha mindent elveszt is 

érte, ami az életet számára kellemessé teszi, ha meghódított 

zsákmányával el is kell vonulnia abba a magányosságba, amelyről 

az öreg misszionárius beszélt neki. 

Ekkor hangok hallatszottak, amelyek csöndre intettek. – Megint 

egy előadás? – gondolta Ralph csúfondárosan. – Ostoba népség, 

amely nyilvánosan terpeszkedik, és untatja a többi embert! 

Ralph azt szerette volna, ha most villámok cikáznak és 

mennydörgés ropog. Mégis közelebb ment, hogy meghallja, mi 

lesz. Szüksége volt valamire, ami eltereli gondolatait a kudarctól, 

amelyet őrületes büszkesége nem bírt elviselni… Kényszerítenie 

kellett magát, hogy megóvja külső nyugalmát. Ó, nehéz, de 

nagyszerű feladat előtt áll: elámítani mindenkit, játszani az 



alázatosat, a jámbort, és a döntő pillanatban tigrisugrással 

magához ragadni a zsákmányt. 

Egy hölgy szavalt valami verset. Az efféle egyetlen ünnepélyen 

sem maradhatott el. A vers dicsőítette a harcot, amelyet az Észak 

vívott a Dél ellen. A költeménynek alapgondolata az az árulás 

volt, amellyel a Dél évtizedekkel előbb titokban előkészítette a 

küzdelmet, hogy az Északot s az Uniót egyetlen csapásra 

megsemmisítse. Ralph megvetően félrehúzott ajkakkal hallgatta. 

Még mindig az volt a meggyőződése, hogy a Dél fog győzni, 

ámbár az utóbbi hónapokban az Unió csapatai napról napra több 

teret nyertek. Egyszerre azonban megszűnt a gúnyos vonás szája 

körül, önkéntelenül egy kerti pad támlája után kapott, hogy meg 

ne tántorodjék, mert a hölgy a következő szavakat mondta, 

amelyek egész természetesen illeszkedtek bele a költeménybe: 

Mint hogyha tágas, szép zöld rónán 

Két lovas vágtat szép gyors lován, 

Két lovas egy törzs, egytestvér a kettő, 

Az egyik jámbor, a másik rosszatrejtő. 

A másik, íme már régóta tartja 

Az orgyilkos fegyvert és a karja 

Emelkedik, és lövés dördül el, 

A másik ím, a földön terül el: 

Így készítette rég elő a Dél… 

Viharos tetszés szakította félbe a szavalatot. A hasonlat találó 

volt. Ralph dermedten állt, és merőn nézett a kis emelvényre, az 

előadó hölgyre. Csak mikor megszűnt a taps, és a hölgy folytatta 

szavalatát, merészelt Ralph körülnézni. Senki sem figyelt rá. Csak 

az a sötét férfialak állt a közelben, akit ő Dantesnek tartott. 

Mozdulatlanul nézte őt. Ralph-nak, amikor ezt az embert 

megpillantotta, csak egy gondolata volt: nem találhatná egy golyó 

éppen olyan jól ez ember szívét, mint bárki másét? 



– Mondd csak, Francis – kérdezte egyik ismerősét, aki elhaladt 

mellette, s akinek jelmezét ismerte –, ki írta ezt a verset? 

– Hát nem olvastad? Hisz ma reggel jelent meg a Heraldban – 

felelte az. 

– Úgy! 

Ralph azt gondolta magában, hogy nem is kell kutatnia a 

szerzőt; úgy vélte, hogy az senki más, mint az a sötét férfialak, aki 

e pillanatban eltűnt. Ralph visszahúzódott a kert félreesőbb 

részébe, hogy egy ideig magában lehessen. Elisa visszautasításán 

és ezen a versen volt is mit gondolkodnia. Aztán odalépett a 

büféhez, s néhány pohár Lacrimae Cristit ivott – ma a borok is 

olasz fajták voltak, és az üdítő italokat is olasz módra készítették 

el, kezdve az egyszerű jeges limonádétól egészen a római puncsig. 

Most szünet állt be az ünnepélyben. Ebben a szünetben kellett 

leszedni az álarcokat, és ez idő alatt kellett átöltözniök azoknak az 

uraknak és hölgyeknek, akik ugyan letették az álarcot, de még 

mindig nem akarták, hogy rájuk ismerjenek, s ezért jelmezt 

cseréltek. A kert üresebb lett. Ralph, aki nem cserélt ruhát, leült 

egy magányos padra. Véletlenül Alfonso is arrafelé jött. Az ő 

gondolatai is a magány felé hajtották őt. Mikor megpillantotta 

Ralph-ot, aki most levette álarcát, és akit már amúgy is rég 

felismert semmit el nem rejtő jelmeze alatt, megtorpant, és 

visszafordult. 

– Ahá – gondolta Ralph –, ez is többet tud, mint amit tudnia jó! 

Vonulj csak a harctérre, barátocskám! Majd gondoskodunk 

előmeneteledről! 

És sajátságosan nevetett. Azt gondolta magában, hogy Néró 

nem is volt olyan ostoba, amikor azt kívánta: legyen az egész 

világnak egyetlen feje, hogy egy csapással lehessen leütni. Vajon 

Ralph, ha módja lett volna rá, habozott volna-e, hogy felgyújtson 

egy aknát, amely ezt az egész kertet felrobbantotta volna? 



A szünet véget ért. Zenekarok szólaltak meg a kertben és a 

termekben. Aki táncolni akart, táncolhatott. Ralph-nak nem volt 

hozzá kedve. Valami űzte őt, hogy lássa Elisát álarc nélkül. És 

másvalakit is űzött valami, hogy lássa Jeanette arcát a 

csipketakaró nélkül, így aztán megint összekerültek, mikor a két 

barátnő kart karba fonva kilépett a házból, és lejött a kertbe. 

Elisa arca derült és nyugodt volt, mint mindig. Csak most 

fogadta a vendégek üdvözlését csendes, megnyerő bájjal. Jeanette 

komolynak látszott. Szeme meg-megcsillant, mintegy fátyolon 

keresztül, és néha nedves lett. Mikor megpillantotta Alfonsót, aki 

kissé a háttérben maradt, hirtelen elfordult, és füle csúcsáig 

elpirult. Alfonso nem mert közelebb jönni. Érezte, hogy mára elég, 

ami történt, és hogy meg kell várnia, amíg az utóbbi óra 

benyomásai tovább hatnak Jeanette lelkében; hisz maga is érezte 

annak szükségét, hogy az első vallomás nagy izgalma lassanként 

csillapodjék benne. 

Ralph vakmerőbb volt. Felébredt benne a démon, és szinte 

akarata ellenére ragadta őt magával. Most már tudta, hogyan áll 

Elisával, és meg akarta mutatni, hogy ő az az ember, aki minden 

helyzetben feltalálja magát. Még a lépcsőn odaállt Elisa elé, és 

kezet csókolt neki, olyan udvariasan, olyan előkelően, hogy nem 

egy fiatal hölgy megirigyelte a ház leányát. Elisa érezte, hogy 

Ralph eközben mélyen a szemébe néz. De Elisa is eltökélte magát, 

ő is keményebb lett. Ralph ezúttal egyenrangú lélekkel került 

össze. Érezte ezt, de felsőbbséget senkiben sem akart elismerni. Az 

a mosoly, amely Ralph köszöntésekor Elisa ajka körül 

játszadozott, nem egy közelben álló fiatalemberben félreértésre 

adott okot: azt hitték, hogy kivételes kegyet jelent. Ámde Ralph 

tudta legjobban, milyen hideg volt ez a mosoly, és mi rejlett 

mögötte. Ez még jobban ingerelte. Ez a leány megéri, hogy miatta 

feláldozza az ember az életét és lelke üdvösségét! 



Ralph Jeanette-hez is szólt néhány szót. Szántszándékkal 

olyanokat mondott neki. amik kellemetlenül érinthették, amik 

sérthették. 

– Odalenn áll valaki – suttogta halkan –, akit az imént kéz a 

kézben láttam a szép Leonórával. Hoznak majd az újságok 

nemsokára valami örömhírt? 

Édes, csendes, üdvözítő titka az első szerelemnek, meg vagy 

szentségtelenítve, mihelyt idegen, hideg ajak beszél rólad! 

– Nem értem önt – válaszolt Jeanette, akinek megdermedt a 

szíve, s önkéntelenül erősebben kapaszkodott Elisa karjába. 

– Ó, én értem a kapitány urat – szólt Elisa keményen nézve 

Ralph szemébe. – Ebben a tekintetben nem csalódott. 

– Adja Isten, hogy mindig ilyen szerencsés legyek! – felelte 

Ralph mélyen meghajolva. – Valóban ritkán csalódom, még ha 

eleinte ellentmondással találkozom is! 

– Milyen csodálatos együttese ez a fiatalságnak és a 

bölcsességnek! – mondta Elisa. – A viszontlátásra, kapitány úr! 

Ralph mosolyogva nézett utána, míg Elisa ugyancsak 

mosolyogva lement a lépcsőn. Ralph tudta, hogy Elisa kesztyűt 

dobott eléje. Annál jobb! Most már nem is akarta, hogy Elisa 

meghallgassa őt, nem akarta, hogy kegyesen elfogadja őt. Meg 

akarta hódítani, lebírni, leigázni… zsákmányul ejteni! Éppen 

ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy valamelyik őse híres kalóz 

volt, és az járt a fejében, hogy annak a vére folyik ereiben, igazi 

rablóvér. 

Bement a házba, végig a szobákon és termeken, és igen vidám 

volt. Beszélt mindenkivel, akit ismert. A misszionáriust többé nem 

látta. 

– Szerencséje az öregúrnak! – mondta magában, mert vad 

vágyat érzett, hogy valamelyik elhagyott folyosón vagy 

mellékszobában kést döfjön a misszionárius szívébe. 



Ekkor Büchting úrral találkozott, aki kezet nyújtott neki, 

ugyanolyan arccal, ugyanolyan tekintettel, mint mindig. 

– Miss Shutting szép verset szavalt! – mondta Ralph. – Ma 

reggel már benn volt a Heraldban. 

– Igen, a miss bizonyára nem tudta ezt – felelte Büchting. – 

Különben talán el sem mondta volna! 

– No, az ilyen vers csak nyer, ha szép ajkakról hangzik el – 

válaszolta Ralph. – Az Észak és Dél viszonyára alkalmazott 

hasonlat gyönyörű szép… mélyen meghatott. 

– Csakugyan? Én nem nagyon figyeltem a versre – mondta Mr. 

Büchting, akinek homloka talán öntudatlanul összeráncolódott. 

De… bocsánatot kérek… a házigazdának ma mindenütt jelen kell 

lennie! 

– Hogyne! Bocsánat, hogy feltartóztattam! – kiáltott Ralph, és 

első ízben volt az a határozott érzése, hogy ez az ember tudja, mi 

történt. A gondolatoknak, aggodalmaknak, kombinációknak és 

terveknek egész sora rohanta meg agyát. 

Ebben a pillanatban maga miss Shutting jött feléje anyja karján. 

Ralph odalépett hozzá, és néhány bókot mondott neki nagyszerű 

szavalatáról. 

– A Heraldban olvasta a verset, ugye? – mondta. 

– Nem, kapitány úr. Mi nem olvassuk a Heraldot. Valaki 

névtelen küldte el nekem ezzel az aláírással: egyik tisztelője – ma 

estére! A vers nagyon megtetszett nekem, mindjárt meg is 

tanultam. Szinte csodálom, hogy a Herald ilyen verset közöl. 

– Én is! – felelte Ralph gépiesen. – Magában azonban azt 

gondolta: A szándékosság világos. Nem volt véletlen! 

Meghajtotta magát a hölgyek előtt, otthagyta őket, és megint 

lement a kertbe, ahol javában folyt a tánc. Egy darabig azt nézte, és 

úgy érezte, mintha az emberek bábok lennének, akiket dróton 

rángatnak. Aztán elhaladt a díszletek mellett, amelyek a kertfal 

mentén voltak felállítva. Néhány urat és hölgyet látott állni egy 



ajtó előtt, amely kicsiny, olasz stílusú pavilonba nyílt. Ez ajtó 

felett, világító betűkből felirat volt, amelyet Ralph azelőtt nem vett 

észre, mégpedig olasz és angol nyelven. A felirat így szólt: 

„Itt mindenki láthatja azt a személyt, akivel gondolatai a 

legtöbbet foglalkoznak. Csak egyenként szabad belépni.” 

A hölgyek és urak sorjában bementek, és legtöbbjük nevetve 

jött ki. 

– Büchting úr rendez itt valami tréfát! – gondolta Ralph. – 

Bemegyek én is! 

És ott maradt a pavilon előtt. 

– Nos, mit látott? – kérdezte egy öregúrtól, aki kacagva jött ki. 

– Mammon isten óriási képét! – kiáltott fel a kérdezett. – 

Büchting nagyon ügyes ember! A leányom egy perccel előbb volt 

benn, és mit gondol, kit látott? Magamagát a tükörben! 

Már senki sem volt hátra, aki be akart volna lépni. Ralph tehát 

bement a pavilonba, s egy fal előtt állott. A falon nyílás volt, 

amelyen át be lehetett látni a pavilon belsejébe. Ralph benézett, és 

hosszabb időn át csak valami ködfélét látott, amelyet valami 

fátyolszerű anyag lengetésével varázsoltak oda. Ebből a ködből 

azonban lassanként egy alak bontakozott ki, egyre tisztább 

körvonalakban, és Ralph a saját arcát pillantotta meg. Tehát tükör 

van ott. 

– Ostobaság! – dörmögte, és elfordult. 

Ámde ebben a pillanatban tekintete egy közvetlenül előtte álló 

alakon akadt meg. Az alak fekete ruhában volt, de a halálsápadt 

arc, a vérrel áztatott hajjal együtt Richard feje volt. A jelenés 

szemei le voltak hunyva. 

Ralph hátrahőkölt, nekiesett a pavilon deszkafalának, amelyben 

a nyílás volt. Minden elsötétült előtte. Fojtott kiáltás tört ki belőle, 

úgy érezte, hogy valami összeszorítja a mellét, megmarkolja a 

torkát, és elvesztette eszméletét, legalábbis se nem látott, se nem 

hallott. 



– De kapitány, mi baja? – szólalt meg végre egy hang mellette. 

Ez volt az első szó, amelyet Ralph ismét megértett. Felocsúdott, 

s megismerte az egyik vendéget, egy kedélyes öregurat. 

Ralph beszélni akart, de nem tudta mozgatni a nyelvét. Volt 

már annyi eszmélete, hogy tudott hazudni és kezével szívére 

mutatni – az efféle ijedelmeket könnyen rá lehet fogni valami 

szívbajra. Eközben tekintete tétován járt végig a kis előcsarnokon. 

Semmiféle alakot sem látott már ott. 

– Hát egyedül voltam, amikor ön bejött? – hebegte Ralph. 

– Egészen egyedül – válaszolt az idősebb úr. – Bejöttem, hogy 

megnézzem a tréfát. Mindenki azt mondja, hogy kitűnő. De jöjjön 

a friss levegőre… az majd használ. 

Karon fogta Ralph-ot, s magával húzta a még mindig erőtlen 

embert. Künn Ralph egy padra roskadt. Mikor kezével 

homlokához kapott, érezte, hogy kiütött rajta a hideg veríték. 

– Már jobban vagyok… mindjárt elmúlik! – suttogta. 

Egyedül akart maradni. 

– Ahogy tetszik – felelte az idősebb úr. – De, ha nem csalódom, 

még mindig nem jött helyre. 

– Igen, köszönöm… nagyon… már elmúlt! 

Köszönetet intett fejével az öregúrnak, s alighogy az elment, két 

kezét a homlokára szorította. 

Mi volt ez? Érzékeinek káprázata? Richardra gondolt abban a 

pillanatban. És Richard megjelent előtte… vagy talán szándékosan 

rendezték a dolgot, hogy megrémítsék? Talán csináltak egy 

képet?… Miért nem volt bátorsága, hogy rögtön rárohanjon a 

jelenésre? Tehát ő mégis gyengébb, mint gondolta! Hirtelen 

felugrott, a büfébe sietett, néhány pohár bort ivott, aztán 

visszament a pavilonhoz. 

A pavilon ajtaja feletti feliratot már leszedték. Ralph csak 

Büchting úr egyik könyvelőjét találta ott, idősebb férfiút, aki a 

tréfás játékot vezette. Ralph nem tudakozódott mindjárt arról, ami 



őt érdekelte, hanem megkérdezte, hogyan csinálták a tréfát. 

Jenkins – így hívták a könyvelőt – megmutatta neki azokat a kis 

készülékeket, amelyekkel a mutatványokat kieszközölték, és 

elmondta, hogy Büchting úr előre megjelölte neki, kinek mit 

mutasson. Jenkins egy kis nyíláson át megismert minden belépőt, 

és volt ideje felkészülni. A legtöbb látogatónak a saját képét 

mutatták, mert mindenki magamagával foglalkozik a legtöbbet. 

Ralph felhasználta azt az időt, ami mind e dolgok elmondására 

kellett, hogy alaposan körülnézzen. Meggyőződött róla, hogy 

sehol sincs ajtó, sehol sincs süllyesztő. Így végre eljutott arra a 

megnyugtató benyomásra, hogy izgatott képzelődése nemlétező 

képet látott. Eltávozott. 

Eszébe jutott, hogy talán ma alkalma lesz nyomon követni a 

misszionáriust. Az ünnepély szórakozásai nem tartóztatták őt, ha 

fontos dologról volt szó. És különben is, micsoda kellemességet 

várhatott még ezen az ünnepélyen? Elisával most nem akart 

beszélni. Előbb végig akarta gondolni, milyen magatartást 

tanúsítson vele szemben. Így hát elindult, hogy megkeresse a 

misszionáriust, s aztán lépésről lépésre kövesse. 

De nem találta sehol. Sem a kertben, sem a termekben nem látta 

sötét ruháját és komor alakját. Megint hiábavaló reménykedés! 

Elhatározta, hogy magától Büchting úrtól tudakozódik az öreg 

velenceiről. Mr. Büchting azt felelte, hogy valószínűleg egy 

Detroitból való úr volt az, aki napközben nála járt, s akinek 

meghívót adott, de bizonyosan nem tudja, ő volt-e. Őszinte volt ez 

a válasz, vagy titkos ellenségek gyűrűje veszi őt egyre 

szorosabban körül, hogy minden oldalról hálót vessen ki? Ralph 

nyugtalanságot érzett. Rosszkedvű volt, mint még soha. Az 

ünnepély többé nem érdekelte. Elment, mielőtt véget ért volna. 

Nyugtalanul, részben pedig ébren eltöltött éjszaka után Ralph 

ugyan még mindig érzett némi remegést és izgalmat, de 



tisztábban tudott gondolkozni. Ez azonban nem szerzett neki 

megnyugvást. Sokkal élesebb eszű volt, semhogy áltatta volna 

magát valamiben. Egyetlen önámítása a tulajdon személyére 

vonatkozott; ezt túlbecsülte. Minden egyéb dologban hidegen és 

józanul ítélt. 

Még egyszer fölvetette magában a kérdést, valóban az érzékek 

káprázata lett-e úrrá rajta; és arra az eredményre jutott, hogy ez 

lehetetlen. Sohasem szenvedett rémlátásban, sem hallucinációban, 

sem vízióban, mint többen az ismerősei közül. Valami való 

dolognak kellett lennie, amit látott. Hogy mi az: éppen ez a kérdés, 

s ezt megtudni az első és legfontosabb feladat. Most már bizonyos 

volt benne: valami alakot jelentettek meg előtte Richard 

arcvonásaival. Tudatosan, szántszándékkal rendezték. De ki tette 

ezt? És vajon Büchting úr benne volt-e a játékban? 

Ha Ralph tudta volna, milyen módon akarja Dantes őt 

megbüntetni, akkor megdöbbent volna azon a szörnyű igazságon, 

amely az öreg számításában rejlett, és a gyorsaságon, amellyel ez a 

büntetés teljesedni kezdett. Már nem volt más gondolata, sőt még 

Elisára vonatkozó tervei is hátrább szorultak: csak ezt a Dantest 

akarta ártalmatlanná tenni. Ama bizonyos esti jelenés a kerti 

pavilonban állandóan előtte lebegett, és bármennyire erőlködött 

is, hogy gondolatait másfelé terelje, azok mindig erre az egy 

tárgyra tértek vissza. Vad, izzó vágy emésztette, hogy ezt a 

Dantest is megsemmisítse. Amellett tervekkel kínozta magát, 

miként nyerhetné meg Elisát ellenkezése mellett is. Az üzletek 

iránt már nem volt érzéke, és bármennyire fellázadt is eleinte az 

ellen, hogy ittasságban keressen feledést és ideiglenes nyugalmat, 

lassanként mégis leigázta őt az alkohol kábító mérge, és 

fokozatosan csökkent ellenállása ama veszedelmes 

csillapítószerrel szemben, amelyet Staunton annyira szeretett, s 

amellyel Both is élt. 



Különben elhatározta, hogy már ma végez egy kis felderítést! 

Mikor az irodában egyedül volt Mr. Everettel, s a tegnapi 

ünnepélyről beszélgetett vele, amelyen az öreg bankár csak mint 

csendes szemlélő vett részt, egyszerre ezt a kérdést adta fel: 

– Bácsi, nem tudja, hová lett Dantes úr? 

Mr. Everett egy kissé, talán nagyon is zavarba jött, de nem 

annyira, hogy az feltűnhetett volna. Az utóbbi időben 

hozzászokott a titkolódzáshoz, és Dantes és Richard szüntelenül 

ismételt kijelentése, hogy a titok megsértése életveszélyes 

következményekkel járhat Richardra nézve, meghozta 

gyümölcsét. 

– Hallottam – felelte az öreg –, hogy New Yorkban van, de 

mindenkitől elvonult, és eltitkolja ittlétét. Bizonyosan megint 

valami csodálatos célja van, s nem akarja, hogy ezt a célját 

ismerjék. 

– De Büchting úr bizonyára beszélt vele? – kérdezte Ralph. 

– Meglehet – válaszolt Mr. Everett. – De nekem nem szólt róla. 

És mindenen, amit Dantes csinál, fátyol van, amelyet sohasem 

merek fellebenteni, már azért sem, mert nem szokásom, hogy 

tiszteletre méltó emberek titkába üssem bele az orromat. 

– Nem volna lehetséges, hogy valami csaló bújjék meg az ily 

rejtélyes személy mögött? – kérdezte Ralph. – Az olyan emberek, 

mint Cagliostro és St. Germain, szintén megfejthetetlen titokba 

burkolóztak… 

Mr. Everett nem engedte tovább beszélni. 

– Ez Dantesre nem vonatkozik! – kiáltott fel élénken. – Azok az 

emberek csak a maguk előnyére dolgoztak, Dantes semmit sem 

akar elérni a maga számára. Nem, nem! Minden, amit Dantes 

csinál, a tisztaság, a nemeslelkűség, az önzetlenség bélyegét viseli 

magán – de kedves Ralph, erről hiába beszélek, hisz nem ismered 

őt! 



– De hallottam, hogy néha rögeszmékben szenved – mondta 

Ralph, aki eltökélte, hogy kihasználja az alkalmat. – Olyan 

emberek mondták, akiknek ítéletében teljesen megbízom. 

– Akkor ezek a rögeszmék bizonyára a legmagasztosabb és 

legszentebb dolgokra vonatkoznak! – felelte Mr. Everett 

mosolyogva. – És adná Isten, hogy sok embernek lennének ilyen 

rögeszméi! 

Ralph látta, hogy most nem erőltetheti tovább a dolgot, vissza 

kell vonulnia. De legalább mégis valamelyes támadást intézett ez 

ellen a Dantes, a barátaitól imádott bálvány ellen, s elhatározta, 

hogy legközelebb folytatni fogja. Arról mindenesetre 

megbizonyosodott, hogy Mr. Everett nem ismeri Dantesnek 

ellene, Ralph ellen emelt vádját, mert ha ismerte volna, el is hitte 

volna… Ezt Ralph a mai beszélgetés után tisztán látta. 

Pettow kapitány e napon újra elment a rendőrkapitányhoz, 

akinek a misszionárius megtalálásáért a minap jelentékeny 

összeget ígért. A tisztviselő azonban még semmit sem tudott. 

Délután elhatározta, hogy meglátogatja Georgianát, akit 

néhány napja nem látott. A vele való viszony teher lett Ralph 

számára. Hiába sugallta esze, hogy okos dolog lenne nőül venni a 

szép özvegyet az ő kétmilliójával, s aztán külföldre menni vele. 

Ralph nem akart. Végzete vasmarokkal fogta őt, és nem engedte, 

hogy Elisán kívül más nő is kívánatos legyen neki. Azt azonban, 

hogy miképpen szabaduljon meg Georgianától, még mindig nem 

tudta. Végül is az a legegyszerűbb, ha valamelyik napon 

megmondja neki, hogy régebbi kötelezettségei miatt nem veheti 

feleségül. Aztán tegyen Georgiana amit akar; nem fél tőle. És még 

ha elmegy is Elisához és feltárja előtte Ralph álnok gonoszságát, 

nem ok-e ez Elisa számára, hogy megszeresse azt, aki egy ilyen 

szép asszonyt dob el magától őérte? Ralph azt hitte, hogy nincs nő, 

aki ne lenne hiú! 



Mikor ma Georgianánál megjelent, éppen olyannak találta, 

mint máskor, csak kissé töprengőbb, hallgatagabb volt. Ralph az 

előző esti ünnepélyről beszélgetett vele. Sajnálta, hogy Georgiana 

nem volt ott. Gyászán kívül az is akadálya volt ennek, hogy a 

Büchting családdal csak felületes ismeretségben volt: nemigen 

jelenhetett meg házuknál. Georgiana nyugodtan és látszólagos 

érdeklődéssel hallgatott meg mindent, amit Ralph elmondott neki. 

Majd észrevette, hogy Ralph nagyon rossz színben van, 

valósággal betegnek látszik. Meg is mondta neki. Ralph elismerte, 

hogy nem valami jól érzi magát. Eközben késő lett, és Ralph menni 

akart. Majdnem sötét volt már a szobában. Mikor Ralph felállt, 

Georgiana hirtelen átkarolta a nyakát, és néhány szót súgott a 

fülébe, mintha közlésével az utolsó pillanatig akart volna várni. 

A csodálkozás, de egyben az ijedtség és bosszúság kiáltása 

szakadt ki Ralph száján. 

– Leghőbb vágyam teljesedett be! – suttogta Georgiana, még 

mindig Ralph nyakába csimpaszkodva. – Meg fogom ismerni a 

legnagyobb örömet e földön. De belátod, Ralph, ugye, hogy most 

nem várhatunk a gyászév leteltéig. Meg kell esküdnünk, ha 

titokban is. Nem szabad, hogy gyermekünk törvénytelen legyen. 

Ralph nem felelt. A hír, amelyet most hallott, egy pillanatra 

elkábította. Azt hitte, akkor bonthatja fel viszonyát Georgianával, 

amikor neki tetszik. És íme, most ebben a tekintetben is új, nehéz 

helyzetbe került. 

– Bizonyosan tudod? – kérdezte halkan. 

– Édes, drága Ralph-om, egészen bizonyosan: ma reggel óta! – 

suttogta Georgiana. 

– Akkor mindenesetre igazad van… ámbár… a titokban való 

esküvő nem felel meg… óhajomnak… elgondolásomnak! – felelte 

végre. – Mit gondol majd a világ, ha megtudja, hogy rövid idővel 

Blackbell halála után titkon egybekeltünk! 



– Kedves Ralph, a gyermek a fontos, nem a világ! – mondta erre 

Georgiana. – Ha később valamikor gyermekünk össze találná 

hasonlítani születése napját az esküvőnk napjával… 

– Ez nem sokat változtat a dolgon! – felelte Ralph szinte 

hevesen. – De ahogy akarod. Én azt ajánlanám neked, menj át 

Angliába. Én utánad jövök, s ott megtartjuk az esküvőt. Itt 

könnyen híre mehetne a dolognak. 

– Szívesen, ha elkísérsz Angliába… de egyedül nem megyek! – 

válaszolta Georgiana eltökélten. – Amióta tudom azt, amit tudok, 

reszketek az életedért, nem magam, hanem a gyermek miatt. Az a 

gondolat, hogy apa nélkül jöhetne… 

– Nos, ha a Blackbell nevet viselné, amit igazolni lehetne… 

Ekkor Georgiana majdnem indulatosan szakította félbe: 

– Sokkal könnyebben fogod fel ezeket a dolgokat, mint én! – 

kiáltott fel. – Nem, nem… sorsunk örökre egybekapcsolódott, és 

most még jobban összetartozunk, mint valaha. Nem hagylak el, 

nem válok meg tőled. Még ma papot kell keresned, akiben 

megbízhatsz. Mind a ketten szabadok vagyunk… mind a 

kettőnknek az a szándéka, hogy Amerikát, vagy legalábbis New 

Yorkot később odahagyjuk… nincs tehát szükségünk arra, hogy 

más befolyására hallgassunk, mint szívünk sugallatára. 

– Igazad van! – kiáltott fel Ralph, megszorítva Georgiana kezét, 

mert kellett valamit csinálnia, hogy belső izgalmát, haragját 

legyűrje és elrejtse. – Sietek, Isten veled! 

Felületesen megcsókolta Georgiánál, és a főlépcsőn távozott a 

házból. 

Az utcán belevetette magát egy bérkocsiba, és végighajtatott a 

városon. Hát még ez is!… Soha!… Most dönteni kell! Georgianát 

még néhány napig az orránál fogva lehet vezetni. Hisz csak azt 

kellett mondania, hogy nem talált megbízható papot. És azután mi 

lesz? Ezt még nem tudta. De nem akarta, hogy a körülmények úrrá 

legyenek rajta, ő akarta a végzetet leigázni. Újszülött lény álljon 



közéje és nagy tervei közé? Nem, ez nem lehet! Nyugodtabb akart 

lenni, nyugodtan akart mindent megfontolni, s aztán hidegen, 

eltökélten cselekedni. 

Éppen meggyújtották a gázlámpákat. Ralph, aki terv nélkül 

kocsikázott, megpillantotta Booth-ot az egyik lámpa alatt, amint 

egy közös ismerősükkel beszélgetett. Booth!… Ez az az ember, 

akivel beszélnie kell! Ama nevezetes beszélgetés óta csak 

egyetlenegyszer találkozott vele, mert Booth vendégszereplésre 

járt egyes északi városokba, különösen olyanokba, amelyekben 

még nem halt ki egészen a Dél iránti rokonszenv. 

Ralph megáhította a kocsit, kifizette a kocsist, és odakiáltott 

Booth-nak. Ez rögtön elvált ismerősétől, és Ralph-fal együtt egy 

helyiségbe ment, amelyet csak a New York-i aranyifjúság 

látogatott. Ott különszobát kértek. Ralph finom borokat és drága 

csemegét rendelt. Booth nem volt olyan kedvetlen és szófukar, 

mint ama bizonyos estén. Szemlátomást nagyon felhevült és 

közlékeny volt, és mihelyt a pincérek eltávoztak, már kezdett is 

beszélni. Nem személyes ügyek foglalkoztatták, hanem a Dél 

érdekei, amelyeket szívvel-lélekkel képviselt, mert a Dél 

arisztokratikus hajlamai megfeleltek az őrnagyra törő, becsvágyó, 

a szegény népet megvető szellemi irányzatának. 

– Ralph, cselekednünk kell! – suttogta, és sötét szeme 

félelmetesen csillogott. – Mindent fel kell tennünk egy kártyára, 

mert különben a mi ügyünk elveszett. Ördög és pokol – ki 

gondolta ezt! Ezek a jenkik és filiszterek egyszerre megváltoztak. 

Valami hadi sátán ütött beléjük! Éppen olyan jól verekednek, mint 

a mi déli csapataink, és miután túlerőben vannak, előre látható, mi 

lesz a háború vége, hacsak nem nyúlunk valami rendkívüli 

eszközhöz. Ennek nem szabad megtörténnie, nem szabad 

győzniök, még ha fel kell is robbantanunk az egész Északot. 

Amióta Grant haditervei szerint járnak el, hadviselésük 

rendszeressé vált, egyre szűkebbre vonják a kört, és megfojtják a 



Délt. Ha Vicksburg is elesik, akkor el vagyunk vágva a nyugattól, 

s akkor az egész Mississippi a jenkik hatalmában van. Tegnap este 

nagygyűlést tartottak a copperheadok,* – te nem voltál ott… 

– Nem bizony, Büchtingék ünnepélye miatt, ahonnan nem 

maradhattam el – szólt közbe Ralph. 

– Nos, mindnyájan megegyeztünk abban, hogy így nem mehet 

tovább – folytatta Booth. – Lee tábornoknak össze kell szednie 

minden haderejét, és hatalmas támadásba kell átmennie, át kell 

törnie, Washingtont el kell foglalnia, mialatt mi minden nagyobb 

városban, New Yorktól St. Louisig, felkelést szítunk, és a népet 

rettegésben tartjuk. Meg kell rémítenünk a jenkiket, hogy 

kierőszakoljuk tőlük a békét; ez természetesen csak ideiglenes 

béke lehet; mert a teljes függetlenséget nem fogják megadni a 

Délnek; márpedig erről van szó, ezt kell kivívnunk. Ha aztán majd 

megint nyugalmunk lesz, új erőforrásokat nyithatunk, s akkor 

biztos a jövőnk. Most azonban, Ralph barátom, rosszul állunk, 

nagyon rosszul. Davis és a többi nem hitte, hogy a háború tovább 

tarthat mint két évig, számítottak arra, hogy Anglia elismeri a Dél 

függetlenségét, remélték, hogy Franciaország segítséget küld 

Mexikón át, azt hitték, hogy az Európával való összeköttetést és a 

gyapotszállítás útját is szabadon tarthatják – mindebből semmi se 

lett! Borzasztó szerencsétlenül ment minden. Már nem tudjuk, 

honnan vegyünk új csapatokat. Még ha fel is akarnánk 

fegyverezni a niggereket, és hátuk mögé állított ágyúkkal kergetni 

őket a csatába, nem tehetjük meg elveink miatt. Mindenütt 

pénzhiány. Még ha fél éven belül érjük is el a békét, a déli 

ültetvényesek többsége akkor is már tönkrement. Igaz, hogy 

hamarosan újra rendbe jönnek. De kell valaminek történnie, hogy 

a Dél lehanyatlott tekintélye újra helyreálljon. Lee-nek át kell 

                                                 
* Copperhead – rézkígyó. Így nevezték magukat a Délnek az Észak területén 

lakó hívei. 



törnie Washington felé, még ha csapatainak fele is kerül a pokolba, 

nekünk pedig itt Északon fel kell lázadnunk, hogy az ostoba nép 

megrémüljön, és megtudja: itt Északon a Délnek nemcsak 

ellenségei, hanem barátai is nagy számmal vannak. A tervet már 

megbeszéltük, a szerepeket kiosztottuk, a vezéreket az egyes 

városok számára már kineveztük. Téged New York számára 

ajánlottak, ez ellen azonban azzal érveltek, hogy az utóbbi időben 

nagyon hanyagnak mutatkoztál. 

– Ez igaz – felelte Ralph, aki nagyon figyelmesen hallgatta 

Booth előadását. – Mostanában nagyon sokat kellett foglalkoznom 

személyes ügyeimmel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 

leszek az első, aki csóvát dobok New Yorkra! 

És szemében olyan vad öröm lángolt fel, hogy Booth szinte 

csodálkozva nézett rá, s aztán bólintott feléje. 

– Mindjárt gondoltam! – mondta nyugodtan. – Szakítottál lady 

Georgianával? 

– Még nem, de ezen töröm a fejemet, és hamarosan dönteni 

akarok. 

És teljes közömbösséggel elmondta a színésznek a szent titkot, 

amelyet ma tudott meg Georgianától. 

– Goddam!… Ez nem javít a helyezeten! – kiáltott fel Booth. – 

Ember, igazán nem értelek… én bizony elvenném az özvegyet. 

Kétmillió dollár…! 

– Nos, ha így beszélsz, akkor megmondom neked – szólt közbe 

Ralph –, de vigyázz a nyelvedre! Büchting Elisát akarom 

mindenáron, szépszerével vagy erőszakkal. Nem akarok más nőt 

feleségnek. Georgiana utamban van, el kell tűnnie. 

– Hát persze, ha így áll a dolog, akkor ki kell valamit találni! – 

jegyezte meg a szülész. – Mondd, azt hiszed, hogy Büchting neked 

adja a leányát? 

– Ha nem adja, erőszakkal veszem el! – kiáltott fel Ralph sátáni 

nevetéssel. – A tervem kész, és szinte azt hiszem, hogy a felkelést, 



amelyet New Yorkban szítani akarunk, ha minden kötél szakad, 

felhasználhatom tervem számára. Ezt azonban még megfontolom. 

Talán neked is lesz kedved a dologhoz. Büchting házában van egy 

csodaszép quarteroon. Ha én magammal viszem Elisa kisasszonyt, 

te talán ezt a szép lányt vihetnéd magaddal útipoggyászul… 

– Köszönöm – felelte Booth nevetve. – Nem szeretem a kevert 

vérűeket… nem bírom elviselni. Valósággal undor fog el, ha csak 

gondolok is reá! 

– Nem láttad őt! – válaszolt Ralph. – Majd másképpen beszélsz, 

ha megismered. Olyan szép, hogy Alfonso de Toledo, Büchting 

unokaöccse egész komolyan feleségül akarja venni. 

– Nos, van valami ingere annak, hogy elvigye az ember! – 

nevetett Booth. – De komolyan arra gondolsz, hogy elrabolod 

Büchting kisasszonyt? Hisz az inkább árthatna terveidnek, mint 

használna, és Büchting millióit sem kapnád meg… 

– Még nem tudom, mit csinálok! – felelte Ralph, mikor Booth 

elhallgatott. – No de mindegy. Majd meglátjuk, hogy lesz. Mondd 

meg barátainknak, hogy biztosan számíthatnak rám, és értesíts 

mindenről, amit határoztok. És még egyet… hallottál-e valaha 

véletlenül egy Dantes nevű emberről, egy vén bolondról, aki 

mindenbe beleavatkozik, régebben állítólag mesésen gazdag volt, 

és vagyonát Büchtingnek és Toledónak ajándékozta? 

– Igen, emlékszem, bizonyosan az az ember az, akitől Staunton 

Richmondban annyira rettegett – felelte Booth, és leírta a 

misszionáriust. 

– Határozottan ő az! – kiáltott fel Ralph meglepetve. – 

Stauntonnak mi dolga volt vele? 

– Nem tudom pontosan, de az öreg azt tette vele, amit akart. 

Azt is beszélik, hogy Staunton az öreg kedvéért kiszabadított egy 

niggert a richmondi városi fogházból, s ez volt az első oka annak a 

bizalmatlanságnak, amely később Staunton ellen keletkezett, s 

amely őt Virginiából elűzte. 



– Szóval te ismered Dantest! – mondta Ralph. – Nos, akkor tedd 

meg nekem azt a szívességet, hogy követed őt, ha meglátod. Ha 

meg tudod majd nekem mondani, hol lakik, akkor adok neked… 

nos, magad állapítsd meg az összeget, amennyit akarsz, csak ne 

legyen több, mint amennyit fizetni tudok. Tudnom kell, mit csinál 

ez az ember, mi a baja velem… mert ellenem ármánykodik. 

Megteszed? 

– Hogyne! Szívesen keresek pénzt könnyű munkával! – felelte 

Booth. 

Nemsokára elváltak. 

Másnap reggel Ralph azt írta Georgianának, hogy még nem 

talált papot, aki vállalná az esketést, és hogy behívták a 

főhadiszállásra, miért is néhány napig nem mehet el hozzá. Időt 

akart nyerni, hogy alaposan végiggondolja az ügyet. A 

bizonytalanság állapotának, amelyben vergődött, véget kell érnie. 

De hogyan? Ezt jól meg kellett rágni. 

A zendülés 

A legközelebbi napokon Ralph nem ment el hazulról. Azt 

mondta, hogy nem érzi jól magát, s arra használta fel az egyedüllét 

zavartalan nyugalmát, hogy helyzetét minden oldalról 

végiggondolja. Elsősorban azon töprengett, hogyan térjen ki 

Georgiana követelése elől. Most, amikor ez az ügy egész 

kiélezettségében és sürgősségében szorongatta őt, mégis érezte, 

hogy az ilyen ügyeket mégsem lehet olyan könnyen elintézni, 

mint régebben hitte. Hidegvérrel gondolkozott azon, ne 

szabaduljon-e meg lady Georgianától gyilkosság útján. De 

különös módon irtózott ettől a megoldástól. Nőről volt szó, és 

Ralph fogalmai szerint nőtől más módon is meg lehet szabadulni, 

nemcsak gyilkosság útján. Aztán meg nem is gyűlölte Georgianát, 



mint annak idején Richardot, és mint – ezt érezte – Elisát tudná 

gyűlölni. Ralph nem volt egészen érzéketlen ama hűség és 

önfeláldozás iránt, amelyet Georgiana vele szemben tanúsított. 

Érezte szíve mélyén, hogy ez a nő az egyetlen élőlény ezen a 

világon, aki valóban szereti őt. 

Aztán még egy másik ok járult azokhoz a megfontolásokhoz, 

amelyek visszatartották őt az erőszakos cselekedettől. Azt, hogy 

Elisát törvényes úton feleségül vehesse New Yorkban, az egész 

világ, s így Georgiana szeme láttára is – azt már nem remélte. 

Elisára vonatkozó tervei homályosak, titokzatosak lettek. Rablás, 

szöktetés, erőszak lebegett a szeme előtt. Ebben lady Georgiana 

nem akadályozhatta őt meg, s ha egyszer elhagyta New Yorkot, 

hogy többé sohase lássa viszont, mit törődjék akkor eddigi 

szeretőjével? Az ő dolga, hogy s mint végez kétségbeesésével és 

csalódásával. 

Egyebekben egészen tisztázni akarta helyzetét, és Mr. 

Büchtingtől nyíltan megkéri Elisa kezét. Kérjen tanácsot Mr. 

Everett-től? Ingadozott, de végre is nem tette meg, mert egészben 

véve korlátolt embernek tartotta nagybátyját, és nem sokat adott 

annak tanácsára. Így hát hosszú levelet írt Büchting úrnak, 

amelyben feltárta, hogy Elisát mindig szerette, azonban tudta, 

hogy a kisasszony előnyben részesíti Richardot; ő ezt, ismerve 

Richard ragyogó tulajdonságait, természetesnek találta, és csak 

most, látva, hogy Elisa senkinek sem adta oda szívét, támadt fel 

benne a remény, hátha ő lehetne Elisának boldog kísérője egy 

életen át. Tisztán látja, milyen nagy távolság választja el őt 

Büchting úr remek leányától. De hisz a Büchting-családnál nem 

számít a pénz – ezt jól tudja –, és miután miss Elisa aligha fog az 

életben olyan férfit találni, aki egészen méltó hozzá, elhatározta, 

hogy ő is a kérők sorába áll, előbb azonban meg akarja kérdezni 

Büchting urat, nincs-e ez ellen kifogása. 

Büchting úr azonnal válaszolt. Kissé hideg levele így szólt: 



„Kedves kapitány úr! Legyen meggyőződve, hogy nekem 

egyetlen kérő ellen sincs kifogásom, aki iránt leányom 

hajlandóságot érez. Ez az egyetlen követelmény, hogy vőmet 

szívesen fogadhassam. Azt hiszem, ezzel megjelöltem önnek azt 

az utat, amelyen e kérdésben járni akarok. Természetes, hogy 

megbízhat titoktartásomban, amelyre levelében kért.” 

Ralph ezt várta, és most magának Elisának írt. Furcsa levél volt, 

tele ravasz számítással és vad szenvedéllyel. A maga módján 

feltárta Elisa előtt egész életét, hosszan beszélt arról, mennyire 

szerette Richardot, a mély gyászról, amellyel még mindig siratja a 

halottat, aztán megokolta vakmerőségét, amellyel megkéri kezét. 

Szereti őt – írta –, s amellett régóta jó viszonyban van a családdal 

is. 

„Életre-halálra szóló ítélet az, amit rólam kimond! – így végezte 

levelét. – Minden gondolatom, vágyam, reményem ebbe az izzó 

szenvedélybe olvadt bele. Vagy meghallgat, s akkor élek; vagy 

elutasít, s akkor a halálba megyek. De bármit fog is nekem felelni, 

azt, hogy szeressem, nem akadályozhatja meg. Mindenesetre meg 

fogja engedni, hogy később is láthassam még.” 

Elisa válasza is hamar megérkezett. Így szólt: 

„Emlékeket hordozok szívemben, s azt nem bírom felejteni. Ám 

ha mégis elfelejteném, ha eljönne a nap, amelyen belátnám, hogy 

reményeim, amelyek élnek bennem, hiú remények, ha 

megtanulnám elfogadni azt a gondolatot, hogy azt, ami ő volt 

nekem, más is pótolhatja nekem – nos, akkor visszaidézem majd 

azt, amit ön írt nekem, ha akkor még emlékezni fog rá, és önre 

bízom, meg akarja-e ismételni most hangoztatott kívánságát. 

Persze valószínű, hogy ez a nap nem egyhamar következik el.” 



– Még mindig ő… ő áll közöttünk! – suttogta Ralph, mikor a 

levelet elolvasta. – No, majd meglátjuk, vajon a szenvedély tüze 

nem bírja-e megolvasztani ezt a jeget! Legyünk csak együtt a 

vadonban, vagy a végtelen tengeren! 

Továbbra is látogatásokat tett a Büchting-házban. Mindenki 

úgy tett, mintha semmi sem történt volna. De Elisa sohasem 

maradt egyedül Ralph-fal. 

Eközben Alfonso és Jeanette már jegyesszámba mentek. 

Alfonso mindjárt az ünnep után való napon írt szüleinek, és kérte 

beleegyezésüket, amely felől bizonyos lehetett. Aligha lehetett 

furcsább, vonzóbb, de mulatságosabb dolog látni, mint volt ez a 

fiatal pár. Jeanette, bárha sugárzott szeméből a boldogság és az 

öröm, és bárha Elisa a legjobban tudta, hogyan áll legkedvesebb 

barátnőjének szívügye, szörnyen boldogtalannak látszott. Szinte 

úgy tűnt, mintha Alfonsóban gonosz embert látna, valóságos 

rablót, aki nemcsak a szívét lopta el, hanem még Elisától is el 

akarja szakítani, ami pedig a legnagyobb gonosztett a világon. 

Fájdalma néha olyan igaz és nagy volt, hogy Alfonso valósággal 

kétségbeesett, és már-már szemrehányással illette magát, hogy e 

két leány szent barátságát bűnös közbelépésével 

megszentségtelenítette. 

Soha leány bensőbben nem szeretett, mint Jeanette – nem bírta 

elviselni, ha Alfonso akár csak félórára is távol volt, mindig 

reszketett érte – és mégis, soha szerelmes nő nem éreztette jobban 

kiválasztottjával, hogy szerelmével akarata ellenére részesíti 

kegyben. Így tett Jeanette Alfonsóval. Amiből persze nemegyszer 

a legmulatságosabb jelenetek fejlődtek ki. Gyakran elég volt Elisa 

puszta megjelenése, hogy Jeanette-nek, aki kéz a kézben állt 

Alfonsóval, hirtelen könny szökjék a szemébe; öt percre rá – ha 

Elisa, aki mindig megtalálta a kellő szót, megjegyzést tett arról, 

milyen komor Alfonso – megint mindhárman elkacagták 

magukat. Jeanette-nek tökéletesen igaza volt, ha kijelentette, hogy 



Alfonsóval türtőztetnie kell magát; az ő, Jeanette, mostani 

együttélése Elisával nem egyéb, mint folytonos, hosszan tartó 

búcsúzás, és csak zsarnok teszi azt, hogy meg akarja akadályozni 

fájdalmának kifejezését. Szóval, ha valaki, aki nem ismerte jól a 

viszonyokat, tanúja lett volna ilyen és hozzá hasonló jeleneteknek, 

akkor azt kellett volna hinnie, hogy Alfonso a legnagyobb 

békebontó a családban, s legjobb lenne, ha inkább ma, mint 

holnap, elhagyná a házat. 

Ha Ralph ilyen jelenetet látott, alig bírta megállani, hogy 

megvetésének kifejezést ne adjon. Hogy valaki Jeanette-et 

elcsábítsa és tönkretegye, azt érthetőnek tartotta; de feleségül 

venni egy színes nőt – Pfúj! Nehezére esett, hogy nyíltan ki ne 

mutassa lenézését Alfonsóval szemben. Egyáltalán, tévesen 

értékelte a csendes, szerény fiatalembert, aki különben lehetőség 

szerint távoltartotta magát Ralph-tól, mert nehezére esett 

leküzdenie a borzadást, amely a gyilkos láttán minden 

alkalommal elfogta. 

Mikor letelt az idő, amely alatt, mint lady Georgianának írta, 

távol kell lennie New Yorktól, Ralph újra levelet írt, közölte, hogy 

visszatért, s hogy minden idejét lefoglalja katonai ügyének 

rendezése, no meg az is, hogy papot kell keresnie. Ralph félt a 

viszontlátástól, s legszívesebben örökre elkerülte volna azt. 

Booth-szal most úgyszólván minden nap összejött. Még az 

Észak sajtójába is eljutott a hír, hogy legközelebb zendülések 

fognak kitörni, úgyhogy a nagyszerű győzelmi hírek ellenére is, 

amelyek délről és nyugatról érkeztek, nyomott hangulat 

uralkodott az északi városokban. Pedig az északiak nagy sikereket 

arattak. Vicksburg, a lázadók utolsó erős állása a Mississippi 

mellett, elesett. Azonkívül Lee-nek, a lázadó hadsereg 

tábornokának nem sikerült szétugrasztani az északi hadsereget, és 

merész támadást intézni Washington ellen. A két hadsereg több 

napon át viaskodott egymással Gettysburg mellett; véres volt a 



csata, de Lee végre kénytelen volt visszavonulni. Ezzel az Észak 

döntő túlsúlyba jutott. Köztudomású volt, hogy a Dél többé nem 

tud új hadsereget szervezni, s hogy erőforrásai minden 

tekintetben teljesen kimerültek. Az óriási küzdelem utolsó 

vonaglásai eltarthattak még egy ideig, áldozatot is eleget 

szedhettek, de Észak győzelme már biztosítva volt. 

És mégis, mint már említettük, komor hangulat lebegett egész 

New York felett. Közeledett az újoncozás napja, és általános 

zavargástól tartottak. Bárha Észak polgárainak nagy többsége 

csodálatos áldozatkészséggel hagyta el házát, családját, birtokát, 

hogy az Unió fennmaradásáért, ha kell, a halálba menjen, az Észak 

nagyvárosaiban mégis volt elegendő csőcselék, amely nem akart 

engedelmeskedni a törvényeknek, s amelyet a Dél titkos barátai 

felbujtottak és pénzzel támogattak. Az újoncozási törvény nem is 

volt népszerű, mert megengedte a pénzzel való megváltást, 

lehetővé tette tehát a gazdagoknak, hogy a hazáért való kötelesség 

teljesítése alól kivonják magukat, és maguk helyett a 

szegényebbeket küldjék a halálba. Az uralkodó népharagot a 

copperheadok szították. Békehangok szólaltak meg, vádak 

hangzottak el a köztársaság elnöke ellen, hogy céltalanul hosszúra 

nyújtja a háborút. A rowdiek – utcai betyárok – New Yorkban 

régóta sóvárogtak arra, hogy megint űzhessék durva csínyeiket, 

amelyeket az utóbbi időben a hatóságok szigora meghiúsított. 

Egyre gyakoribb lett a négerek bántalmazása a nyílt utcán, s olyan 

emberek megtámadása, akik a Dél teljes elnyomása mellett 

foglaltak állást. Irlandiak csapatai vonultak végig a városon 

ordítva és énekelve, a csőcselék felütötte fejét, mert zavargást és 

fosztogatást szimatolt meg. Mikor Büchting vagy Everett úr 

ezekről a dolgokról beszéltek Ralph-nak, ez csak nevetett, és azt 

mondta, hogy a csőcseléket kartáccsal fogják halomra lőni. Holott 

senki sem tudta nálánál jobban, hogy általános mészárlást és 

fosztogatást terveznek. 



Július 13-án délelőtt Ralph levelet kapott lady Georgianától, aki 

felszólította, jöjjön el hozzá azonnal, mert feltétlenül beszélnie kell 

vele. A kapitány, aki már kidolgozta minden tervét, s akinek most 

már lényegtelen volt, mit cselekszik lady Georgiana, néhány sort 

írt, és átadta azt a küldöncnek. Azt írta a ladynek, hogy éppen 

most nem ér rá, mert rendelkezésére bocsátotta magát a 

városparancsnoknak a várható zavargások miatt, és éppen őrségre 

kell vonulnia. Alig ment el azonban a lady küldöttje, és Ralph 

éppen az irodába akart menni, mikor hangokat hallott az 

előszobában, s mikor az ajtót kinyitotta, lefátyolozott hölgyet 

látott a szolgával beszélni. Hangjáról, alakjáról és tartásáról 

azonnal megismerte lady Georgianát intett a szolgának, hogy 

távozzék, és kérte a ladyt, hogy lépjen be. 

Vad, álnok, gonosz elszántság fogta el. Tudta, hogy olyasmit 

készül cselekedni, ami kizárja őt azoknak az embereknek köréből, 

akik között eddig élt, olyasmit, ami becstelenség, amit a legjobb 

esetben is csak sok év múltán bocsátanak meg neki. Minden 

értéket, ami rendelkezésére állott – ehhez számította 

természetesen Mr. Everett vagyonát is – lehetőség szerint pénzzé 

tett, mert csak a készpénz ért valamit. Íróasztala tele volt 

húszdolláros aranyakból való számtalan tekerccsel. Ezenfelül mint 

Mr. Everett diszponense nagyobb összeget folyósíttatott magának 

Észak több városában, amelyeket – ezt megírta – ő maga fog 

felvenni. Szakított a múlttal. Mit törődjék tehát Georgianával? 

Örüljön az, ha egyáltalán még hölgy gyanánt bánik vele! 

– De Georgiana – szólt komoran és szemrehányóan –, hogy 

kockáztathatja meg, hogy személyesen jön ide? 

– Nekem kell idejönnöm, mert ön kerül engem – felelte a lady 

hátravetve fátyolát; évek óta tegezték egymást, s feltűnő volt, hogy 

Georgiana most öntudatlanul átment az önözésre. 

– De gondolja meg, a jó híre…! – mondta Ralph. 



– Nem törődöm a jó híremmel, ez úgyis elveszett – válaszolt 

Georgiana látszólag nyugodtan. – Ralph, ön megcsal engem. 

– Hogy-hogy? Olyan vagyok, mint az üldözött vad… az üzletek 

teljes összevisszaságban… mindent magamnak kell elintéznem… 

– Ilyen kifogásokkal akar engem elámítani? – kérdezte lady 

Georgiana. – Sokáig, sokáig hittem önnek… most aztán tudom, 

kicsoda ön… Ralph… Isten ítélni fog önről! Én csak azért jöttem, 

hogy legalább egyetlenegyszer azt a határozott kérdést tegyem fel 

önnek, feleségül akar-e venni, s ezzel takarót adni közös 

vétkünkre, vagy sem? A feleletét előre tudom… 

Ralph nem volt elkészülve ilyen hirtelen, meglepő és viharos 

felszólításra. Sőt mi több, minden tervének leghátsó hátterében ott 

volt még az a gondolat is, hogy ha minden terve csődöt mond, 

talán mégis teljesíti Georgiana kívánságát, s feleségül veszi őt s a 

kétmillióját. Egy pillanatig habozott tehát, szabadjára eressze-e azt 

a sötét dacot, amely Georgiana váratlan megjelenésére elfogta őt, 

vagy pedig mérsékelje magát, s még valami haladékot szerezzen. 

– Georgiana – szólt végre –, mi jogosítja fel önt ilyen fellépésre? 

Nem tudja elképzelni, hogy férfiember el van foglalva, annyira 

elfoglalva, hogy kénytelen emiatt minden kellemes szórakozásról 

elfeledkezni? 

– Nem! Azt a nőt, akit szeret az ember, s akit feleségül akar 

venni, azt sohasem hanyagolja el – felelte lady Georgiana 

szilárdan. – Azt se higgye, hogy koldulni fogok. Meg tudnám önt 

ölni, de hogy kolduljak, nem… magamat is megölhetem, s velem 

együtt azt a boldogtalan teremtést… Szórakozásnak nevezi ön azt, 

ha mi ketten találkozunk? Szórakozásnak, amilyet az ön titkos 

klubja is nyújt önnek? Nem, Ralph, most már mindent tudok. 

Hónapokon át vívódtam. Még akkor, mikor Büchtingék 

ünnepélyén hallottam, amint szerelemről beszélt miss Elisának, 

reméltem, hogy mégis sikerül visszafordítanom szívét magam 

felé. Ennek most már vége. Ha nem köti önt az, aminek bennünket 



örökre össze kellene kapcsolni, akkor odavan a becsületem és 

életem. Büchting Elisa kisasszony megveti önt – és ön mégis 

megtagadja tőlem azt, amivel nekem tartozik, amit esküvel… 

– Maga miss Elisáról beszél és egy ünnepélyről: mi közöm 

ehhez? – kérdezte Ralph, akiben megint felforrt a dac, mert érezte, 

hogy átláttak rajta. – Azt mondja, hogy jelen volt Büchtingék 

ünnepélyén… 

– Ott voltam! 

– És miért, ha szabad tudnom? – kiáltott fel Ralph. 

– Az az idő, amikor az ön szavát a megtestesült igazságnak 

vettem, elmúlt – felelte lady Georgiana, és egyébként oly szelíd 

szeméből gyűlölet vagy megvetés villogott ki. – Régóta sejtettem, 

hogy el akar árulni, de nem hittem ilyen nagy gyalázat 

lehetőségében. Magam akartam meggyőződni, hogyan állunk, és 

sikerült belépőjegyet szereznem Büchtingék estélyére. Ott aztán 

láttam és hallottam, mint turbékolta körül miss Elisát, és mint 

felelt az önnek egyetlen mozdulattal – olyan mozdulattal, amely 

még akkor is felvilágosított volna engem az ön jelleméről, ha 

előzően sejtelmem sem lett volna az ön árulásáról. Így csak olyan 

embernek szoktak felelni, akit megvetnek. Én azonban önhöz 

voltam bilincselve. Az ember minden áldozatra képes, hogy 

gyermeke számára becsületes nevet szerezzen! Nos, hogy állunk? 

Akar-e legalább megesküdni velem, vagy talán csak azoknak az 

elvetemült teremtéseknek egyike vagyok az ön számára, akiket el 

szoktak taszítani, ha rájuk untak? 

Hangja ijesztően kongott, mintha egy üres, kiégett mellből 

szakadna fel. Ralph gyanakodva nézte őt, mintha attól félne, hogy 

minden pillanatban tőrt vagy revolvert fog megpillantani 

Georgiana kezében. 

– Az Istenért, Georgiana, mit jelent ez? – kiáltott fel azután 

mesterkélt csodálkozással. – Hát mi történt? Mi a magyarázata 

ennek a változásnak, amelyet magán látok? 



– És mi a magyarázata a maga képmutatásának? – felelte az 

asszony élesen. – Azt hiszi, nem tudom, hogy ön az utóbbi időben 

egyáltalában nem hagyta el New Yorkot? Tehát miért kerül? Lehet 

önben a legcsekélyebb érzés is azzal a nővel szemben, akit ilyen 

helyzetben átenged a kétségbeesésnek? 

– Asszonyi elhamarkodás! – kiáltott fel Ralph félig gúnyosan, 

félig bosszúsan. – Én semmit sem tehettem abban az ügyben, azért 

nem jöttem önhöz. Tudtam, hogy sürgetni fog, és csak kész 

dolgokkal akartam magánál megjelenni. Egész New Yorkban nem 

találtam olyan papot, aki ne fecsegne, különösen akkor, amikor két 

olyan közismert személyiségről van szó, mint mi. És ennek nem is 

szabad megtörténnie mindaddig, amíg rám nézve minden veszély 

nélkül meg nem történhet. Egy tekintetben téved, Georgiana! Miss 

Elisa nem utasít el, mint ahogy maga gondolja, ez a házasság 

sokak kívánsága, Everett úr, akitől függök, ragaszkodik hozzá… 

nagy anyagi kár érhetne, hogyha híre menne a dolgunknak. Két 

nap múlva azonban mindennel rendben leszek. Holnapután 

eljöttem volna magához, hogy elmondjam az akadályokat, 

amelyek esküvőnket eddig hátráltatták, de hogy megmondjam 

egyúttal azt is, hogy most már minden el van hárítva, s többé 

semmi sem választ el minket egymástól. 

Lady Georgiana éles, átható tekintettel nézett a szemébe. 

– Többé egy szót sem hiszek el önnek – szólt kurtán. – Mindent 

meggondoltam, és azt találtam, hogy az olyan férfi, aki nem hárít 

el minden akadályt, ha tudja, hogy a nő olyan állapotban van, 

amilyenben én vagyok, akkor az hideg és kegyetlen szívű ember. 

Megfigyeltem önt, amikor közöltem magával azt a szent titkot, és 

csak bosszúságot és kellemetlen meglepetést láttam az arcán. 

Mégis meg kellett hajolnom; hisz már nemcsak magáról volt szó! 

Jöjjön velem. Kocsim itt áll a sarkon, találtam egy papot, aki 

titokban összead bennünket, és minden felelősséget vállal. Ha ma 

néhány törvényes formát nem is tartanánk meg, később majd 



helyrehozzuk azt. Tehát jön?… Vagy átenged engem 

sorsomnak?… 

– Georgiana, maga e pillanatban nagyon is izgatott… valaki 

nagyon ellenem uszította – válaszolt Ralph hűvösen. – A nők, ha 

egyszer valami bogarat tettek a fülükbe, nem tudnak többé okosan 

gondolkodni. Nekem most az ezredesemhez kell menni, ha nem 

akarom, hogy engedetlenség miatt néhány hónapra börtönbe 

küldjenek. De ismétlem, holnapután ott leszek, s akkor olyanokat 

fog tőlem hallani, hogy bocsánatot kér majd azokért a valóban 

furcsa vádakért, amelyeket ma felhoz ellenem, s amelyek azt a 

hitet keltik bennem, hogy talán jobb lenne, ha nem fűzne 

bennünket össze olyan szoros kapocs… 

Ebben a pillanatban erős hang hallatszott be az előszobából. 

Ralph felfülelt a hang hallatára, s a megelégedés sugara suhant 

végig arcán. Mindjárt ezután Booth nyitott be a szobába. 

– Szolgád, ez az ostoba fickó, nem akar beereszteni! – kiáltott fel 

a színész, miközben belépett. – Ó, csakugyan hölgy van itt, nem 

akartam hinni, ezer bocsánatot kérek! 

Georgiana nem törődött a színész jelenlétével; a 

kétségbeesésnek arra a végső pontjára jutott, amikor minden 

óvatosság megszűnik, amikor az ember szíve teljesen közömbössé 

válik az egész világ véleménye iránt. 

– Velem jön, Ralph? – kérdezte alig hallhatóan. 

– De mylady, kérem… Booth barátom bizonyíthatja, hogy az 

ezredeshez rendeltek… Ő értem jött… 

Lady Georgiana halálsápadt lett. Egy pillanatig úgy látszott, 

hogy hanyatt esik… kezével a levegőbe kapott. Aztán irtózatos 

kifejezésű, kimeredő szemét az égre vetette. 

– Uram Istenem, hallgass meg! – mondta hangosan és 

ünnepélyesen. Azután Booth mellett – aki félig kíváncsian, félig 

gúnyosan nézte őt – elhaladva kiment a szobából. 



A két férfi néhány pillanatig hallgatagon nézte egymást. Végre 

Booth kacagni kezdett. 

– Nagy jelenet! – kiáltotta. – Nos, azt hiszem, most örök időkre 

megszabadultál tőle. Úgy ment el, mint a drámai hősnő. Ezt a 

mozdulatot, ezt a tekintetet eljátszom majd színésznő 

kollégáimnak. Őrült sikert fognak vele aratni, ha utána csinálják. 

– Azt hiszed, tesz valamit maga ellen? – kérdezte Ralph fel s alá 

járva a szobában. 

– Ostobaság! Mi túlságosan sokat aggódunk a nők miatt! – 

felelte a színész. – Ezek a leghajlékonyabb teremtések… olyanok, 

mind a nád! Inkább azt hiszem, hogy neked ad majd valami 

arzénikumot vagy kéksavat. 

– Ahhoz aligha lesz ideje – felelte Ralph. Majd vad 

eltökéltséggel így folytatta: 

– No, ez elmúlt! Most már tudja, hányadán van. Majdnem azt 

mondhatnám, hogy sajnálom őt. Talán az egyetlen lény a világon, 

aki engem igazán szeretett. De félre vele! Az embernek legyen 

ereje, hogy tudjon mindennel szakítani! 

– Tudod-e, miért jöttem? – kérdezte a színész. 

– Honnan tudnám! Talán a jelszót hoztad el? 

– Arra aligha lesz szükségünk! Annyi csőcselék áll 

rendelkezésünkre, hogy akár egész New Yorkot is a 

mennyországba röpíthetjük. Nem… láttam Dantes barátodat! 

– Á! – kiáltott fel Ralph. – És hol? 

– Egy ismerőstől jöttem, aki vállalta a zendülés vezetését a 

nyugati városrészben – felelte Booth. – Egyszerre megpillantottam 

az egyik utcasarkon azt az embert, aki, amióta Richmondban 

láttam, nem ment ki a fejemből, szentuccse, igazi drámai apa, 

elsőrangú drámai apa. Úgy látszik, ő is rám ismert, mert azt 

hiszem, hogy akit egyszer látott, azt nem felejti el. Szóval nyilván 

rám ismert, mert el akarta titkolni előlem, hova megy. Én persze 

mindjárt reád gondoltam, és egy üresen haladó bérkocsit 



megállítva, meglehetősen hangosan ezt kiáltottam a kocsisnak: – 

Egy dollárt kapsz, ha gyorsan jutok el az Astor-house-ba! – De már 

a legközelebbi utcasarkon utasítottam, hogy forduljon meg, és 

lassan baktasson végig az utcán, mintha üres lenne. Embered 

belépett Bird kertész házába, amely a Field utca 7. száma. Miután 

teljes egy órát várakoztam egy ferdén szemközt lévő boltban, s az 

öreg többé nem jött ki, azt gyanítom, hogy ott lakik. 

– Ó, ez így van! – kiáltott fel Ralph, akinek szeme felragyogott. – 

Ez a Bird régi szolgája vagy kertésze Mr. Büchtingnek. Lehet, sőt 

valószínű, hogy ott szállásolták el. Ki a meghatalmazottunk abban 

a kerületben? 

– Mister Rockyll, a Field utca utolsó házában lakik, amelynek 

nincsen száma… Az egész negyedben úgy tudják, hogy 

Rockyll-house. 

– Menjünk egyenesen oda… vagy nem, magam megyek! – 

kiáltott fel Ralph. – És hol talállak téged? 

– A mi főhadiszállásunk a Fiúk Klubjában van – felelte Booth. – 

Mindenkinek utasítása van, hogy amennyire csak lehetséges, 

napjában mennél többször találkozzunk ott. Az emberek énekelve 

és zajongva vonulnak a sorozásra. A mi embereink és verekedőink 

természetesen mindenütt közéjük keverednek. De ha találkozni 

akarsz Rockyll-lal, akkor mindenesetre sietned kell, mert én azt a 

parancsot vittem neki, hogy a nyugati kerületben kezdje meg a 

zendülést. Egész tömeg irlandi lakik ott, akik olyanok, mint az 

ördögök. Rockyll feladata, hogy ezeket a féktelen embereket 

uszítsa a város ellen. Ha elindul a csapat, útközben úgy megnő 

majd, mint a lavina. 

Ralph már fogta is a kalapját. 

– És mi a jelszó? – kiáltott fel. 

– Gettysburg! – felelte Booth. – Ámde aligha lesz rá szükséged. 

Azt fogják kiáltani: le a niggerekkel, és még egyebet is. Az 

emberek most már ki fogják nyitni a szájukat. 



– Akkor hát gyerünk! – kiáltott fel Ralph. – Köszönöm! Nesze! 

Pénzt nyomott a színész markába, és vele együtt elsietett. 

Az utcán nagy mozgalmasság volt, amely azonban itt még nem 

látszott zendülésnek vagy zavargásnak. 

– És ha megtalállak a Fiúk Klubjában, nincs kedved kissé 

közelebbről szemügyre venni a szép Corizon Jeanette-et? 

– Ó, igen, hogy a pokolba ne! – kiáltott fel Booth. – Azóta már 

megnéztem, megmutatták nekem… átkozottul szép. Veled tartok! 

Számíts reám! 

– No, akkor minden jól van! – kiáltott fel Ralph, akinek az 

utóbbi időben sápadt arca most virult az izgalomtól. – Isten veled, 

Booth! A viszontlátásra! 

Kocsit vett, és elhajtatott a nyugati kerületbe, miközben busás 

borravaló ígéretével ösztökélte a kocsist a lehető legnagyobb 

sietségre. 

Minden hajót, minden hidat felégetett maga mögött, s most 

csak előre mehetett. Hogy lady Georgiana mit fog tenni, azt nem 

tudta, de hogy tenni fog valamit, abban nem kételkedett. Most 

azonban nem törődött azzal, mi vár rá erről az oldalról. Csak 

Dantesra és Elisára gondolt. 

Dantesnak meg kell halnia. 

Ami Elisát illeti, csak homályos körvonalakban lebegett előtte, 

mit fog tenni. Az volt a szándéka, hogy megvárja a döntő 

pillanatot, akkor majd kialakul a legjobb terv. Körülbelül úgy 

gondolta, hogy valami szörnyű veszélyt zúdít a Büchting családra, 

a legválságosabb pillanatban mentőként jelenik meg, körülbelül 

olyanformán, mint ahogy Liberty-Plantationben csinálta, 

csakhogy sokkal szörnyűbb méretben. Aztán feltételeket akart 

szabni, kijelenteni, hogy Elisa nélkül nem tud élni, és ha mindaz 

nem használ, nos, akkor is el kell érnie a célját egyik vagy másik 

módon… majd elválik, hogyan! 



Majdnem egy órába telt, amíg eljutott a félreeső utcába. A 

közelben, szabad téren, egy csoport embert látott, akik hevesen 

kiabáltak és fegyvereket lóbáltak a levegőben. Kocsijának át kellett 

hatolnia a tömegen. Fel akarták tartóztatni, ő azonban elkiáltotta 

magát. – Gettysburg! – Majd amikor a jelszóra a tömeg 

elcsöndesedett, így folytatta: 

– Mister Rockyllhoz megyek! 

Továbbengedték. 

Rockyll urat, aki dühös copperhead volt, és akit különben már a 

Dél barátainak néhány gyűléséről ismert, az ajtóban találta. 

– Booth küldött! – kiáltott feléje. – Megtudtam, hogy itt a 

kerületben egészen közel lakik a leggonoszabb abolicionisták 

egyike, olyan ember, aki már kimondhatatlan károkat okozott a 

Délnek. Azt mondják, hogy a gettysburgi csatát is miatta 

vesztettük el; kémszolgálatával és Lee tábornok haditervének 

elárulásával ő döntötte el azt az Észak javára. Ő az első, aki 

megérdemli a halált. 

– Ki az? – kérdezte Rockyll. 

– Ó, ezer nevet használ – felelte Ralph. – Mindenfelé bujkál, de 

legtöbbször misszionáriusnak álcázza magát. Bird kertésznél 

lakik. 

– Á, hisz Bird maga is ronda abolicionista! – kiáltott fel Rockyll. 

– Nem ártana, ha kicsit lerombolnánk a házát… kezdetnek 

egészen jó lenne! 

– Nos, akkor előre! – kiáltott fel Ralph. – Kevés ilyen jó 

alkalmunk lesz rá, hogy utálatos abolicionistákat ártalmatlanokká 

tegyünk. 

– Én készen állok! – szólt Rockyll, aki rendes kabátja felett bő 

munkászubbonyt viselt, miáltal ő, aki New York egyik 

leggazdagabb telektulajdonosa volt, közönséges embernek 

látszott. Amellett ez a bő zubbony arra is jó volt, hogy alatta 

három revolvert lehetett elrejteni. 



– Az embereim már várnak is a Field téren. Jófajta csapat. Attól 

tartok, hogy néhány óra múlva Bird lámpával keresheti majd a 

házát! 

Ralph nevetett, és megszorította Rockyll kezét. Vad düh lett 

rajta úrrá. Sóvárgott arra, hogy vért lásson ömleni, és hogy 

megittasodjék a küzdelem tobzódásában. 

Mikor a Field térre értek, vad kiabálással fogadták őket. 

– Hova megyünk? Ki legyen az első? – hangzott feléjük minden 

oldalról. 

– Először Birdhez, a kertészhez! – felelte Rockyll. – Híres 

niggerbarátot rejteget magánál, egy gazembert, aki elárult 

bennünket a gettysburgi csatában. 

Ezekre a szavakra óriási lárma tört ki. A gettysburgi csata 

elvesztése volt a Dél barátainak legérzékenyebb pontja. 

– Ez a Bird mindig alattomos ember volt! Igazi abolicionista! 

Áruló! – kiabáltak minden oldalról. – Le vele! 

Öt percre rá több mint kétszáz főnyi tömeg tombolt végig a 

Field utcán. Közülük legfeljebb ötvenen voltak felfegyverkezve, a 

csapat többsége kíváncsiakból állt. De mihelyt egyszer fellángol a 

szenvedély, a kíváncsiságból majdnem mindig tettleges részvétel 

lesz. A felizgult kedélyeket elragadják az események. Minden 

házban betették a faredőnyöket, mert a tömeg vad dühében kővel 

dobált összevissza. 

Bird háza előtt a tömeg egyszerre megállt. Kőzápor zúdult a 

házra, és egy pillanat alatt betörte az ablakokat. Azután az elöl 

levők az ablakokon át beugrottak a ház földszintjére. 

– Le a niggerbarátokkal! – kiabálta száz torok. – Halál minden 

abolicionistára! 

Ha a csapat ismerte volna a ház elrendezését, és tudta volna, 

hogy mögötte nagy kert van, akkor elálltak volna minden 

kijáratot, bekerítették volna a kertet, s a ház lakói valószínűleg 

nem menekülhettek volna. Szerencsére azonban Dantes az 



ablaknál állt, és látta a tömeg közeledését. Alig pillantotta meg az 

üvöltő csapatban Ralph alakját, mikor eszébe jutott, hogy ez a 

támadás, ha nem is bizonyosan, de valószínűen ellene irányul. 

Odakiáltott Richardnak, felragadott egy kis kézitáskát, amelyben 

fontos iratok és értékek voltak, és kisietett a kertbe, ahol Bird és 

felesége foglalatoskodtak. Richard, aki szintén felkapta 

kézitáskáját és két revolverrel fegyverkezett fel, követte a 

misszionáriust le a lépcsőn, amely a kertbe vezetett. Alig történt ez 

meg, máris hallották az ablakok csörömpölését és a tömeg dühös 

ordítását. 

Birdet és feleségét egy pillanat alatt figyelmeztették, s aztán 

mind a nagy fasor felé menekültek, amely a kert egyik fala mentén 

húzódott. A fasor végén kapu volt, amely a szabad térre nyílt. E 

tértől nem messze katonai őrség állomásozott. Ha el tudják érni, 

akkor legalább egyelőre megmenekültek. 

Birdné, bárha az első pillanatban annyira megijedt, hogy 

férjének kellett őt vezetni, hamarosan megemberelte magát. 

Richard megnyugtatta őt vagyona tekintetében azzal, hogy 

minden kárát meg fogják téríteni. 

Már hangokat hallottak maguk mögött. A házból észrevették a 

menekülőket, és egy körülbelül tizenkét főnyi csapat, amelyet 

Ralph vezetett, vad iramban utánuk eredt. Ralph megismerte a 

misszionáriust. Hogy ki az a fiatalember, aki mellette ment, azt 

nem találta ki. Richard a menekülés hevében könnyű, szürke nyári 

köpenyt vetett a vállára, amelynek gallérja feltüremkedett, úgy, 

hogy nem lehetett Richardot megismerni. 

Ha Dantes, Richard és Bird kertész egyedül lettek volna, 

természetesen hamar elérték volna az őrség kapuját. Mivel 

azonban Birdnét nem akarták elhagyni, nem haladhattak elég 

gyorsan, úgyhogy az üldözők minden percben közelebb értek 

hozzájuk. Már lövöldöztek is rájuk revolverekkel. Végre mégis 

egészen közel jutottak a kapuhoz. Egy golyó fütyült el a 



misszionárius feje mellett. Richard hátranézett. Látta, hogy Ralph 

mindenkit megelőzve messze csapata előtt jár. Richard erre 

hirtelen teljesen hátrafordult, és lehajtotta köpenye gallérját. 

Ralph még néhány lépést rohant – ekkor azonban, mintha 

villám találta volna, hátratántorodott, és az irtózat kiáltásával 

előrenyújtotta kezét, és Richardra meredt, aki lövésre készen 

tartotta revolverét. Ralph elvágódott, mintha valami 

ellenállhatatlan hatalom rántotta volna le a földre. Kísérői azt 

hitték, hogy megsebesült, és kiabálni kezdtek: – Bosszú! Bosszú! 

Közben Dantes, Bird és felesége elérték a kaput. Ekkor Richard, 

aki egy ideig habozott, ne lőjön-e Ralphra, követte őket. Bezárta a 

nagy kaput maga mögött és zsebre tette a kulcsot. Szerencsésen 

elérték az őrséget. 

Rockyll és még néhány vezető Ralph-fal foglalatoskodott, aki 

olyan furcsa állapotban volt, hogy kísérői nem tudták 

megmagyarázni, mi történt vele. Lehunyta szemét, és védőn 

nyújtotta ki kezét, aztán hirtelen tágra nyitotta szemét, zavartan 

nézett körül, és vonaglott, mintha belső görcs gyötörné. Fel akart 

állni, de megint leroskadt. Kísérői meggyőződtek róla, hogy nem 

sebesült meg, és álmélkodva álltak körülötte, miközben a kertész 

háza felől áthallatszott a tömeg ordítása, amint rombolta a házat. 

– Görcse van – szólt végre egy irlandi. – Adjatok neki valamit 

inni. 

Egy üveget nyújtottak oda Ralph-nak, de az nem bírta tartani; 

keze reszketett, mintha hideg lelné. Ekkor az üveget a szájához 

tartották. Ralph mohón ivott belőle. Ámde tekintete még zavart 

volt… Végre aztán arcán, amelyen addig a rémület uralkodott, 

lassanként más kifejezés jelent meg, a gyűlölet és a düh kifejezése. 

Megint összeszedte gondolatait, a szörnyű dermedtség, amely 

Richard láttára elfogta, eltűnt. Egyszerre kiegyenesedett ezzel a 

vad kiáltással: Bosszút! Bosszút! 

– De hát mi történt? Mi baja volt? – kérdezte Rockyll. 



Ralph még nem tudott neki felelni. Csak kinyújtotta kezét a 

kapu felé. Végre aztán felkiáltott: 

– Utánam! 

És megindult a kapu felé. De még nem volt ura mozdulatainak. 

Tántorgott, és meg kellett támaszkodnia a legközelebbi fatörzsnél. 

– Az öreg áruló! – mondta aztán szaggatott mondatokban. – A 

fiatal azonban még sokkal rosszabb… Gyilkos… Meg akart ölni… 

engem. Azt hittem, hogy meghalt… De megint itt van… Azt 

hittem, hogy kísértet. Harag, düh fogott el… és rémület is. De 

most meg kell halnia… Neki is, az öregnek is!… Ki jön velem? Ha 

megöltük őket, akkor mindenki, aki segített, ötszáz dollárt kap! 

– Előre! Éljen ez a derék úriember! – kiáltották Ralph kísérői, 

akik időközben nagyon megszaporodtak. Egy részük már a 

kapuval bíbelődött, és betörte azt, Ralph belekarolt Rockyllba és 

szintén a kapu felé ment. 

Vad gondolatok egész serege száguldott át agyán. Csakugyan 

Richard az? Vagy nem az? Talán csak Richardhoz hasonló ember, 

akit az öreg Dantes felbérelt, hogy őt megijessze. Mindenesetre ezt 

az embert látta Büchtingék ünnepélyén a kerti pavilonban… Vagy 

talán mégis Richard az? Uram Istenem, ha csakugyan ő lenne! 

Hisz ő maga látta, amint sortüzet adtak rá. Ő maga látta, amint 

belezuhant a sárga, agyagos vízbe. Ámde a lehetőség megvan… 

megtörténhetett, hogy valami ismeretlen körülmény folytán 

megmenekült. Erre a puszta gondolatra összeverődtek Ralph 

fogai, félig a rémülettől, félig a lázas dühtől. Mi lesz, ha Richard 

nyilvánosan fellép, ha neki, Ralph-nak menekülnie kell anélkül, 

hogy egyetlen célját elérte volna… nem, ez lehetetlen, ennek nem 

szabad megtörténnie! … Hisz őrültség még csak rágondolni is! De 

miért rejtőzik Richard, ha csakugyan ő az? 

És miközben Ralph törte magát, hogy erre a kérdésre feleletet 

adjon magának, agya elhomályosodott az erőlködéstől. Nem bírta 



megfogni a kellő gondolatot. Valami a lelkében azt súgta neki: ez 

Richard! Nincs a világon ilyen nagy hasonlatosság. 

De hát miért él Dantesszel elbújva New Yorkban, ahelyett hogy 

megjelennék a világ előtt, és feleségül venné a milliomos 

menyasszonyt? 

Erre a gondolatra visszatért Ralph minden ereje. Nem, Elisa 

nem lesz Richardé, nem szabad, hogy az övé legyen… Kezével, 

körmével, fogával fogja tőle Elisát elragadni! És különben is, 

mindenekelőtt arról volt szó, hogy Richardot és Dantest egy 

csapásra megsemmisítse. Később aztán majd ráér gondolkodni a 

dologról. 

Bird kertje mögött nagy, szabad, gyepes tér volt. Éppen egy 

néger jött át rajta. Mielőtt még a veszélyre gondolhatott volna, 

revolverlövésekkel fogadták. Szegény holtan terült el a földön. A 

lázadó csapat lábbal taposta őt, amíg bizonyos lehetett afelől, hogy 

többé nem kel életre. 

A csapat a Bird házából odaérkezettekkel megerősödve 

ötvenfőnyi lehetett. Az őrség éppen szemközt, a tér másik oldalán 

volt. A lázadók most az őrség ellen fordultak. Ralph észrevette, 

hogy Dantes és fiatal kísérője abban a körülrácsozott udvarban 

van, amely az őrség szállása előtt terül el. Sietésre ösztökélte tehát 

cinkosait. Az őrség legfeljebb hat-nyolc főnyi milíciából állhatott, 

azokkal könnyű lesz elbánni. Átrohantak a zöld térségen, 

egyenesen az őrség felé. 

Ralph azonban tévedett. Az őrszobából tiszt lépett ki, a rendes 

hadsereg egyenruhájában, és nyomában tizenkét katona, akik 

lövésre készen tartott fegyverrel a rácshoz álltak. A rohanó 

csőcselék megtorpant. Mindegyik érezte, hogy bajos dolog lesz a 

támadás, ha a katonák komolyan védekeznek. 

Ralph ökölbe szorított kézzel állt a tömeg közepén, és úgy 

nézett az őrség felé, mint a tigris, ketrecének rostélyán át, a 

kisfiúra, aki ingerli őt. Belátta, hogy itt nem tehet semmit. Viszont 



nem mehet el innen anélkül, hogy ne kövessen el mindent 

ellenségeinek megsemmisítésére. 

– Ide hallgassatok fiúk! – szólt az irlandiakhoz, akik körülötte 

tolongtak. – Én nem az az ember vagyok, aki sokat beszél. Aki 

megmutatja nekem annak a két embernek a holttestét, annak 

tízezer dollárt fizetek. Rockyll úr, aki ismer, a tanúm, és tudja, 

hogy meg tudom fizetni ezt az összeget, s hogy ígéretemet meg is 

szoktam tartani. Nektek nem lesz nehéz itt titokban lesbe állni, és a 

két niggerbarátot lelőni, amint elhagyják az őrséget. Három óra 

múlva egész New York fellázad, a város húsz pontján fog égni; 

akkor senki sem törődik azzal, mit csináltok ti itt. Egy ideig 

maradjatok még itt a téren; aztán úgy tesztek, mintha beleuntatok 

volna a várakozásba, elmentek és elrejtőztök a közelben; ha aztán 

kijön a borz az üregből, akkor tudjátok, mit ígértem. Ha többen 

vagytok, akik részt vettek a dologban, akkor megosztoztok a 

tízezer dolláron. Én pedig mindegyiknek külön még száz dollár 

borravalót adok. Azt hiszem, ez nem rossz üzlet, mi? 

– Éljen a gentleman! – ordítozták az irlandiak. 

Ralph húsz dollár foglalót adott nekik, de figyelmeztette őket, 

hogy ne rúgjanak be. Aztán Rockyll-lal együtt távozott, és befelé 

indult a városba. Ott azonban Ralph hamarosan elvált új 

ismerősétől. 

Egyedül akart lenni, zavartalanul akart gondolkodni. Nem 

szívesen hagyta oda az őrség előtti teret; de jelenléte nem használt 

volna semmit, és legfontosabb tervét csak a városban hajthatta 

végre. Bement egy kávéházba, és valami izgató italt rendelt. Aztán 

fejét kezébe támasztotta. Ekkor észrevette, hogy még mindig 

reszket. Ez a reszketés különben a pavilonbeli jelenet óta, amikor 

először jelent meg előtte Richard, soha sem hagyta őt el egészen. 

Rejtett, titkos rezgés volt ez testében, alig észrevehető rángása az 

idegeknek. 



Valóban Richard volt az?… Mindegy, akár ő az, akár nem, neki, 

Ralph-nak úgy kell cselekednie, mintha ő lenne. Most már tisztán 

látta a misszionárius szándékát: kitalálta, hogy Dantes lelki 

gyötrelmekkel akarja őt üldözni… Tudja-e Büchting úr, hogy 

Richard él? Kétségtelen, hogy igen; sőt bizonyára Elisa is tudja. 

Ralph-nak eszébe jutott az az idő, amikor Elisán azt a nagy 

változást tapasztalta… Emlékezett arra a jelenésre a 

pályaudvaron, éjjel, amikor a chicagói vonat elrobogott mellette. 

Akkor érkeztek meg Dantes és Richard. Most már megvan a kulcs 

arra is, miért ment Everett úr oly gyakran sétálni. Bizonyosan 

Richardot látogatta meg. De miért nem emelt Richard vádat 

egykori barátja ellen? Ez volt a rejtély, amelyet csak úgy lehetett 

megmagyarázni, ha a következő gondolatmenetet állítja fel az 

ember: Dantes lassanként meg akarta semmisíteni őt, Ralph-ot, és 

még Everett úrnak sem mondta meg a teljes igazságot; mert Ralph, 

aki teljesen ismerte nagybátyját, tudta, hogy az soha sem tudna 

ilyen szörnyű titkot elrejteni, ha közölnék vele. 

No, mindegy, a kocka el van vetve… csak ez az egy út van… 

nincs más választás!… Richard él… 

Erre a gondolatra összeszorult a szíve. Tehát mégis azok 

győznek rajta, az úgynevezett igazak, a szenteskedők, akiket lelke 

mélyén gyűlölt és megvetett! Nem, még nem! Még az ő kezében 

van, hogy rájuk mérje a legsúlyosabb és legdöntőbb csapást, és 

valamennyiüket megsemmisítse, Richardot pedig – ha ő az – 

boldogtalanabbá tegye, mint a halál által! És Ralph el volt tökélve, 

hogy megkockáztatja ezt az utolsó csapást. 

Csak egyszer vetődött fel benne a gondolat, hogy elmegy lady 

Georgianához, és elmenekül vele. Csábító gondolat! De 

elutasította magától. Nem akarta Richardot és Elisát boldognak 

tudni; bosszúszomjas szíve sohasem hagyta volna békében, nem 

talált volna nyugalmat a földön. De szeretett volna ujjongani vad 



örömében, ha arra gondolt, hogy talán már néhány óra múlva 

karjaiban lesz Elisa… 

Igen, mit ér az élet, ha nem szerzi meg neki azt az elégtételt, 

amelyet keres, azt az egyetlen örömet, amely után sóvárog! Félre 

lady Georgianával és a kétmilliójával… félre a békés 

nyugalommal, amely reá, Ralph-ra vár Georgiana oldalán, idegen 

országban… Nem, nem, ilyen unalmas élet nem kell neki: tűz, 

erőfeszítés, izgalom! Ez az élet! 

Fél óra múlva mindent tisztázott magában, és kocsit vett, hogy 

a Fiúk Klubjába hajtasson. Nem jutott messzire. Az utcákat 

embergomolyagok zárták el. A lámpavasakon négerek lógtak. A 

polgárőrséget kigúnyolták. 

– Le a niggerekkel! – mennydörgött a nép. 

– Le a niggerbarátokkal! – harsogott újra. – Békét akarunk! 

– Le Lincolnnal és az abolicionistákkal! – ordították mások. 

A tömeg legnagyobb része ittas volt, de a titkos uszítók és 

ügynökök józanok maradtak, és furfangosan szították a tüzet. Az 

egyik ismerőstől, akivel Ralph találkozott, hallotta, hogy már 

lerombolták néhány niggerbarát házát, és hogy a sorozókötelesek 

nagyobb része már fellázadt. 

Ralph előbb a lakására ment, amely csak mintegy ezer 

lépésnyire volt a Fiúk Klubjától, és minden pénzt, amit csak elbírt 

aranyban és papírban, a zsebébe rakott, fegyvert vett magához, 

zsebre tette tiszti igazolványát, aztán elindult a Fiúk Klubjába. 

Mikor a házból kilépett, Everett úr, a nagybátyja jött vele szembe. 

Az öreg ember arca halálsápadt volt, szemlátomást nagy 

ijedtségen esett át. 

– Mi baja, bácsi? – kérdezte Ralph kurtán. 

– Meg akartam látogatni egy barátomat… a háza le van 

rombolva… – nyögte ki az öreg nehezen. 

– Á, a Field utcában voltál! – gondolta magában Ralph. 

De hangosan ezt mondta: 



– Úgy látszik, veszedelmes nap lesz! Gondolnunk kell Büchting 

úrra, akire a tömeg állítólag nagyon haragszik. Mindjárt 

odamegyek. 

– Tedd meg! Tedd meg! – mondta az öreg Everett, és 

betámolygott a házba. 

A Fiúk Klubjában Ralph nem találta meg mindjárt Booth-t; de 

számos más ismerőse üdvözölte. Itt általános volt a meggyőződés, 

hogy a zendülés sikerülni fog, hogy New York hatóságait el tudják 

majd mozdítani, s ezzel üdvös nyomást gyakorolnak majd az 

egész Északra, ami aztán a Délnek válik majd előnyére. 

Ralph csak fél füllel hallgatta az összevissza beszédet. Mikor 

Booth belépett, azonnal odament hozzá és félrevonult vele. Csak 

öt percig beszélgettek, de nagyon élénken. Aztán kezet szorítottak, 

és mind a ketten hangos és kegyetlen kacajban törtek ki. 

Ralph azonnal Büchting úr házába ment. Az utcák itt tele voltak 

kíváncsiakkal, akik ugyan sokat lármáztak és mindenféle 

durvaságot ordibáltak, de szemlátomást semmit sem akartak 

elkövetni egyes házak és egyes emberek ellen. A Büchting-házban 

minden ablak belső redőnye le volt bocsátva. Olyan volt a ház, 

mintha üres lenne. 

Ralph becsöngetett. Mikor a portás megjelent, megkérdezte, 

otthon van-e Büchting úr? 

– Az uraságok vidéken vannak – felelte a portás. 

Ez villámcsapás volt Ralph számára! Itt a városban kedve 

szerint irányíthatott egy csapat csőcseléket, de a vidéken, a békés, 

józan nép között…! 

Ámde volt a portás ábrázatán valami vonás, ami gyanús volt 

neki. Remélni kezdett. Ez az ember, akinek nemegyszer néhány 

dollárt nyomott a markába, hogy megtudja tőle, hol vannak 

Büchtingék, ha nem voltak otthon, szemlátomást nagy zavarban 

volt. 



– Valószínű, hogy Büchting úr háza le lesz rombolva, mire 

hazatérnek – mondta Ralph. – Szerencse, hogy nincsenek itthon. A 

lázadók nemsokára itt lesznek. 

– Ó Istenem – nyögte a portás –, akkor… akkor meg kell önnek 

mondanom, hogy az egész család fenn van az emeleten. De 

Büchting úr megparancsolta, hogy ma senkit se bocsássák be, 

kivéve… néhány régi ismerőst… 

– Én is közéjük tartozom! – vágott közbe Ralph. – Nos, azért 

jöttem, hogy Büchting urat figyelmeztessem. De talán elég lesz, ha 

maga megteszi ezt. Csak azt ajánlom, hogy nagyon siessen vele! 

– Nem, nem, akkor inkább menjen fel ön! – kiáltott fel a 

megrémült kapus. – Én hamarosan összeszedem a holmimat. 

New York-i ember volt, akit Büchting a házzal együtt vett át, 

tehát nem igazi és hű szolgája a családnak. 

Ralph elhaladt mellette, s odakiáltott az első szolgának, akivel a 

lépcsőn találkozott: 

– Azonnal jelentsen be Büchting úrnak! Fontos hírt hozok! 

Aztán gyorsan követte az elsiető szolgát, hogy megtudja, 

melyik szobában van a család. Szinte a szolgával egyszerre lépett 

be Büchting dolgozószobájába. 

– Bocsásson meg – mondta –, hogy ajtóstul rontok be. De 

önöknek azonnal távozniok kell a házból. Talán már tíz perc 

múlva csőcselék fogja azt körülvenni, s miután a város más 

részeiben a legborzalmasabb dolgok történtek, azt hiszem, 

komolyan kell tanácsolnom, hogy mentse meg életét. Ön is rajta 

van a halálraítéltek lajstromán. 

Büchting, aki komoly és eltökélt arccal fogadta, és sötét 

szemével élesen vizsgálta a kapitányt, nem csodálkozott ezen a 

híradáson, sőt természetesnek és nagyon is hihetőnek tartotta azt. 

Büchting úrnak persze fogalma sem volt a valóban megtörtént 

borzalmas jelenetekről. Azt hitte, hogy a zendülést rövidesen 

elfojtják. 



Ralph nem is várta meg Büchting válaszát, hanem elkezdte 

röviden és gyorsan elmondani azt, ami eddig történt. Nem is 

kellett túloznia. 

– Estére New York nagy része lángban áll – mondta. – A katonai 

hatóságok tehetetlenek. Erejük szét van szórva, és most már nem 

lehet összeszedni. Nem kételkedem, hogy az államhatalom 

néhány nap múlva úrrá lesz a felkelésen. Addig azonban ezernyi 

emberélet, és milliónyi vagyon pusztulhat el. Ne habozzék, 

Büchting úr! Vegye magához hamar, amit a legfontosabbnak tart, 

és keressen biztos menedéket valamelyik ismerősénél, aki politikai 

tekintetben nem nevezetes. Én elkísérem, ha megengedi. A nép 

eléggé ismer, és meglehetősen jó hírben állok. Nagyon kérem, 

szólítsa a hölgyeket. 

Büchting úr habozott. Nem az volt a természete, hogy szökjék 

ellenfelei elől. És mégis, meg kellett vallania, hogy minden 

ellenállás dőreség lenne. A zendülés olyan hirtelen támadt, Ralph 

előadása a szétszórt katonaság tehetetlenségéről olyan 

valószínűen hangzott, hogy egyelőre nem lehetett támogatást, 

védelmet várni a hatóságoktól. Próbáljon néhány szolgájával 

védekezni száz meg száz ittas ember ellen? Másrészt kínos volt 

neki, hogy Ralph-nak tartozzék hálával. Sőt, egyáltalán megbízhat 

benne? Jól ismerte, többet tudott róla mint Ralph sejtette, minden 

érzésével ellenkezett, hogy ezzel az emberrel szemben a legkisebb 

kötelezettsége is legyen… És mégis, hátha ez az ember most 

őszinte szándékkal jön?! Hisz szerelmes Elisába, és bizonyára meg 

akarja őt menteni! Szabad-e neki, az apának, félredobni Ralph 

figyelmeztetését? 

– Én csakugyan nem tudom, hová mehetnénk – felelte némi 

hallgatás után. – Meglehet, hogy New York-i barátaimat is minden 

pillanatban megtámadják. Nem tudja, ki lehet-e jutni a városból? 

Ha igen, akkor vidékre menekülhetnénk. 



– Mindenesetre meg kell kísérelni – felelte Ralph. – Értesítse 

azonnal a hölgyeket – csak a legszükségesebbel lássák el magukat 

–, megrettenek minden kiáltásra, mely az utcáról felhangzik. 

– Megvár itt? – kérdezte Büchting. 

– Hogyne, ott, ahol parancsolja! De ne maradjon túl sokáig! – 

kiáltott utána Ralph. 

Mikor Büchting betette maga után az ajtót, gonosz mosoly 

jelent meg Ralph arcán. Odalépett az ablakhoz, kissé félrehúzta a 

függönyt és lenézett az utcára. Ott szemlátomást még mindig 

zavarogtak az emberek. De a zajongók és hadonászók között 

meglátott néhány ismerős alakot; ezek a túlsó gyalogjárón álltak, 

és állandóan szemmel tartották Büchting házát. Barátjának, 

Booth-nak emberei voltak. Ralph most már tudta, hogy a ház be 

van kerítve, s hogy követnék annak lakóit, akármelyik ajtón 

próbálkoznának is menekülni. 

Néhány perc múlva visszajött Büchting. 

– Családom beleegyezik, hogy elmenjünk innen – mondta. – 

Don Alfonso el akar bennünket kísérni. Nem akarja elhagyni miss 

Jeanette-et, aki, miután Alfonso szüleinek beleegyezése 

megérkezett, most már hivatalosan is az ő menyasszonya. 

Ralph-nak nem volt ínyére ez a kíséret, amelynek folytán 

eggyel több ellenféllel kellett számolnia, de semmit sem szólhatott 

ellene. 

A két férfi megbeszélte a szökés részleteit. Csoportonként 

szándékoztak a házat elhagyni. Ralph vezesse Büchtingné 

asszonyt s annak társalkodónőjét előre, a legközelebbi 

utcasarokig. Mr. Büchting és don Alfonso azután majd követik 

őket Elisával és Jeanette-tel. Büchting úr a szolgáknak majd 

megparancsolja, hogy mihelyt megtámadják a házat, azonnal 

hagyják el azt, hogy életük ne forogjon kockán. Saját kocsiját 

Büchting úr nem akarta használni, hogy feltűnést ne keltsen az, 



amikor a kaput kinyitják. Amellett minden körülmény nagy 

sietségre nógatott. 

Alig fejezték be a beszélgetést, mikor a hölgyek léptek be a 

szobába Alfonsóval együtt. Valamennyi hölgy arcát sűrű fátyol 

takarta. Alfonso nagyon komolynak, szinte komornak látszott. 

Nyári köpenyt öltött fel, amely alatt szemlátomást jól fel volt 

fegyverkezve. 

Hosszas üdvözlésről nem lehetett szó. Valamennyien rögtön 

elindultak a lépcső felé. Egyszerre azonban mind megálltak, mert 

mennydörgésszerű moraj hangzott fel az utcáról. 

Ralph egyetlen ugrással az ablaknál termett. 

– A bestiák! – kiáltott fel. – Már itt vannak! Elöl már nem 

mehetünk ki. Van kijárat a kerten át? 

– Van! Előre! Utánam! – kiáltott Büchting. 

Mind lesiettek a lépcsőn, a kert felé. Büchting odakiáltott egy 

szolgának, hogy meg se kíséreljék védeni a házat – és már lenn is 

voltak a kertben. Ez szomszédos volt egy a mellékutcában álló ház 

kertjével, amely ház tulajdonosa jó barátságban volt Büchtinggel. 

Ebben a szomszéd kertben bővizű kút volt, ebből szokták meríteni 

a vizet Büchtingék kertjének öntözésére. Volt hát kulcsuk ahhoz a 

kis ajtóhoz, amely a két kertet elválasztó falban nyílt. Gyorsan 

kinyitották, s a hét ember átsietett a szomszéd kertbe. 

Ez a kert, valamint a ház is, nagyon csöndes volt. A menekülők 

átrohantak a kerten, és az udvarba értek. 

– Előre megyek az utcára – mondta Ralph –, megnézem, nincs-e 

veszély odakünn. 

Egy perc múlva visszajött. 

– Minden csendes! – kiáltotta. – És csodás véletlen folytán 

éppen a sarkon áll két bérkocsi. Idehívtam őket, már a kapu előtt 

állnak. 



– Hála Istennek! – kiáltott fel Büchting úr. – Tehát tudja, ugye, 

kapitány úr, hová megyünk. Ön megy az első kocsin, vagy pedig 

hagyja, hogy egyedül menjünk…? 

– Semmi esetre sem! – szólt Ralph határozottan. – Elkísérem 

önöket, amíg kiérnek a városból. Még hasznukra lehetek 

ismeretségeim révén. Kérem, szálljanak be! 

Ez utóbbi szavakat Ralph hidegen, szinte parancsolóan mondta 

Elisának és Jeanette-nek, akik éppen az első kocsi mellett álltak, s a 

pillanat zavarában rögtön engedelmeskedtek a felszólításnak. 

– Büchtingné asszony, nem parancsol ide beszállni? – kérdezte 

Ralph. – Különben nem, tessék a következő kocsiba ülni… talán 

Bonne kisasszony szállna be hozzánk… 

– Majd én leszek bátor! – szólt Alfonso, aki le nem vette szemét 

Ralph-ról, mintha csak sejtené, hogy itt nincs minden rendben. – 

Bácsi, néni, jöjjenek utánunk a másik kocsiban… az út… 

– Gyorsan! Beszállni! – vágott közbe Ralph szinte indulatosan. – 

Az idő drága! Tudom az utat! 

Büchting úr már benn is ült a második kocsiban feleségével és 

Bonne kisasszonnyal, a társalkodónővel. Alfonso beszállt már az 

elsőbe. Ralph utána. Arca sötét volt. Alfonso jelenléte minden 

tervét elronthatta. 

– Előre, tudod hová! – szólt oda Ralph a kocsisnak. 

A kocsi megindult az egyik mellékutca felé. A második kocsi 

utána. De már a legközelebbi utcában oly nagy volt a tolongás, 

hogy a kocsik csak lépésben haladhattak. Alfonso többször 

kinézett, jön-e a másik kocsi. 

– Ne nézegessen ki! – szólt Ralph. – Mindent elronthat vele. 

Figyelmet kelthetünk. Büchting úr tudja, hová megyünk, és ha egy 

időre el is szakadnánk egymástól, találkozunk majd ama bizonyos 

megbeszélt ponton. 



Alfonso kis ideig megfogadta Ralph szavát. Mikor azonban 

később az egyik utcasarkon mégis kinézett, a másik kocsi nem volt 

sehol. 

– Álljunk meg! – kiáltott fel. 

– Az ördögbe is, nem! – kiáltott Ralph. – Mindent elront így. A 

másik kocsi ott van a sarok mögött. Már itt is van! 

Alfonso gyorsan kinézett, és – úgy látszott – megnyugodott. 

– Előre! – kiáltott Ralph a kocsisra. – Most üres utcákba jutunk. 

Hajtsa meg a lovakat, ahogy csak tudja! 

A kocsis rávágott a lovakra, s a kocsi őrületes sebességgel repült 

tova. A másik kocsi, mint azt Alfonso megállapította, csak 

mintegy száz lépésnyire volt mögöttük. 

Így mentek vagy félórahosszat New York délnyugati része felé. 

Senki sem szólt egy szót se. Ralph-nak azonban úgy rémlett, hogy 

a hölgyek a sűrű fátyol alatt nagyon komolyak, és halványak. 

Alfonso arca eltökéltséget fejezett ki, de szemlátomást nagyon 

elgondolkozott. Szeme gyakran találkozott Ralph hideg, kutató 

tekintetével. Egyik sem bízott a másikban. Alfonso, amióta Ralph 

igazi jellemét ismerte, mindenütt, ahol ez az ember jelen volt, 

árulást sejtett; Ralph pedig kiolvasta ezt Alfonso szeméből, tehát 

résen kellett lennie, hogy a már kész tervet a pillanatnyi helyzet 

szerint hirtelen megváltoztassa. 

– Megállj! – kiáltott egyszerre a kocsisra. 

Nagy téren voltak, már a városon kívül, szép, öreg fák 

közepette. A tér körül néhány kisebb ház állt. 

– Itt kell találkoznunk – szólt Ralph. – No, hisz már a többi is 

jön. 

Néhány percig csöndesen ültek a kocsiban. Mikor a második 

kocsi közeledett, Ralph jól kihajolt az ablakon, amelyet kinyitott, 

mintha hátra akarna kiáltani a közeledő kocsinak. Eközben intett a 

kezével, amit a bennülők nem vehettek észre. A második kocsi 

elhajtott mellettük, és megállt az egyik kis ház előtt. 



– Nem ők azok! – kiáltott fel Ralph visszafordulva a kocsi 

belsejébe. – De nem baj, minden pillanatban megérkezhetnek. Mi 

őrülten hajtottunk. Ne szálljunk ki addig? Itt már semmitől sem 

kell tartanunk. 

Ki is szállt, és mindenfelé tekintgetett, arra is, merről Büchting 

úr és Büchtingné asszony kocsijának kellett jönnie, és a másik 

kocsi felé is, amely a kis ház előtt állt. Alfonso és a két fiatal hölgy 

még a kocsiban maradt; tanakodtak, kiszálljanak-e vagy sem. 

– Ó, ezek is menekülők! – kiáltott fel Ralph. – Sőt ismerősök! 

És odament a másik kocsihoz. Ott volt a többi között Booth is, 

aki azonban a kocsi mélyébe húzódott. 

Ralph szorosan a kocsihoz lépett. 

– Nos – kérdezte –, a másik kocsit feltartóztattátok? 

– Talán már szét is tépték a benne ülőket! – felelte a színész. – 

Miért várunk? 

– Alfonso, az a bolond ott van a kocsiban – válaszolt Ralph. – 

Hogyan szabadulunk meg tőle? Itt még nem szeretnék erőszakot 

alkalmazni, pedig ez a fiú felfegyverkezett. 

– Ördög és pokol! Hát mi lesz az én zsákmányommal! – szólt 

Booth halkan. 

– Azt ne féltsed, nem lesz vele baj! – suttogta Ralph. – De nagy 

zavarban vagyok, hogyan távolítsam őt el! 

– Nos, mit tegyünk? – mondta Booth. – Igazán semmi kedvem 

ahhoz, hogy hiába kocsikázzam ide! 

– No, te el tudnál bánni a spanyollal, ha nekem sikerülne 

elvinni innen Elisát? – kérdezte Ralph. 

– Meghiszem azt! – felelte Booth. 

– Nos, akkor vigyázz! – mondta Ralph. – És gondoskodjál róla, 

hogy a spanyol ne jöhessen utánam. 

Ezzel otthagyta az idegen kocsit, és visszatért útitársaihoz. 

Komoly arcot vágott. 



Alfonso szintén kiszállt, és ott állt a nyitott kocsiajtó mellett. 

Ralph a kocsihoz érve átment a másik oldalára, és bíbelődni 

kezdett a másik kocsiajtóval, mintha annak kilincse nem jól zárna. 

Eközben súgott valamit a kocsisnak. 

– Ismerőseim, azok ott – szólalt meg azután –, olyan hírt 

mondtak el, amely aggodalomba ejt. Azt mondják, hogy 

elhaladtak egy kocsi mellett, amelyet a dühöngő néptömeg 

feltartóztatott, s amelyben egy úr és két hölgy ült. 

– Akkor mi is maradunk! Gyerünk vissza a szüleimhez! – 

kiáltott fel Elisa, felemelkedve üléséről. 

Jeanette is izgatottan kiáltott fel. 

– Ne hamarkodjuk el a dolgot, hölgyeim! – szólt Ralph. – Én 

csak valószínűségről beszéltem, nem mondtam, hogy az bizonyos. 

Meg kellett önöknek mondanom, amit hallottam. Ki akarnak 

szállni?… Semmi kifogásom ellene. Nyújtsa ide a kezét, Corizon 

kisasszony! 

És Jeanette-et, aki a nyitott kocsiajtó mellett ült, kisegítette a 

kocsiból. 

– Itt jönnek! – kiáltott fel Ralph hirtelen, egy kocsira mutatva, 

mely nagy messzeségben, egy keskeny mellékutcában megjelent. 

Elérte célját. Alfonso és Jeanette odanéztek a megjelölt irányba. 

Ekkor Ralph beugrott a kocsiba, amelyben még ott ült Elisa, és 

odakiáltott a kocsidnak: 

– Előre! 

A kocsis, aki már feszesen fogta a gyeplőt, és nyilván várta a 

jeladást, megrántotta a lovakat, és lesújtott ostorával. A kocsi 

elrobogott. 

Az első pillanatban úgy állt ott Alfonso, mintha villám sújtotta 

volna. A Büchtingék miatt való aggodalom annyira elfoglalta, 

hogy az utóbbi percekben nem is gondolt Ralph-ra. Most azonban 

önkéntelenül a kocsi után rohant, és bámulatosan gyors iramba 

fogott, amellyel talán még utol is érhette volna a kocsit. 



Ekkor azonban háta mögött kiáltást hallott, s hátrapillantva 

látta, hogy Jeanette-et néhány férfi fogja körül. 

– Átkozott áruló! – kiáltott Ralph után. Aztán halálsápadtan és 

reszkető ajkakkal visszafordult Jeanette-hez. 

Mikor Dantes és Richard Birddel meg feleségével elérték az 

őrséget, tisztában voltak azzal, hogy itt sincsenek sokáig 

biztonságban. Mindjárt foglalkoztak is azzal, hogyan 

távozhatnának onnan, hogyan juthatnának biztos menedékbe. Ez 

azonban nem volt könnyű dolog, mert a szomszéd utcákban is 

népcsoportok mutatkoztak, amelyekről nem lehetett tudni, 

nincsenek-e összeköttetésben azokkal, akik Bird házát 

megrohanták. Némi megnyugtatással szolgált nekik az, hogy 

rendes katonaság volt az őrházban, amely égett a vágytól, hogy 

megmérkőzzék a csőcselékkel. 

A katonacsapat mellett állva látták, amint a Ralph vezette 

csapat előrerohant, s a tér közepén megállt. Dantes merőn figyelte 

ezt a csapatot, és éles szeme nyilvánvalóan mindent kitalált, ami 

ott történt. 

– Nem fogják megtámadni az őrséget – mondta. – Az a 

nyomorult ember belátja, hogy pórul járna. De mond valamit a 

bandájának, bizonyosan lesbe állítja őket. No, ez mindegy. Majd 

csak elbánunk ezekkel az orgyilkosokkal. Téged, Richard, 

felismert! Így hát megszűnt az utolsó ok is, amiért nyilvános 

megjelenésedet elleneztem. Gyerünk Büchtinghez! 

A fiatalember örömujjongásban tört ki, és megszorította a 

misszionárius kezét. Szívének legfőbb, legsóvárgóbb vágya 

teljesült végre, viszontláthatja Elisát! 

– A támadás csak nekem szólt! – folytatta Dantes. – Ezt 

bizonyítja az a rémület is, amely láttodra elfogta. Ha tudta volna, 

hogy te vagy, lelőtt volna; mert ez az ember kivetkőzött 

mindenből, ami az embert a fenevadak fölé emeli. Csak rám fájt a 



foga. El akarta tenni láb alól azt, akit az egyetlen beavatottnak 

tartott. És most már azt is tudom, ki árult el. Egy fiatalember, 

valami színész, akit Richmondban együtt láttam Stauntonnal, aki 

tehát bizonyosan ismerős Pettow Ralph-fal is. Ügyet sem vetettem 

erre a fiatalemberre, de úgy látszik, utánam jött, és elárulta 

Pettow-nak, hol lakom. Egem most leginkább az a kérdés 

foglalkoztat, mit csinál most a gyilkos, amikor tudja, hogy életben 

vagy? Elűzi őt a félelem? Vagy megkísérli elvégezni azt, ami 

kétszer nem sikerült neki? 

– Kedves, nagyrabecsült, atyai barátom! – kiáltott fel Richard. – 

Nekem mindegy! Szemtől szembe állottam vele, és nem félek tőle. 

Ha elszökik, annál jobb! Minek tudja meg a világ azokat az 

ocsmányságokat, amelyeket elkövetett? 

– Én sem bánnám ezt – szólt Dantes. – Csak azon tanakodom, 

nem fogja-e a zendülést, amely most már bizonyára egész New 

Yorkban elterjedt, valami újabb gaztettre felhasználni? Ez a fickó 

szereti Elisát, jobban mondva azt hiszi, hogy az ő állati 

szenvedélye szerelem. Nem fog-e most valami végső, 

kétségbeesett dologra vetemedni, amikor már tudja, hogy célját 

soha el nem érheti?! 

– Akkor siessünk! – kiáltott fel Richard. – Ha egyébért nem, 

azért, hogy Büchting urat és Elisát figyelmeztessük. 

– Kérdezzük meg az őrség parancsnokától, hogyan juthatunk 

legbiztonságosabban a városba – mondta Dantes. 

Beszélt a tiszttel. Az őrház előtti tér időközben teljesen kiürült. 

Már a mellékutcákban sem mutatkoztak csoportok; beljebb 

vonultak a városba, ahol többet lehetett rabolni, s ahol érdekesebb 

dolgok történtek. A tiszt tehát nem látott okot aggodalomra, s azt 

mondta, hogy az öregúr és fiatal kísérője nyugodtan 

eltávozhatnak az őrségről. Dantes azonban legalább hat katonát 

kért kíséretül a legközelebbi forgalmasabb utcáig. A tiszt 

beleegyezett. 



Dantes és Richard melegen elbúcsúztak Birdtől és feleségétől, 

akik még ott maradtak az őrségen, s csak később akarták 

megnézni, milyen rombolást végzett a csőcselék a házukban és 

kertjükben. Egy papiros, egy Büchting úr nevére kiállított 

utalvány, amelyet Dantes a kertész kezébe nyomott, megnyugtatta 

a derék, de a csőcselék okozta kár miatt elszontyolodott embert, 

ámbár az egyszer megszerzett és megkedvelt tulajdon elvesztése 

még kárpótlás esetén is fájdalmas dolog. 

Dantes és Richard egy hátsó ajtón át mentek ki az őrség házából 

a katonák kíséretében. Amilyen gyorsan csak tudtak, végigsiettek 

egy kis utcán. A Ralph-tól felfogadott irlandiak mindenütt 

őrszemet állítottak fel, és két ember lőtt is Dantesra meg 

Richardra, de nem találta el őket. Erre éles füttyel figyelmeztették 

cinkosaikat, és a nyomába szegődtek a menekülőknek. Ez 

veszedelmessé válhatott. Dantes tehát jobbnak látta, ha Richarddal 

együtt beszáll egy bérkocsiba. Közben a katonák nekimentek az 

irlandiaknak, és csakhamar valamennyit lefegyverezték. Dantes és 

Richard tehát egyelőre megmenekültek az üldözéstől. Láttak 

ugyan még néhány irlandit őrült iramban közeledni az utcán, 

akiknek a Ralph ígérte jutalom szinte szárnyakat adott, de 

előrelátható volt, hogy a katonák, akiket egy arra haladó őrjárat is 

támogatott, ezt az üldöző csapatot fel fogják tartóztatni. 

Dantes és Richard elhatározták, hogy nem mennek egyenesen 

Büchtinghez, hanem előbb Everett úrhoz hajtatnak, hogy 

megtudják tőle, történt-e valami. Arra az esetre, ha Ralph eléjük 

bukkannék, Richard eltökélte, hogy használni fogja revolverét. 

Azonkívül rögtön meg akarnak kérni néhány rendőr-tisztviselőt, 

hogy jöjjenek velük, s fogják el Ralph-ot, ha eléjük kerül. 

Everett úr házában az álmélkodásnak és örömnek valóságos 

vihara tört ki, amikor Richard hirtelen – és nem mint kísértet, 

hanem mint életerős és viruló fiatalember – megjelent. A nagy 

ujjongás kicsalta szobájából Everett urat, aki, miután azt hitte, 



hogy Dantest és Richardot valami szerencsétlenség érte, most 

annál jobban megörült, látva, hogy semmi bajuk sincsen. Olyan 

szilajon, olyan meglepetve ölelte meg Richardot, hogy valamennyi 

szolga azt hitte: íme, az úr is most látja először Richard urat. 

– Hol van Ralph? – kérdezte Dantes rögtön. 

– Büchtingékhez ment, hogy figyelmeztesse őket – felelte 

Everett úr. – Azt mondta, hogy a csőcselék Büchting úr ellen akar 

vonulni. 

– Az Istenért, akkor egy pillanatot sem vesztegethetünk el! – 

kiáltott fel Richard. – Akkor itt ugyanazt a szerepet akarja 

eljátszani, mint Liberty-Plantationben. 

– Mi az? – kérdezte Everett úr megütközve. – Mit beszélsz 

Ralph-ról. 

– Kedves Everett – szólalt meg most Dantes, kezét bizalmasan a 

bankár vállára téve –, végre már meg kell mondanunk neked, amit 

ilyen sokáig eltitkoltunk előled. Ralph-ot irigység és féltékenység 

annyira elragadták, hogy Richard életére tört, s ő bérelte fel a 

gyilkosokat. Ralph volt az, aki ma reggel megtámadtatta Bird 

házát, hogy engem megöljön, mert tudta, hogy ismerem 

bűntetteit. Tőle a legrosszabbra is el lehetünk készülve. Ezért 

elhallgattam előtted a teljes igazságot, s megkértelek, hogy 

Richard jelenlétét tartsd titokban. 

A bankár szinte bénultan állt ott. A vád egész nagyságát és 

szörnyű voltát szemlátomást nem is tudta mindjárt felfogni. 

Richard odalépett hozzá, megölelte, és így szólt: 

– Kedves atyám, szívesen megkíméltünk volna ettől a 

keserűségtől és hallgattunk volna a dologról. De az események 

nagyon komolyak; minden vigyázatlanság nemcsak a mi 

életünkre hozhat veszélyt, hanem másokéra is. Bizony, úgy van, 

Ralph, akit a legjobb, legbensőbb barátomnak tartottam, árulást 

hordozott a szívében, s a halálomat akarta. Később majd 

megtudod a részleteket, ami majd sok mindenről felvilágosít, 



aminek eddig titoknak és homályosnak kellett maradnia előtted. 

Egyelőre érd be azzal, hogy figyelmeztettünk. Hisz ellenségem 

gonosz merényletei kudarcot vallottak. Most pedig jer, kedves 

atyám! Mennél előbb meg kell győződnünk, nem eszelt-e ki Ralph 

valami újabb árulást. 

Everett úr még mindig néma volt. Csak viszonozta Richard 

ölelését, és szorongatta kedvence kezét. Végre azonban hirtelen 

felkiáltott: 

– Nem fog Elisa halálosan megijedni, ha hirtelen és minden 

előkészítés nélkül megpillant? 

– Atyja már említette neki, hogy Richard valószínűleg még él – 

felelte Dantes. – Elisa tehát várja őt, ha nem is éppen ma. Aztán 

meg az ilyen izgalmas napokon, mint a mai, nyugodtabban tudja 

meg az ember a hihetetlent, a váratlant, mint máskor; a lélek 

rugalmasabb, jobban kitárul ilyenkor a rendkívüli dolgok 

befogadására. Ha Elisa veszélyben van, éppen akkor fogja 

természetesnek találni, ha Richard hirtelen, mint megmentője 

toppan elébe. 

Mikor be akartak fordulni abba az utcába, amelyben Büchting 

lakott, vad ordítás hangzott feléjük; egyetlen pillantás elég volt 

annak felismerésére, hogy a zavargók a földszinti ablakon át már 

behatoltak Büchting házába. Egyben azonban a tömeg dühös 

kiabálásából azt is megtudták, hogy a tulajdonos és családja 

nyilván elmenekült egy mellékajtón, mert sehol sem lehet őket 

megtalálni. A házat már nem lehetett megmenteni; hiábavaló, 

őrült gondolat lett volna megkísérelni, hogy a tomboló csőcseléket 

onnan elkergessék. Csak egy dologról volt szó: megtudni, hogy 

Büchting és családja csakugyan megmenekült-e, hogy ki mentette 

meg őket, és hogy hová menekültek. Ha Ralph keze benne van a 

dologban, akkor valószínű volt, hogy megint olyasféle árulást 

tervez, amilyent már Liberty-Plantationben is elkövetett. Dantes 

szentül hitte, hogy Ralph, most, miután megtudta, hogy Richard 



életben van, menekülni kénytelen. Mi érdeke lehetett Ralph-nak, 

hogy szökése előtt figyelmes és gyengéd legyen Elisa és szülei 

iránt, és szolgálatot tegyen nekik? Ez nem felelt meg Ralph 

jellemének; inkább valami gyalázatosságra kellett gondolni. 

Dantes, aki jól ismerte a szomszéd kertbe nyíló ajtót – ezen át 

vezette Richardot az ünnepély estéjén a pavilonba, és ezen át 

távozott onnan –, mindjárt arra gondolt, hogy Büchting úr ezen az 

úton menekült el családjával. Everett-tel és Richarddal bement a 

mellékutcába, és az egyik lakónál tudakozódott. Megtudták, hogy 

körülbelül negyedórája, Büchting úr négy hölggyel és két úrral két 

kocsiba szállt és elhajtott. Dantes elmondatta magának, hogyan 

oszlottak meg az egyes személyek a két kocsiban, és nyugodtabb 

lett, amikor meghallotta, hogy Alfonso ugyanabba a kocsiba szállt, 

amelyben Ralph, Elisa és Jeanette ültek. Úgy látszott, hogy talán 

nincs különösebb veszély. 

És mégis volt valami aggasztó abban a gondolatban, hogy 

Pettow Ralph azoknak közelében van, akik miatt Richard elleni 

nagy bűnét elkövette, s akik most, hogy Richard él, számára 

végleg elvesztek. 

Gondolataikba mélyedve, némán, tele belső nyugtalansággal 

ment végig a három férfi a rövid mellékutcán, és befordult az 

egyik főútvonalra. Ebben a pillanatban egy csapat elvadult fickó 

jött feléjük, az egyikük rettenetes fütyköst lóbált, és hangosan 

szitkozódott. 

– Ez a Houstin egy gazember, de majd meg is kapja a magáét! – 

kiabálta. – Ha nem lépett volna közbe, széttéptük volna azt a 

Büchtinget az asszonyaival együtt. No de nem baj, egyelőre 

Büchting mégis megkapta a magáét. Azt hiszem, este még egy 

porciót adunk neki is meg Houstinnak is. 

A három férfi természetesen megtorpant és tanácstalanul 

egymásra nézett. 

– Ki az a Houstin? – kérdezte halkan Dantes a bankártól. 



– A legfőbb törvényszék tisztviselője. Közbecsülésben, sőt 

közkedveltségben áll, s eddig kiegyenlítő szerepet játszott. Nem 

lakik messze… innen látni lehet a házat. 

– Gyerünk hozzá! – kiáltott a misszionárius. – Félek, hogy túl 

korán lettünk nyugodtak kedveseink felől. 

Végigsiettek az utcán, amennyire az embertömeg közepett 

sietni lehetett, és csakhamar odaértek Houstin házához. Néhány 

fickó állt előtte nagy fütykösökkel. Egyikük, nagy, erős, idősebb 

ember a kapuban állt, és folyton betekingetett a házba. 

– Nos, Patrick, újra találkoztunk? – kérdezte Dantes szorosan az 

ember mellé állva. 

Az összerezzent, tágra nyílt, kissé vöröses szemével merően 

nézett a misszionáriusra, aztán egyszerre, mintha csak most 

eszmélne, lekapta fejéről a sapkát. 

– Szent atyám – hebegte –, ön az, uram… 

Meg akarta ragadni a misszionárius kezét, hogy megcsókolja. 

Ez azonban eltolta őt, és szigorúan rászólt: 

– Nem látszol olyannak, mintha megtartottad volna azt az 

ígéretet, amelyet nekem annak idején Sidneyben tettél! Mit 

csinálsz itt? Ebben a házban egy Büchting nevű úr van néhány 

hölggyel. Mit csináltatok velük? 

– Uram, ó uram… ön ismeri őket? Ha tudtam volna! – hebegte 

az irlandi. – Azt mondták, hogy ezek rossz emberek, akik 

elnyújtják a háborút, hogy mindnyájunkat kiéheztessenek. De, 

még ott benn vannak… 

– Mondd el röviden, mi történt? – vágott közbe Dantes. 

– Hát, nagyuram, nagyon egyszerű az egész – felelte Patrick. – 

Tudtuk, hogy két kocsi jön majd erre, és megvolt az utasításunk. 

Az első kocsit, amelyben egy fiatal úr ült, akit ismerek, hagyjuk 

továbbmenni, a másodikat ellenben tartóztassuk fel. Meg is tettük. 

És minekutána az az úr ebben a kocsiban – Büchting volt a neve –, 

úgy verekedett, mint valami őrült, és revolvert vett elő, hát 



ártalmatlanná tettük, és azt hiszem, most már nem is élne, ha nem 

jött volna ki abból a házból Houstin, és nem beszélte volna belénk, 

hogy Büchting úrnak már elég, amit kapott, s hogy most már 

hagyjuk békében. 

A misszionárius arca rettenetes kifejezést öltött. 

– Tehát te ismerted azt a fiatal urat az első kocsiban? – kérdezte 

szigorúan és sötéten. – Ki volt az? 

– Pettow kapitány. 

– És ki adta neked az utasítást, hogy a második kocsit fel kell 

tartóztatni? 

– Egy színész, agyafúrt fickó, valami Booth nevű. 

– Tehát árulás! – mondta Dantes komor hangon Everettnek és 

Richardnak, akik sápadtan, mozdulatlanul hallgatták ezt a gyors 

párbeszédet. – Nos, adja Isten, hogy ne jöjjünk későn. A tervet 

könnyű kitalálni. Bárha Alfonso jelenléte talán megzavarta. 

– Mit tudsz még? – kérdezte újra az irlanditól. 

– Semmi egyebet, csak még azt, hogy mihelyt Büchting urat 

megrohantuk, Booth néhány pajtásával kocsiba ült, és Pettow 

kapitány után hajtatott. 

– Hova mentek? 

– Lelkem üdvösségére, főtisztelendő úr, ezt nem tudom. Úgy 

rémlett, hogy Booth azt kiáltotta oda a kocsisnak: Poulvy-square, 

de lehet, hogy tévedtem. 

– Te itt maradsz! – mondta Dantes. – Később majd még 

beszédem lesz veled! Most be Büchtinghez! – fordult azután 

kísérőihez,és fiatalos gyorsasággal sietett be a házba. 

Houstin lakásában Büchtinget pamlagon fekve találták. Több 

sebből vérzett, és eszméletlennek látszott. Egy orvos éppen 

bekötözte a sebeket. Büchtingné asszony és társalkodónője 

összekulcsolt kézzel, mozdulatlanul álltak a sebesült mellett. Csak 

amikor Dantes, Everett és Richard beléptek, kiáltott fel Büchtingné 

asszony: 



– Megölték! És a gyermekem… Elisa… Istenem… 

Megismerte Richardot, és hátrált, mintha kísértetet látna. 

Richard odarohant, és megragadta mind a két kezét. 

– Drága asszonyom! – kiáltott fel. – Még semmi sem veszett el! 

Hisz láthatja, még én is megkerültem, és itt vagyok… önnél! 

– Csend! – suttogta Dantes. – Felébred! 

Büchting csakugyan fölvetette a szemét. Dantes azonnal 

odalépett hozzá, és föléje hajolt. 

– Hová kellett menni a kocsiknak? 

– Poulvy-square – suttogta Büchting. 

– Akkor hát előre! – kiáltott fel Dantes. – Everett, te itt maradsz 

Büchting mellett; sebei nem veszélyesek. Talán még idejekorán 

érkezünk. Alfonso bizonyosan nem engedte át a két leányt harc 

nélkül az árulóknak… 

Már meg is ragadta Richard kezét, és nem törődve a többi 

jelenlévő riadt tekintetével, magával húzta a fiatalembert. 

– Patrick, velünk maradsz! – kiáltott rá az irlandira, mikor a 

kapuhoz értek. – És ha felszólítalak, hogy forgasd meg a 

fütykösödet, akkor alaposan forgasd, ha kell, még a kapitány és a 

színész koponyáján is. 

– Nem bánom, nagyuram, ha ön parancsolja – felelte az irlandi. 

Dantes odaszólította a legközelebbi kocsit, és beszálltak. A 

kocsisnak megparancsolták, hogy vágtasson lóhalálában, s ha a 

paripák kidőlnének, megfizetik neki. Richard sápadtan, némán, 

ajkát összeszorítva ült a misszionárius mellett. Miután annyi 

veszélyt szerencsésen kiállott, most először lép a házba, és 

megtudja, hogy Elisát néhány perccel előbb elrabolta a halálos 

ellensége!… Kételkedni kellett az igazságosságban… azt kell 

hinnie, hogy az egész világ a gúnyolódó vakszerencse játékszere. 

Csak tíz percet vesztettek el, s milyen nagy következményei 

lehettek ennek a kicsiny veszteségnek! 



Hosszú út volt a két férfi számára, szinte örökkévalóság. A 

kocsinak nem volt födele. Dantes és Richard végig álltak az úton, 

míg végre feltűntek a tér fái az utca végében, s egy percre rá 

egymással küzdő embercsoportot láttak meg. 

– Előre! Gyorsan! – kiáltott Richard. 

A kocsi repült a kövezeten. Mikor elérte a kocsiutat, amely 

átszelte a teret, az egyik ló összeesett. Dantes és Richard egy 

pillanat alatt kint termettek a kocsiból. 

Éppen az a pillanat volt ez, amikor Alfonsót már-már legyűrték 

ellenségei. Mikor Jeanette-et veszélyben látta, hihetetlen 

elszántsággal rontott a támadók közé; ökölcsapásokkal, 

revolverrel szorította őket vissza. Könnyű lett volna a színésznek 

vagy cinkosainak, hogy Alfonsót egyetlen lövéssel leterítsék, de 

bármilyen kíméletlenséggel hajtott is végre Booth mindent 

titokban, mégis tisztában volt azzal, hogy olyan ember 

meggyilkolása, mint Alfonso de Toledo – aki roppant vagyona 

révén egész Amerikában ismert személyiség volt –, túlságosan 

nagy feltűnést keltene. Amellett társaiban sem igen bízhatott. 

Futtában szedte őket össze, szívesen jöttek vele oly kalandra, 

amely vad örömet ígért nekik. De ismerték don Alfonsót, és ha el 

is voltak szánva arra, hogy elüssenek a kezéről egy fiatal leányt, 

mi több, egy quarteroont, azt mégis tudták, hogy ilyen nevezetes 

családból való embernek nyílt utcán való meggyilkolása nem 

marad megtorlatlanul. Miután pedig don Alfonso sem használta 

eddig tüzelőfegyvereit, ők sem voltak annyira izgatottak, hogy 

megfeledkeztek volna ilyen elemi megfontolásokról. Alfonso 

olyan erővel tartotta távol Jeanette-től a támadókat, amely az ilyen 

finom alkatú és látszólag gyenge ember részéről egyenesen a 

csodával volt határos. Jeanette különben nem is gondolt a maga 

személyének veszedelmére, hanem csak Elisa elrablására. 

Mikor Booth látta, hogy őrületes robogással egy kocsi 

közeledik, megsejtette, hogy baj lesz; vagy gyorsan kézrekerítik 



hát Jeanette-et, vagy lemondanak az egész tervről. Mindössze öten 

voltak. Ketten hátulról rontottak Alfonsóra, és igyekeztek őt a 

földre rántani. Alfonso revolvere elsült, és Booth egyik társa 

felordított. A golyó karját találta el. A bosszú kiáltása tört ki erre 

Booth-ból és társaiból. Ámde ebben a pillanatban Dantes és 

Richard jelentek meg a küzdőtéren, belerontottak a dulakodásba, 

hátravetették a támadókat Alfonsótól, és felemelték a fiatalembert. 

Booth sóbálvánnyá dermedten állott. Ismerte Richardot 

régebbről, és halottnak tudta… most, egyszerre megsejtette az 

igazság egy részét. Ralph-nak is tudnia kellett, hogy Richard él, 

ezért jutott arra a kétségbeesett elhatározásra, hogy Elisát még ma 

hatalmába ejti. Hogy a maga kisded játékának vége, hogy 

Jeanette-ről immár le kell mondania, azt rögtön belátta. Alapjában 

nem sokat törődött vele. Belement a dologba, mint minden más 

kalandba; de hogy vérével szerezze meg Jeanette-et, ahhoz semmi 

kedve sem volt. 

Mihelyt tehát úrrá lett a meglepetésén – és ehhez bőven volt 

ideje, mert Dantes, Richard és Alfonso azonnal Jeanette-hez 

fordultak –, társai után sietett, beült velük a kocsiba, amely 

elvágtatott. Eleget tudott az öreg misszionáriusról, és sejtette, 

hogy ezzel a férfiúval nem lehet tréfálni; és Everett Richard, 

valamint don Alfonso szintén nem voltak megvetendő ellenfelek. 

Így aztán egyszerre Dantes, Richard, Alfonso és Jeanette maguk 

maradtak a téren. Patrick, az óriás ír, kissé távolabb állt a kocsis 

mellett és segített neki az egyik ló zuhanása közben 

megrongálódott szerszámot összetákolni. Alfonso nagyon 

halvány volt, bárha melle még zihált a küzdelem erőfeszítésétől. 

Egy árva szót sem tudott kinyögni. Mikor Dantes megkérdezte 

tőle, nem tudja-e, hol van Elisa, csak kezével mutatott abba az 

irányba, amerre Ralph Elisával eltűnt. Jeanette e pillanatban 

felnézett és úgy nézett Richardra, mint aki nincs is tisztában 



hirtelen megjelenésének valóságos csodájával. Végre aztán 

egyszerre elkiáltotta magát: 

– Uram, Istenem… mister Richard! És Elisa eltűnt! 

Elkezdett zokogni, hogy szinte megszakadt a szíve. Alfonso 

odarohant hozzá, és karjába szorította. 

Mélyen megható, szomorú jelenet volt. Dantes és Richard 

teljességgel felfogták, hogy ha Alfonsóra és Jeanette-re nézve nem 

is, de Elisára nézve későn érkeztek. 

– Alfonso, édes fiam! – szólt Dantes –, én megértem 

izgatottságodat. De gondold meg, milyen szorongással várunk 

valami hírt Elisáról. Hol van? 

– Eltűnt… az árulóval! – felelte Alfonso. – Mikor itt megálltunk, 

hogy nagybátyámat megvárjuk, úgy rendezte a dolgokat, hogy 

egyedül maradt a kocsiban Elisával. Rögtön megparancsolta a 

kocsisnak, hogy vágtasson el. Követtem volna, de Jeanette-et is 

megtámadták… 

– Előre megfontolt terv volt! – morogta Dantes szomorúan. – 

Hogy hova viszi Elisát, azt senki sem tudhatja, mert ő maga sem 

tudja még pontosan. De Elisa derék leány, így hát a legrosszabb, 

amitől tartania kell, a halál! Egyéb baj őt nem érheti, mert minden 

más ellen megvédi ő magát. Hiábavaló lenne most mindjárt 

utánuk menni. A távírónak kell dolgozni minden irányban. 

Türtőztesd magadat, kedves Richard! Isten megmentett téged, 

amikor nem remélted. Isten vigyáz majd Elisára is! A gondviselés 

rendelése, hogy ez az áruló ne diadalmaskodjék. Nem könnyelmű, 

gyenge teremtést visz magával. Elisa csupa bátorság, erő és 

értelem, ő szembe tud szállni az olyan emberrel, mint Ralph, még 

ha ez a fickó erőszakkal próbálkoznék is meg. Nem kell a 

legrosszabbtól tartanunk. Most térjünk vissza Elisa szüleihez. 

Minden üldözés, most, amikor nem ismerjük a célt, hasztalan 

erőpazarlás lenne. 



Kezét nyújtotta Richardnak. Ez némán szorította azt meg. Igen, 

azokban a szörnyű helyzetekben, amelyeket átélt, megtanult 

Istenben bízni. Ahol minden emberi erő, minden emberi ész 

csődöt mond, ott végül van még valami, amit véletlennek, 

gondviselésnek, rendelésnek, vagy tudom is én minek neveznek s 

amely fölötte áll minden emberi számításnak! Richard is bízott 

Elisában. Ha volt a világon nő, aki szembe tudott szállni Pettow 

Ralph-fal, Büchting Elisa volt az. Ralph elrabolhatta őt, de a 

kötelesség, a becsület, a hűség útjáról nem téríthette őt le. Erre sem 

ő, sem senki más emberfia nem lett volna képes!… 

Alig egy óra múlva a kocsi megint megállt Mr. Houstin háza 

előtt, amelyet már nem őrzött a csőcselék. Dantes előbb egyedül 

ment fel, hogy Büchtingék hogyléte iránt érdeklődjék. Büchting 

sebesülése nem volt jelentéktelen, de azért eszméletén volt. Dantes 

tehát elmondott neki és feleségének mindent, amit tudott és azt a 

határozott reménységét fejezte ki, hogy Ralph tervei, 

akármilyenek is azok, nem fognak sikerülni. A szülők néma 

fájdalommal fogadták a hírt. Most visszakapták Richardot és 

elvesztették Elisát! Senki sem mondta ki, de mindenki érezte, hogy 

Ralph, ha minden terve kudarcot vall, a végsőtől sem riad vissza, s 

meg fogja ölni Elisát. 

Elhatározták, hogy a férfiak megosztják a munkát, amelyet a 

helyzet most megkövetelt. Everett úr elmegy Büchting házába, 

hogy megnézze, milyen rombolást végzett ott a feluszított tömeg 

vak dühe, és mentse, ami menthető; Richard a rendőrségre siet, 

jegyzőkönyvbe mondja élményeit, és indítványt tesz Pettow Ralph 

kapitány üldözésére és elfogatására; végül Dantes megindítja a 

táviratozást mindenfelé. Everett leírta neki Ralph ruháját, 

Büchtingné asszony pedig Elisa öltözékét. Ekkor aztán Jeanette és 

Alfonso is feljött; Jeanette Büchtingné asszony lába elé borult, és 

kérte, ölje meg, taszítsa el őt, mert ő az oka, hogy Ralph-nak 



sikerült Elisát elrabolnia. Egészen kikelt magából; attól lehetett 

tartani, hogy elveszti az eszét. 

Végül elhatározták, hogy este vagy éjjel Büchting urat 

átszállítják Everett úr lakásába. 

Eközben tovább tombolt a zendülés. A négereket az utcákon 

verték agyon, ott, ahol mutatkoztak. A polgárőrség és a rendes 

katonaság heves harcokat vívott a csőcselékkel; nem múlt el óra, 

hogy ne hallatszott volna a város valamely részéből 

puskaropogás. A háborús és rabszolgaellenes párt főembereinek 

házait kifosztották, lerombolták, felgyújtották. A csőcselék 

diadalmaskodott, a hatóságok tehetetlenek voltak. 

Este Dantes, Richard és Everett összejöttek ez utóbbi lakásán. 

Everett elmondta, hogy Büchting házának egész belsejét feldúlták, 

de a hű gondnok a készpénznek és értékpapíroknak nagy részét 

szerencsésen megmentette és áthozta Everetthez, akit a nyilvános 

szerepléstől való távolmaradása és Pettow Ralph-hoz való rokoni 

viszonya megmentett a tömeg támadásától. 

Kevésbé jók voltak Dantes és Richard hírei. Ez utóbbit a 

rendőrségen nem is akarták meghallgatni. Akármilyen nagy 

feltűnést keltett volna halottaiból való feltámadása nyugodtabb 

időkben, most, a lázadás közepett, amely egész New Yorkot 

pusztulással fenyegette, ügyet sem vetettek rá. Igaz, hogy egy 

fiatal írnok végre mégis jegyzőkönyvbe foglalta vallomását, de 

gondolni sem lehetett arra, hogy Pettow Ralph kapitányt, mint 

gyilkost és leányrablót rendszeres rendőri üldözés alá fogják. 

A távíróhivatalnokok sem ígérhették meg Dantesnak, hogy 

táviratait eljuttatják Amerika minden városába. A távirati 

összeköttetés hol meg volt szakítva, hol a hivatalok voltak a 

lázadók kezén, a megmaradt vonalakat pedig a kormány táviratai 

számára foglalták le. Várni kellett, amíg elnyomják a felkelést. Ha 

pedig a felkelés győz, akkor kevés kilátás volt arra, hogy egyik 

vezető embere ellen kellő szigorral fognak eljárni. 



Büchtinget az éjszaka folyamán szerencsésen átszállították 

Everett úr lakására. Büchtingné asszony, akit csak férjének 

veszélyes állapota tartott fenn, egy pillanatra sem hagyta el a beteg 

ágyát. 

Dantes és Richard is Everett úr házában maradtak. 

A leányrablás 

Mikor a kocsi, amelyben Elisa ült, Ralph utasítására elvágtatott, 

Elisa rögtön tudta, miről van szó. Elisa már akkor, amikor Ralph 

értük jött, valami zaklatott, nyugtalan, vad vonást vett rajta észre, 

ami rossz szándékokra vallott. Atyjának és don Alfonsónak 

jelenléte azonban megnyugtatta őt. Most azonban már tudta, hogy 

az áruló terve sikerült, hogy elszakította őt szüleitől és barátaitól. 

Mi lesz most? Fiatal leány, aki még nem volt kinn az életben, 

nem sejtheti, mi megy végbe az olyan ember lelkében, aminő 

Ralph volt. Lehet homályos sejtelme erőszakosságokról, a 

visszautasított szerelmes bosszújáról; de fogalma sem lehet arról 

az örvényről, arról a rosszaságról, amely a Ralph-féle emberek 

szívében rejtőzik. Aztán meg azt sem tudta, hogy ő a Richard 

gyilkosa. Elisa tehát nyugodtan ülve maradt a helyén, és 

igyekezett összeszedni gondolatait, igyekezett megfontolni, mit 

kell tennie. Közben inkább gondolt hátramaradt szülei sorsára, 

mint a magáéra. Gyanította, hogy Ralph fel akart használni valami 

alkalmat, hogy szerelmi ajánlatait megismételje, hogy kényszert 

gyakoroljon rája. Érezte helyzetének kínos voltát; de sokkal 

tisztább volt, sokkal fennköltebben gondolkodott, semhogy 

sejtette volna a teljes igazságot. Azt hitte, hogy nyugalom és biztos 

fellépés elég lesz Ralph féken tartására; hisz az ő nézete szerint 

férfi sohasem léphet át bizonyos korlátokat fiatal leánnyal 

szemben. 



Ralph bámulta magában Elisa nyugalmát. Heves ellenállást 

várt, kiáltozást, sikoltozást. De így a jobb! Minden perccel 

messzebb jutnak azoktól, akiktől félnie kellett. Elisa védőitől. 

– Elisa kisasszony, meg kellett ragadnom az alkalmat – így szólt 

–, hogy megóvjam önt kellemetlenségektől. Nem engedtek volna 

bennünket továbbutazni, ha don Alfonso velünk marad. 

– Hogyhogy? – kérdezte Elisa kurtán. 

– Don Alfonsónak volt valami becsületbeli ügye, amely elől, 

nem tudom, mi okból, el akart bújni. Ezzel nem akarom érinteni 

don Alfonso tisztességét, mert nem ismerem eléggé az ügyet. 

Szóval, azok az emberek a másik kocsiban azért jöttek, hogy don 

Alfonsótól elégtételt vagy nyilatkozatot követeljenek, s mivel 

véletlenül meglátták a kocsin, utána hajtattak. Kijelentették 

nekem, hogy nem engedik őt tovább; hogy tehát ne tegyem 

kockára az ön biztonságát, sorsára kellett hagynom don Alfonsót; 

ha megadja a kívánt nyilatkozatot, tudtommal semmi baja sem 

történik. Kedves atyjaura különben tudja, hová megyünk, hisz 

megbeszéltük, hogy hol találkozunk; valószínű, hogy nemsokára 

ő is eljön utánunk oda. 

– De hátha New Yorkban feltartóztatják, sőt esetleg 

bántalmazzák is, megsebesítik! – kiáltott fel Elisa. 

– Akkor mindig módunk van rá, különösen ha a zavargást 

elfojtották, hogy visszatérjünk New Yorkba – felelte Ralph. 

– És addig? – kérdezte Elisa nyugodtan. 

– Addig friss levegőt szívunk valami vidéki birtokon – válaszolt 

Ralph mosolyogva. Ebben a mosolyban nagyon kellemetlen 

kifejezés volt. 

– Úgy látszik, kapitány úr, ön valami rossz tréfát űz itt! – szólt 

Elisa. – Az én helyem a szüleimnél van. Én megosztom velük az ő 

sorsukat, akármilyen is az. Elbeszélése don Alfonsóról mesének 

látszik. De még ha igaz volna is, akkor sem látom okát, miért 

hagytuk őt olyan gyorsan és minden figyelmeztetés nélkül 



cserben. Utasítsa a kocsist, hogy forduljon meg, és térjünk vissza 

arra a térre. Vagy ott vannak a szüleim, vagy megkeressük őket a 

városban. 

– Szülei talán nyomunkban vannak! – mondta Ralph. 

– Helyes, akkor hát várjuk meg őket! – kiáltott fel Elisa, és 

hevesen kopogott az üvegtáblán, amely a bakot a kocsi belsejétől 

elválasztotta. 

A kocsis hátranézett, de Ralph intett neki, hogy hajtson tovább, 

mire a kocsis többé ügyet sem vetett Elisa kopogtatására. Végre 

Elisa olyan nagyot ütött az üveglapra, hogy az csörömpölve 

bezúzódott. 

– Álljon meg! Parancsolom! – kiáltotta Elisa. 

A kocsis elnevette magát, és továbbhajtott. Ámde ebben a 

pillanatban Elisa kicsiny zsebrevolvert rántott elő kézitáskájából… 

– Megáll-e? – kiáltott fel. – Istenemre, a végsőre kényszerít. A 

kocsit atyám bérelte, s ennek az úrnak itt mellettem nincs joga, 

hogy parancsoljon magának. 

Ralph-ot meglepte a bátorságnak ez a váratlan bizonysága, a 

kocsis pedig önkéntelenül megrántotta a gyeplőt, amikor látta, 

hogy a revolver ott van a füle mellett. 

A lovak valóban meg is álltak. 

Elisa szeme – a sűrű fátyolon át is látni lehetett – olyan 

határozottsággal nézett rá, hogy a kocsis megrettent. 

– Ha ennyire komolyan veszi a kisasszony – mondta –, akkor 

persze megállok. Vegye el, kérem, ezt a jószágot a fülemtől; 

nagyon csiklandoz! 

Ralph erőltetetten nevetett. 

– De mit csinál, Elisa kisasszony? – kiáltott fel. – Ha semmi áron 

sem akar továbbmenni, akkor természetesen visszafordulunk. Ön 

képes lenne agyonlőni egy kocsist, aki a legjobb szándékkal meg 

akar minket menteni. Forduljunk meg, kocsis! Vissza a Poulvey 

Square-re! 



A kocsis megfordította a lovakat. Eközben Ralph néhány jelet 

intett neki; a kocsis bólintott, megértette. 

Elisa mélyen elpirult. Sokkal finomabb lélek volt, semhogy ne 

érezte volna, hogy kissé túlment a határon, ha Ralph valóban nem 

forral rosszat; ebben az esetben csakugyan vétkezett saját női 

méltósága ellen, amit csak akkor szabad megtenni, ha a nő a 

legvégső kényszerhelyzetbe kerül. Ralph észrevette ezt az 

elpirulást, és kiaknázta a maga javára. 

– Majdnem szerencsétlenséget okozott, Elisa kisasszony! – 

mondta. – Valóban meg van töltve az a kicsi fegyver, amely olyan 

ártatlan játékszernek látszik? Mutassa csak… csinos szerkezet. 

Elisa habozott, mikor Ralph ki akarta venni kezéből a fegyvert; 

de Ralph olyan erősen fogta meg azt, hogy dulakodnia kellett 

volna, ha vissza akarja venni tőle; így hát átengedte neki a 

revolvert. 

Ralph alaposan megnézte, dicsérte, milyen csinos, aztán 

nevetve egyik golyót a másik után lőtte ki a kocsi ablakán. 

– Csakugyan meg volt töltve! Gondolja meg, milyen 

veszedelmes játék ez! – mondta, amikor visszaadta a fegyvert. – 

Így! Most tegye vissza a kis jószágot a helyére; ezután már 

senkinek se árthat. 

Elisa arca még mindig égett. Először történt meg életében, hogy 

ez a neki oly közömbös, sőt visszataszító ember zavarba hozta; 

remélte, hogy többé nem fog megtörténni. 

– Van még efféle játékszere? – kérdezte Ralph. 

– Nincs! 

– No jó – mondta Ralph az ablakon kitekintve, akkor már 

beszélhetek önnel okosan, Elisa kisasszony. Nos, nem térünk 

vissza a Poulvey térre, hiába követeli. Én jobban tudom, mit kell 

tennem az ön biztonsága érdekében. Ellenkezés nélkül nyugodjék 

bele intézkedéseimbe. Az előbbihez hasonló jelenetek 

megismétlésével csak nevetségessé tenné magát, éppúgy, mint az 



imént, később pedig mégis belátná, hogy jó szándékkal jártam el 

önnel szemben. 

– Mit mond? – nyögte Elisa hirtelen elhalványodva, mert 

egyszerre felfogta, hogy nagy hibát követett el. amikor fegyverét 

kiadta kezéből. 

– Én megbeszéltem tervemet az ön atyjával, és végrehajtom azt; 

az ön bizalmatlansága, amellyel velem szemben viselkedik, nem 

fog ebben gátolni – mondta Ralph kurtán és nyomatékkal. – A 

legjobb és legkedvesebb nőknek is vannak szeszélyeik, amelyeket 

férfiember nem fogadhat el mindig, különösen, ha komoly 

dolgokról van szó. Az ön atyja utasított engem, hogy vigyem önt 

egy bizonyos helyre, bármi történjék is. Én természetesnek 

találom, hogy éppen azon biztonságával törődik a legjobban, mert 

a New York-i csőcselék kíméletlen, nem nézi, kivel van dolga. 

Megfogadtam atyjának, hogy mindenképpen elviszem önt 

Ellering-house-ba, és megtartom szavamat. 

– Ellering-house? Mi az? – kérdezte Elisa. – Sohasem hallottam 

ezt a nevet. 

– Everett úr egyik régebbi tisztviselőjének kis birtoka – felelte 

Ralph. – A ház magában áll, szép, nyugodt vidéken, ott jó helye 

lesz, amíg Büchting úr eljön, vagy utasítást küld nekem, hogy 

vigyem vissza önt hozzá. Az is meglehet, hogy Büchting úr velünk 

egyszerre ér oda, vagy utánunk hamarosan megérkezik. Nem 

hihetem, hogy komoly akadály tartóztatta őt. Valószínűen nem 

tudott áthatolni a nagy tolongáson… egyéb nem történt. 

– Így hát nem a Poulvey térre megyünk vissza? – kérdezte Elisa. 

– Nem! Egy kis vasútállomásra megyünk, ahonnan hamarosan 

eljutunk Ellering-house-ba. 

– Én ön legyen a társalkodóm, amíg atyám értem jön? 

– Igen, Büchting kisasszony!… Olyan feladat ez, amelynek 

igyekezni fogok olyan jól megfelelni, amennyire ön azt nekem 

megengedi. 



Elisa nem hihette, hogy ez az igazság. Miért nem szólt atyja 

erről az Ellering-house-ról, s az egész tervről, amikor átjött az ő 

szobájukba, s elmondta, hogy Pettow kapitány eljött 

figyelmeztetni őket a veszedelemre, s hogy azonnali menekülést 

ajánlott New Yorkból? Csak arról volt szó, hogy gyorsan ki kell 

jutni a városból. Azóta Pettow kapitány nem beszélt 

négyszemközt az ő atyjával. Aztán meg az elszakadás Alfonsótól, 

amelynek oka olyan kalandosnak látszott… És aztán… mit is akar 

tőle ez az ember?… Miért vezeti messze, elhagyott vidéken?… 

Olyan dőre és elbizakodott, hogy azt hiszi, néhány órányi 

sétakocsizás meghozza neki, amit eddig nem tudott elérni: 

megszerzi annak a leánynak szívét, aki alig néhány hete hűvös 

köszönettel elutasította őt? Végiggondolta a lehetőségeket, és 

eltökélte, hogy mihelyt valami gyanúsat vesz észre, rögtön a 

legnagyobb eréllyel fog eljárni. 

– Hallotta-e már azt a különös szóbeszédet? – kérdezte Ralph, 

miután engedelmet kért és kapott a dohányzásra, miközben a 

kocsis még mindig gyors iramban hajtotta lovait az országúton. 

– Miféle szóbeszédet? – kérdezte Elisa. 

– Hát azt, hogy Everett Richard megint felbukkant valahol! – 

mondta Ralph. 

Közben élesen figyelte a leány arcát, de a fátyol miatt nem 

láthatott mást, csak azt, hogy Elisa feszülten néz reája. 

– Atyám célzott valami effélére, nem is nagyon régen, de amit 

mondott, az nagyon bizonytalan volt – felelte Elisa. – Egyebet nem 

tudok. 

– Úgy látszik, ezt az egész ügyet valami furcsa homály fedi – 

folytatta Ralph. – Én nemigen hiszek benne. De, mint mondtam, 

beszélnek róla. Richard állítólag azért tűnt el, mert sikkasztott, s 

nem akar addig előbújni, amíg Everett úr meg nem bocsát neki. 

– Ez hazugság! – szólt Elisa megvetően. 



– Én is azt vallom – erősítgette Ralph. – Viszont tény, Elisa 

kisasszony, hogy ezt az eltűnést mindenesetre homály és titok 

veszi körül. Olyan embert, mint amilyen Richard, mi tarthatna 

több mint két éven át távol New Yorktól, öntől, ha nem halott? 

– Ezt nem tudom, de az ok semmi esetre sem volt 

tisztességtelen. 

– Azt mondtam én is – folytatta Ralph. – De a klubban 

kinevettek. Ott azt hiszik, hogy pénzdolgok voltak az eltűnés okai. 

Everett úrral még nem akartam a dologról beszélni, mert az utóbbi 

időben nagyon komoly és nyomott hangulatban volt. 

– Én épp az ellenkezőjét tapasztaltam – szólt Elisa. 

– No igen, néha egészen jókedvűnek látszott… De ki nem örül 

az elveszett fiúnak, ha visszatér… 

– Ne beszéljünk erről! – vágott közbe Elisa hevesen. – Ha ön 

valaha is barátja volt Richardnak, akkor szégyellheti magát, hogy 

hitelt ad ilyen rágalmaknak. Ha Richard visszatér – adja Isten, 

hogy úgy legyen –, akkor azokat, akik ilyen híreket terjesztenek 

róla, felelősségre fogja vonni. 

A kocsi most kicsiny vasútállomáshoz ért. Éppen egy vonat 

robogott arra New York felől. Ralph pénzt adott a kocsisnak, és 

megkérte Elisát, hogy szálljon ki. Mit tegyen? Hisz Ralph 

hatalmában van! Azt, hogy elrablásról, erőszakosságról van szó, 

mégsem hitte. Még mindig az volt a nézete, hogy Ralph csak fel 

akarja használnia kedvező alkalmat, rá akarja tukmálni szerelmét, 

és kedvesnek és hasznosnak akar előtte mutatkozni. Kiszállt tehát 

a kocsiból. A vonat csak egy percig állt az állomáson. Ralph 

betolta Elisát egy szakaszba, aztán maga is bement. Szerencsére a 

szakasz nem volt üres, mint ahogy eleinte látszott. Egy hölgy ült 

benne, két gyermekkel. Elisa tehát biztos lehetett afelől, hogy 

Ralph nem fogja őt szerelmi ömlengésekkel zaklatni. 



A következő állomáson a vonat néhány percig vesztegelt. Ralph 

felhasználta ezt az időt, hogy táviratot adjon fel, mint mondta, 

Büchting úrnak és Everett úrnak. 

– Meddig kell utaznunk? Messze? – kérdezte Elisa. 

– Azt igazán nem tudom – felelte Ralph. – Én még sohasem 

voltam Ellering-house-ban. Atyja említette nekem ezt a helyet, és 

megmondta, hogyan juthatok el oda. Körülbelül négy-öt óra alatt. 

Azt az állomást, amelyen ki kell szállnunk, természetesen 

ismerem. 

Elisa a sarokba támasztotta fejét, és lehunyta szemét. Azért 

tette, hogy elkerülje a Ralph-fal való beszélgetést, és gondolatait 

kissé rendezhesse. Mert érezte, hogy idegei kimerültek, egész teste 

fáradt. Egyre nagyobb lett a forróság is. Hátravetette sűrű fátyolát, 

s később könnyű nyári köpenye is lesiklott válláról. Mivel gyorsan 

menekülve távozott hazulról, csak egyszerű nyári ruha volt rajta, 

amely zárt volt ugyan, de a könnyű anyag mégis kiemelte karcsú, 

szép és szabályos idomait. Ralph nyugodtan szemlélte őt, és ajkai 

körül olyan vonás jelent meg, amelytől Elisa megrémült volna, ha 

látja. Aztán ő is hátradőlt és elaludt, vagy legalábbis úgy tett, 

mintha elaludnék. 

Elisa nem akarta őt felkelteni. Az egyik állomáson kis 

süteményt és egy pohár bort fogyasztott, mert a reggeli kávén 

kívül még semmit sem evett. Aztán aggódni kezdett, hátha Ralph 

túl sokáig talál aludni, s hogy emiatt talán nem szállnak le a 

megfelelő állomáson. Felhasznált egy pillanatot, amikor Ralph 

megmozdult, és megkérdezte tőle az állomás nevét. 

– Blotty-Hill – dörmögte Ralph félálomban. 

A legközelebbi állomáson Elisa megkérdezte az egyik vasúti 

tisztviselőtől, ez-e Blotty-Hill. A tisztviselő mosolygott, és azt 

felelte, hogy az még messze van. Ralph talán tévedett? Elisában 

újra felébredt a gyanú. Pénz volt nála. Mi lenne, ha kiszállna 

valamelyik állomáson, táviratozna New Yorkba, és hagyná 



Ralph-ot továbbutazni? De miközben erről tanakodott, Ralph 

felébredt. 

Megmondta neki, mit hallott a vasutastól: hogy Blotty-Hill még 

messze van. 

– Mi közünk nekünk Blotty-Hillhez? – kérdezte Ralph 

elcsodálkozva. 

– Hisz ez az az állomás, ahol ki kell szállnunk – felelte Ralph. 

– Ilyet csak álmomban mondhattam! – kiáltott fel Ralph. – Az 

állomásnak Bunkers-Hill a neve. Blotty-Hill sokkal messzebb van. 

Az órára nézett. 

– Jaj, már túl is mentünk Bunkers-Hillen! – kiáltott fel. – Pedig 

megmondtam annak az ostoba kalauznak, hogy keltsen fel, ha 

elalszom. Goddam… hát ma minden balul üt ki? 

Szerepét olyan jól játszotta, hogy Elisa megint bízni kezdett 

benne. Ralph persze most már a legközelebbi állomáson akart 

kiszállni. Legalábbis ezt mondta… No igen, de akkor várni kell, 

amíg vonat jön nyugat felől. A legközelebbi állomáson tényleg 

kiderült, hogy egy állomással túl vannak Bunkers-Hillen; legalább 

egy órányira voltak tőle. Hosszú út ez annak, aki siet. 

Kiszálltak. 

Az állomás csak kicsiny váróteremből és néhány 

raktárépületből állott. A város, amelyhez tartozott, néhány 

mérföldnyire délre volt tőle. Ralph tudakozódott, mikor jön a 

legközelebbi vonat nyugat felől, amellyel visszautazhatnának. 

– Este nyolc órakor! – hangzott a válasz. 

Ez nem valami vigasztaló felelet volt. Éjjel menjenek 

Ellering-house-ba, gyalog vagy kocsin? Ralph még azt sem tudta, 

mennyire van a birtok a vasútállomástól. Káromkodott, de csak 

úgy a foga között. Szinte úgy látszott, hogy bosszankodik azon, 

miért vállalt ilyen terhet magára. Elisa a legkínosabb helyzetben 

volt. Hát még köszönettel is tartozik ennek az embernek, akitől 

irtózik? 



Ralph valami enni- és innivalót kért. Alig akadt valami az 

állomáson, némi kenyér, valami kevés hideg hús, és sem sör, sem 

bor, csak brandy. Ralph alaposan beszedett belőle, de úgy, hogy 

Elisa nem vette észre, és nagyon rosszkedvűnek látszott. Elisa 

leült egy árnyas fa alá és nézte a végtelen mezőket. Ki hitte volna, 

hogy ő valaha is egyedül lesz Ralph-fal, csakis az ő védelmére 

bízva, ilyen elhagyatott helyen! Magához szólított egy leánykát, az 

állomáselöljáró leányát, és barátságosan beszélgetett vele. Ralph 

egy padon nyújtózott végig. Valóban úgy látszott, hogy éreztetni 

akarja Elisával, mennyi vesződséget és unalmat okoz neki. Igaz, 

hogy a júliusi nap nagyon forró volt. A levegő szinte rezgeti, a föld 

mintha le lett volna perzselve. Elisa boldog volt, amikor a kisleány 

egy meglehetős távoleső forrásból egy pohár friss vizet hozott 

neki. 

Így telt el egy-két óra. Aztán odajött Ralph, és leült Elisa mellé. 

Azt magyarázgatta, nincs kizárva, hogy Büchting urat a 

többiekkel már Bunkers-Hillben találják, mert bizonyosan ott 

marad, ha megtudja, hogy senki se érkezett oda, aki 

Ellering-house-ba ment. Az is meglehet, hogy csak holnap fog 

jönni. Ralph most megint barátságosabban beszélt, és néha-néha 

valósággal gyengédség és részvét csendült meg hangjában. De 

maradt valami leselkedő és egyben diadalmaskodó vonás az 

arcán, ami szüntelenül foglalkoztatta Elisát, mert nem tudta, mire 

vélje ezt a kifejezést. 

Végre megérkezett nyugat felől a vonat, lassú személyvonat, 

amelynek másfél órába telt, amíg eljutott Bunkers-Hillbe. Itt is 

kicsi volt az állomás, egy házikó a bakternek, egy váróterem az 

utasoknak s néhány gép- és raktárépület. A sivár helyet alig 

néhány lámpa világította meg. 

Ralph azonnal megkérdezte, szálltak-e ki utasok. Nem. Aztán 

odament az őrházhoz, amely egyúttal távíróállomás is volt. Ott 

távirat várta őt. Így szólt: 



„Az öreg súlyosan megsebesült – Richard él. A misszionáriussal 

együtt elragadta tőlem a leányt. Több szerencsét kívánok. Adj hírt 

magadról.” 

Booth küldte ezt válaszul, mert Ralph neki küldött táviratot az 

első állomásról. 

Ralph visszatért Elisához, s azt mondta, hogy táviratot kapott 

Everett úrtól. Büchting úr még nem tudott elindulni, de holnap 

vagy holnapután jön. Richard előkerült. 

Elisa megint nyugodtabb lett. Meg volt győződve, hogy atyjával 

együtt eljön Richard is. Most azonban arról volt szó, hogyan 

töltsék az éjszakát. A váróteremben, a székeken kellett valahogy 

elhelyezkedniök. 

Másnap reggel lovakat hozattak egy közeli helységből. 

Ellering-house mintegy háromórányira van, mondta Ralph. Persze 

nem kérdezősködött a birtokról, mert ilyen nevű birtok egyáltalán 

nem volt. 

Így hát Elisa, miután elutasította Ralph erősködését, hogy 

szerez neki kényelmes helyet, leült egy sarokba, és megpróbált 

aludni. Sikerült is neki, legalább kis időre. Ralph is mélyen elaludt. 

De már napkelte előtt fenn volt, mert Dantes és Richard neve 

sietségre ösztökélte. Ha valami véletlen folytán megtudják útjának 

irányát, akkor ez a két ember, aki ismét megmenekült ama 

merénylettől, amelyet ellenük kitervelt, hamarosan a sarkában 

lesz. 

Két lovat hoztak. Ralph azt mondta, hogy bérbe vette azokat, 

pedig megvásárolta. Az egyiken valamiféle rossz női nyereg volt, 

mert azokon a vidékeken a nők gyakran lovagolnak, nem 

mulatságból, hanem kényszerűségből. Így hát elindultak. 

Az Ellering-house-ba vezető utat – mint Ralph állítólag a 

vasutasoktól hallotta –, nem lehetett eltéveszteni. 



A reggel szép és üde volt. Nagy erdő terült el előttük. 

Belelovagoltak. Elisa egy kis szobára és nyugalomra vágyódott. 

Nagyon fáradt volt, inkább szellemileg, mint testileg. A folytonos 

töprengés és gondolkodás megerőltette. Ralph hallgatagon 

lovagolt mellette. Arcának kifejezése sötét volt. Elisának most már 

hamarosan meg kell tudnia, hogy Ralph elámította őt. Erősen 

foglalkoztatta őt az a gondolat, miképpen fogadja majd ezt a tényt 

a leány. A legvakmerőbb ember is tétovázik, amikor közeleg a 

döntés pillanata, és Ralph valamelyes szorongást érzett, ha 

elképzelte, hogyan néz majd rá Elisa. Ehhez járult még az is, hogy 

szörnyen józannak érezte magát. A bunkers-hilli pálinka hatása 

már rég elillant. 

Egyre mélyebben lovagoltak az erdőbe. Körülbelül három óra 

elteltével Elisa megkérdezte, hol fekszik Ellering-house. Ralph 

pontosan leírta neki az utat, és azt mondta, hogy jó irányban 

vannak, nemsokára oda kell éljenek. Eltelt még egy óra. Valami 

faluféléhez értek. Ralph azzal az ürüggyel, hogy tudakozódik, 

bement a korcsmába, s ellátta magát élelemmel és brandyvel. 

– Már csak félórányira vagyunk Ellering-house-tól! – kiáltott fel 

örvendezve, mikor kijött a korcsmából. – Előre hát! Minden 

rendben van! 

Megint belovagoltak az erdőbe. Csak afféle gyalogösvény volt, 

amelyen Ralph elindult, és sziklák közé, sűrűségbe vezetett. Ralph 

ismerte a vidéket. Vadászott itt néha-néha egy ismerősével, aki 

ezen a vidéken lakott. Komor, kietlen, ijesztő hely volt. 

Feketefenyők nyúltak a sziklák fölé; út nem látszott sehol. A 

sűrűség sokszor megzörrent, mintha vadak, kígyók mozognának 

ott. Napsugár alig-alig, csak itt-ott hatolt át a sűrű, nehéz 

fenyőágak között. 

– Álljunk meg egy percre! – kiáltott fel Ralph. – Rosszul érzem 

magamat. Még semmit sem ettem. Mindjárt el fog múlni. És 

Ellering-house is már egészen közel lehet, hacsak nem tévedtünk 



el megint, ami ezekben az átkozott erdőkben sokkal könnyebben 

megesik, mint gondoltam. 

Tényleg gyengeség fogta el. Döntő pillanat volt ez. De 

megemberelte magát. Elisa nyugodtan ült a lován, és egy 

sárgásvörös levelű virágot nézegetett, amelyet nem ismert. 

Egyszer csak Ralph-ot pillantotta meg egészen szorosan maga 

mellett. Szeme szikrázott, arca sápadt, de komoran eltökélt volt. 

– Elisa – mondta –, vallomást kell tennem önnek. Atyja nem fog 

utánunk jönni, és Ellering-house nem létezik. De mindenütt akad 

számunkra ház, ha meg akarja azt osztani velem. 

Elisa tágra meresztett szemmel nézett rá; tekintete olyan merev 

és fenyegető lett, amilyennek Ralph még sohasem látta. 

– Atyám nem jön utánam? – kérdezte hidegen, és szigorúan. – 

Miért nem? 

– Mert New Yorkban kell maradnia, drága Elisa – felelte Ralph. 

– És Ellering-house nem létezik? – kérdezte Elisa tovább. 

Ralph állta Elisa tekintetét, mert a kezdődő harccal együtt 

benne is felébredt a régi erély és vadság. 

– Nem, nem létezik – vigyorogta. – Elcsaltam önt New Yorkból, 

hogy biztosítsak magamnak egy olyan kincset, amelyet el kellett 

rabolnom, mert nem akart önként az enyém lenni. 

Elisa megfordította hirtelen a lovát, és vágtába hajszolva az 

állatot, elindult vissza a falu felé. Úgy hajszolta lovát, hogy az erős 

és fiatal állat őrült iramban robogott. Életveszélyes volt így 

lovagolni a sűrű fák, az erős cserjés közepett. De Elisa oly biztosan 

ült a lovon, mintha csak a lovardában gyakorolta volna magát. 

Ralph az első pillanatban zavartan bámult utána, aztán szintén 

megsarkantyúzta lovát, de nem bírta utolérni. 

Csakhamar sejteni kezdte, milyen veszély fenyegeti. Ugyanis ha 

Elisa eléri a falut, akkor bizonyára az egész falut fellármázza. Ezt 

mindenáron meg kell hiúsítania. Éppen most veszítse el áldozatát? 

Őrültként hajszolta lovát. És Elisa még így is megmenekült volna 



tőle, mert ő is érezte e pillanatok roppant fontosságát, ha nem 

tartóztatta volna fel egy széles szakadék, amelytől a ló megijedt. 

Hiába igyekezett lovát ugrásra kényszerítem; a ló minduntalan 

visszahőkölt, majd felágaskodott. Közben Ralph is ott termett 

végre, és elkapta Elisa lovának kantárszárát. 

– Elisa! – üvöltötte szikrázó szemekkel. – Ne higgye, hogy 

elmenekülhet tőlem! Az én szerelmem nem Richard gagyogó 

szerelme: meg akarom kapni önt. Akarom, hogy az enyém legyen, s 

életem kapcsolódik össze ezzel az akarattal. Tehát ne legyen dőre. 

Semhogy visszaeresszem önt másvalakihez, aki semmit se tett, 

hogy önt kiérdemelje… inkább megölöm! Eltökéltem. Nem 

engedem el, hacsak engem is meg nem ölnek! Nyugodjék bele 

sorsába. Nem lehet rajta változtatni! 

Elisa megveregette még mindig nyugtalan lova nyakát, és 

kimondhatatlan megvetéssel meredt Ralphra. 

– Áruló! Hazug! Csaló! – így szólt végre. – Hát ez volt a célja! 

Nos… hallja meg válaszomat… Amíg élek, amíg az öntudat 

egyetlen szikrája van bennem, ajkamon sohasem lesz más az ön 

számára, csak a megvetés, az utálat szava. Hatalmában vagyok! Jó, 

majd meglátjuk, mit ér vele! Vezessen, ahová akar! 

– Akkor jöjjön! – mondta Ralph kínjában vigyorogva, de 

szemlátomást dühtől emésztve. 

Kezében tartotta Elisa lovának kantárát, és déli irányba terelte a 

két lovat. Elisa nagyon nyugodtnak látszott. Arca kissé halvány, 

szemhéja vörös volt. De olyan belső hév fűtötte, amelynek hatása 

alatt nem fél az ember a jelentől, és felülemelkedik bármely 

helyzet veszedelmein. 

A lovak Ralph irányítása mellett csakhamar ügetésbe mentek 

át. Az erdő csodaszép volt, igazi szálerdő. Elisa szemlátomást 

megfigyelte minden szépségét. Látta is azokat, sőt helyzete 

ellenére bizonyos mértékig élvezte is. Most már tudta, mit fog 

csinálni, túl volt a bizonytalanságon és kétségen, elhatározta – 



minden különösebb megfontolás nélkül, s mindjárt az első 

pillanatban –, hogy szembeszáll a nyomorulttal, és ha kell, még 

testileg is megküzd vele – akár meg is öli, ha a maga védelme 

érdekében szükség lenne rá. Minden feszült, felajzott volt benne. 

Csak ha arra gondolt, mennyire aggódnak érte atyja, anyja, 

Richard, Jeanette és Alfonso, csak akkor szorult össze a szíve. 

Déltájban Ralph megállt az erdő kellős közepén, leszálltak a 

nyeregből, és Ralph falni kezdett a magával hozott eleségből. 

Megkínálta Elisát, aki elfogadta, és nyugodtan fogyasztotta el az 

ételt. Legjobban a testi gyengeségtől félt, rosszulléttől, ájulástól, s 

hogy ezt elkerülje, táplálkoznia kellett. 

Ralph eddig egy szót sem szólt. 

– Elisa – szólalt meg végre –, ismeri akaratomat. Az 

megrendíthetetlen. Ne tegyen kísérletet a szökésre. Van nálam egy 

hivatalos igazolvány, hogy megbízást kaptam elfogni és 

visszavinni egy asszonyt, aki férjétől megszökött. Ez az asszony 

természetesen maga. Ha mást mond, senki sem fogja elhinni. 

Egyébiránt – remélem – nemsokára készségesen belenyugszik 

sorsába. A szabin nők, akiket a rómaiak elraboltak, később a 

leghűbb feleségek lettek, és Proserpina állítólag nagyon jól érezte 

magát az alvilágban. Okos leánynak tartom. Ön tudja, hogy a nagy 

szenvedélynek mindent meg kell bocsátani, s hogy engem csak 

nagy szenvedély ragadtathatott ilyen vakmerő lépésre. Megértjük 

majd, és megszeretjük egymást, Elisa. 

Elisa végigmérte őt. Ralph-nak rettenetes volt az a megvető 

kifejezés, amely a leánynak különben oly nyugodt arcára volt írva. 

Sejteni kezdte, hogy ezt a leányt sohasem fogja magának 

megnyerni. 

– Gyerünk! – kiáltott fel. – Látom, hogy nem lehet magával 

beszélni. Ostoba, mint minden asszony! Gyerünk! 

És újra magához ragadta Elisa lovának kantárát. Most nyugat 

felé haladtak az erdőn át. Ralph elkerült minden falut, sőt minden 



farmot is. Elisa változatlanul megtartotta külsőleg nyugodt 

modorát. 

Estefelé megint pihenőt tartottak, és elfogyasztották a Ralph-nál 

levő ételek maradékát. 

Mikor később elhaladtak egy kis ház mellett, megkérdezte 

Elisa, szabad-e oda bemennie, a kunyhóban, úgy látszik, csak pár 

ember lakik, s ő szeretne egyet-mást kijavítani a ruháján. 

– Teljesen megértem, hogy pihenni akar egy negyedórát – szólt 

Ralph gúnyosan mosolyogva. – Legyen esze, s én megadok önnek 

minden szabadságot. 

Megkérdezett néhány gyermeket, akik a ház előtt játszottak, kik 

laknak benne. A szülők kinn dolgoznak a mezőn, jó messze – 

hangzott a válasz. Erre Ralph megengedte Elisának, hogy 

leszálljon, és bemenjen a házba. Körülbelül tizenkét éves kisleány 

kísérte be oda. 

Mikor Elisa kijött, derűs és nyugodt volt. Felüdítette magát egy 

pohár friss vízzel, és lehűtötte szemét, homlokát. Mintha magától 

értetődő lenne, ismét lóra szállt, és így szólt: 

– Merre? 

Ralph tovább lovagolt, s valami dalt fütyörészett. 

– Az ilyen közös utazásnak van egy s más kellemetlen oldala – 

szólalt meg végre Ralph. – Jobb lenne, Elisa kisasszony, ha 

egybekelnénk az első békebírónál, aki utunkba kerül. Mint férj és 

feleség akkor, ott és úgy utazhatunk, ahol, amikor és ahogyan 

akarunk. 

– Egyelőre miss Elisaként akarok utazni – felelte a leány 

egykedvűen. – Úgy tekintem önt, mint börtönőrömet, s ön nem is 

egyéb. Tehát nem tartozom ön iránt semmi figyelemmel, s úgy 

teszek, mintha itt sem lenne. Később úgysem látjuk egymást, most 

pedig a keserű kényszerhelyzettel mentem ki magamat – magam 

előtt. 



– Elisa, maga olyan tehetséges, nagyszerű leány… maga 

boldogtalan lett volna azzal a józan Richarddal! – kiáltott fel Ralph 

ingerülten és szenvedélyesen. – Majd meg fog ismerni és meg fog 

szeretni. Minket egymásnak teremtettek. Szívesen megbocsátom 

ifjúkori szerelmét. Ezután azonban csak férfit szerethet, olyant, aki 

méltó magához. Ön is csodálkoznék, ha viszontlátná Richardot, ha 

kinyílnék a szeme, ha felfedezné, hogy… De nem akarok erről 

beszélni… 

– Remélem, hogy Richarddal még nagyon boldog leszek – 

mondta Elisa. – Ami az ő szellemi képességeit illeti, nekem 

megfelelnek, mert fölöttem állanak. 

– Ó, ilyen elvakultság! – kiáltott fel Ralph. – Nos, később majd 

belátja, hogy köszönettel tartozik nekem, amiért kényszerítettem 

magát az igazi boldogságra… Elisa!… 

– Szólítson illendően miss Büchtingnek! – mondta Elisa 

büszkén. 

– Nem, úgy szólítalak, ahogy akarlak! – ordította eltorzult 

arccal Ralph. – Enyém leszel, és az is maradsz! 

– Ha megőrült, vigyázzon magára! – szólt Elisa. – Úgy fogok 

bánni önnel, ahogy őrülttel szokás. 

– Majd meglátjuk! – hörögte Ralph, alig bírva magával. Érezte, 

hogy Elisa megalázza őt. Le akarta teperni, maga alá akarta gyűrni 

a leányt, fölébe akart kerekedni. De nem bírt vele, a leány 

megtartotta felsőbbségét, s ez sértette Ralph hiúságát. Lehet-e 

majd nagyobb élvezet, nagyobb diadal a világon, mint szerelemre 

kényszeríteni ezt a leányt?… Nem marad más, csak a nyers 

erőszak. De ehhez nem akart még nyúlni, ez a kétségbeesés végső 

eszköze volt. Azt akarta, hogy szeressék, ha heves harc árán is. 

Női hűségről és női nemességről fogalma sem volt. 

Alkonyatkor vasútállomásra értek. Ralph átadta a lovakat egy 

kocsisnak, hogy állítsa be azokat néhány napra az istállójába. 



Aztán belekarolva Elisába megváltotta a jegyeket, mégpedig a 

távoli Cincinnatiba. Később ennivalót és egy üveg rumot vásárolt. 

– El kell látni magunkat élelemmel – mondta rekedten nevetve. 

– Ki tudja, hol kerekedik kedvem, hogy kiszálljunk. 

Mikor a vonat megérkezett, Ralph udvariasan megkérte Elisát, 

hogy szálljon be. A fiatal leány kutatóan nézett végig az 

állomáson. Talán azt remélte, hogy meglát valaki jó barátot? 

Senkit sem látott. 

A vonat elrobogott. Gyorsvonat volt, minden kényelemmel 

berendezve, amint az az amerikai vasutakon általában szokás. 

Elisa háló- és mosdófülkét is kapott. Itt aránylag jól érezte magát. 

Úgy látszott, lemondott a szökés gondolatáról, vagy legalábbis 

elhalasztotta azt. Ralph látszólag nem ügyelt reá, de azért fél 

szeme mindig rajta volt. Beszélt a kalauzzal is, és nyilvánvalóan 

figyelmeztette őt, hogy tartsa szemmel ezt a hölgyet, aki vele van. 

Így telt el az éjszaka és a következő nap. Estefelé megérkeztek 

Cincinnatiba. Az úton úgyszólván egyetlen szót sem váltottak. 

Mindketten könyvet olvastak, amelyet az egyik állomáson vettek. 

Cincinnatiba érve Ralph azonnal érdeklődött, nem kaphatna-e 

egy vagy két szobát valamely közel lévő szállodában, s a kielégítő 

válasz után el is vezette Elisát oda. Ralph nyilván arra gondolt, 

hogy Dantes és társai táviratoztak mindenfelé, s kérték, hogy 

tartóztassák fel őt. Ámde itt, Kentucky és Ohio határán már 

biztosabbnak érezte magát. Néhány napi lovaglással olyan 

területre juthatott, amely – ezt tudta jól – még a lázadók 

hatalmában van, ahol tehát barátokat talál. 

Mindenféle frissítőt vitetett fel Elisa szobájába, aztán rázárta az 

ajtót. A maga szobájának ablakából alaposan megfigyelte a 

szálloda környékét, de semmi gyanúsat sem észlelt. Lefeküdt, és 

tovább aludt, mint ahogy akarta, egészen másnap reggelig. Aztán 

kocsit és lovakat rendelt. 



Reggel kilenc órakor nyitott be Elisához, és megkérdezte, 

hajlandó-e őt elkísérni. 

– Hová? – kérdezte Elisa. 

– Néhány mérföldnyire – felelte Ralph. – Ott vándorlásunk 

véget ér. 

– Pettow kapitány, gondolja meg, mit csinál! – szólt Elisa. – 

Engedjen vissza New Yorkba. Az én számból sohasem fog mást 

hallani, mint amit már megmondtam. 

– Minden szava zene számomra! – felelte Ralph félig gúnyosan, 

félig bókolva. – Jöjjön! 

Mikor lementek a lépcsőn, Ralph ráparancsolt Elisára, hogy 

bocsássa le fátylát. Mikor a kocsiba szállt, amelyet egy vad és 

züllött külsejű kocsis hajtott, Ralph észrevette, hogy Elisa 

felemelte a jobb kezét. Ez feltűnt neki, körülnézett. Sehol sem 

látott ismerős arcot. Csak egy négert látott – önkéntesi 

egyenruhában –, aki lovon poroszkált utánuk. Később ez is eltűnt, 

és Ralph teljesen megnyugodott. Arca elégedett, diadalmas 

kifejezést öltött. Már nem tart sokáig, s barátok közé kerül, 

árulókhoz, akik itt Kentuckyban fenntartják a lázadók északi hívei 

és a Dél közötti összeköttetést. 

Gyönyörű vidéken haladtak át; Kentucky, erdős lankáival, 

valóban szép terület. Ralph ügyet sem vetett a természeti 

szépségekre; Elisa annál inkább elmerülni látszott bennük. Arcán 

hihetetlen nyugalom volt. Ralph nem tudta, miért, és hasztalan is 

próbálta megfejteni, mert nem tudhatta, hogy tegnap, későn este, 

amikor ő már aludt, Elisa ablakán egy kő repült be szobájába, rajta 

egy darab papír, amelyen e sorok voltak olvashatók: 

„Ne aggódjék, Büchting kisasszony. Barátok vannak a 

közelben. De óvatosaknak kell lennünk, mert kísérője mindenre 

képes. 

Justus 



Justus az a szép, erős néger volt, akit annak idején Staunton 

szabadcsapata szintén elcipelt Richmondba, ahol aztán Dantes 

megszabadította. Elisa tudta, hogy óvatos, de bátor ember, és hű 

szolgája a Büchting családnak. Hasznos jó barát volt! Valószínűleg 

távirati értesítést kapott New Yorkból. 

Ralph délben pihenőt tartott egy faluban, amely úgyszólván el 

volt pusztítva. Itt Kentuckyban, az egyik úgynevezett border- 

(határszéli) államban a háború rettenetesen pusztított. Egyik 

ütközet követte a másikat. Ennivalót is alig tudtak kapni. Ralph 

beszélt a kocsissal, aki nyilván a déliek kéme volt, mert pontosan 

tudta, hol állanak az egyes csapatok. 

– Talán találkozunk az öreg Jacksonnal – mondta. – Itt ólálkodik 

valahol a lovasaival. 

– Ennek örülnék! – felelte Ralph. – Akkor biztos fedezetünk 

lenne a határon át. 

– No, én átviszem a határon, nyugodt lehet! – mondta a kocsis. 

– Ismerem az utakat. 

Behajtottak az erdőbe, és akkor Ralph egyszer csak fülelni 

kezdett, mert úgy rémlett neki, hogy egy magányos ló dobogását 

hallja a hátuk mögött. Hátranézett, és megpillantotta a négert, aki 

azonban éles szemével észrevette Ralph mozdulatát, és 

visszafogta lovát, mintha azzal vesződnék, hogy átugrassa az 

árkot. A távolság nagy volt; Ralph nem ismerhette fel a négert, 

arca mégis elsötétült. 

– Miss Büchting, remélem tudja, miről van szó, ha üldöznének 

minket! 

– Nos, miről? – kérdezte Elisa. 

– Az ön életéről! 

– Az ugyanolyan veszélyben van, ha nem is üldöznek minket! 

– Tehát nem fogadja el a kezemet, inkább megkockáztatja a 

végsőt!? – kérdezte Ralph indulatosan, és a fogát vicsorgatta. 



Képes lett volna szíven szúrni a leányt. Hátha valóban üldözik 

őket!… Hátha valóban elragadják tőle a leányt!… 

Hátranézett, de többé nem látta a néger lovast. 

– Mit szólna hozzá, ha erőszakkal győzném le ellenállását? – 

suttogta Elisa fülébe, és átkarolta derekát. 

Ám egyszerre hátrahőkölt. Szeme előtt késpenge villant. Elisa 

mozdulata olyan határozott volt, hogy a kés hegye kissé 

megsebezte Ralph mellét. 

– El azzal a késsel! – hördült fel Ralph. – Hol szerezte? 

– Abban a kis házban, a leánykától!… De hogy mer nekem 

parancsolgatni? – mondta Elisa. – És hogy mer hozzám nyúlni?! E 

perctől kezdve ez a kés lesz ön között és közöttem! 

Ralph felkacagott. 

– Bátorsága, az van! – mondta még mindig vigyorogva. – És én 

tisztelem a bátorságot. Biztonságban lesz. Nem kell tartania tőlem. 

Elisa megvetően mosolygott. Tudta, hogy ez az álnok ember 

csak biztonságba akarja őt ringatni. 

– Megállj! – hangzott ebben a pillanatban a nyers felszólítás, és 

két fegyveres lovas bukkant elő egy bokor mögül. 

– Hurrá! Ezek Jackson lovasai! – hajította fel a kalapját a 

levegőbe a kocsis. 

Ralph is felujjongott. Staunton révén ismerte Jacksont, aki 

éppen olyan alak és jellem volt, mint amaz. 

– Hol van a kapitány? – kérdezte. 

– Néhány ezer lépésnyire innen – hangzott a válasz. – Van 

igazolványa? 

Előkerült Ralph ajánlólevele, amelyet a déliektől kapott. 

– Rendben van! Tessék csak a táborba menni! – mondta az 

őrszem. 

Továbbhajtottak, és csakhamar el is érték a tábort. Néhány száz 

lovas tanyázott ott. A lovak szabadon legeltek. A kocsival, amely 

odahajtott, senki sem törődött. 



Jackson ellenben megörült, amikor Ralph-ot megpillantotta. 

Most legalább hall valamit az átkozott Északról. Ralph elmondott 

neki mindent, még legújabb gonosztettét is, amelyet Elisával 

szemben elkövetett. Aztán tanácskoztak, hová vigyék a 

„milliomos menyasszonyt”. Olyan helyet kellett választani, ahol 

Ralph mindent merhet, s ahol Elisa senkitől sem számíthat 

segítségre. Jackson a Dél egy félreeső vidékét ajánlotta. Csapatával 

úgyis délebbre indul, Ralph tehát egyszerűen csatlakozik hozzá, s 

a kérdés meg is van oldva. 

Ralph megkérdezte, mit végzett Jackson ezen a vidéken. 

– Semmit, jóformán semmit! – felelte Jackson. – Lett volna 

ugyan egy jó fogás! Hallottuk, hogy a Mammouth-Cave* 

szállójában sok gazdag vendég van, de mire odaértünk, a madarak 

elrepültek. 

– Igaz, a híres barlang itt van a közelben! – mondta Ralph. – No, 

mikor indulunk? 

– Úgy egy óra múlva – felelte Jackson. – Itt biztonságban 

vagyunk. Tízmérföldnyi területen nincsen egyetlen jenki sem. 

Kiadom a parancsot, hogy menyasszonyát tartsák kellő 

tiszteletben. Asszonyok dolgában itt nehéz fegyelmet tartam. 

Majd azt mondom, hogy a hölgy Lee tábornok rokona. Akkor nem 

lesz baj. 

Ám ezt a parancsot fölösleges volt kiadni. 

Minden másként történt, mint ahogy Ralph és Jackson 

gondolta. 

Hogy mi is történt ebben a pillanatban és később, arról Elisának 

Corizon Jeanette-hez írott levele tájékoztat bennünket. 

                                                 
* Mamut-barlang 



A Mamut-barlang 

„Cincinnati, 1863. július 19. 

Kedves, drága Szívem! Tegnap nem volt szabad többet írnom. 

Talán jó is volt így. A fejem néha még meglehetősen nehéz, és úgy 

tetszik, mintha árnyékok vonulnának el a szemeim előtt. Még ma 

sem volt szabad utaznom, hisz különben engem kaptál volna meg 

a levelem helyett. Mennyire köszönöm neked, hogy őrködsz 

atyámon. Olyan nyugodt vagyok, amikor rád gondolok, mintha 

egy angyal védőszárnyai alatt tudnám. Így hát levélben akarok 

Veled beszélgetni. Jó anyám közvetlenül mellettem, a szófán 

pihen. Lassanként magához tér a súlyos csapások után, amelyek 

bennünket értek. Azt hiszem, hogy neki sem lett volna szabad ma 

utaznia. 

Mindössze annyit tudtam tehát, hogy Justus a közelemben van, 

egyebet semmit. Hogy honnan tudta meg, mi történt velem, 

egyáltalán, hogyan ment híre New Yorkban az én életben 

maradásomnak – az akkor még talány volt számomra. Azonban 

Justus White-ot tetőtől talpig derék embernek ismerem, olyan 

embernek, aki odaadó híve családunknak, így csak a gondolat is, 

hogy közelemben van, bizonyos megnyugtatást jelentett 

számomra. Természetesen minden reményt, hogy segélyével 

megszabadulhatok a kapitány karmai közül, fel kellett adnom, 

amikor – mint tegnap levelem végén közöltem Veled – a 

lázadó-szabadcsapat táborát elértük. Ráeszméltem, hogy teljesen 

ki vagyok szolgáltatva a kapitány önkényének. Menekülés 

lehetetlen volt, megszabadulásom – úgy hittem – nem érhető el 

másként, mint harc útján, amelytől visszaborzadtam, és csak egy 

nagy csapat közbelépésével. Ezzel a gondolattal ültem a kocsin, és 

néztem a tábort. A kapitány elhagyta a kocsit, és egy férfivel 

beszélt, akit én a szabadcsapat vezérének tartottam. 



Egyszer csak látom ám, hogy a lázadók igencsak nyújtogatják a 

nyakukat, mögöttem pedig egy ló patáinak csattogását hallom, s a 

következő pillanatban megpillantom Justus White sötét arcát. 

– Miss Büchting, hozzám! – üvöltötte. – Gyorsan, különben el 

vagyunk veszve! 

E szavakkal felém nyújtotta kezét. Csaknem önkéntelenül – 

mert nem tudtam, hogy pontosan mi is a szándéka – felálltam, 

Justus derékon ragadott, és magához emelt a lovára, aztán 

sarkantyúba kapva azt, elvágtatott. 

Bódult voltam. Az utolsó napoknak minden percében, 

mondhatnám még álmomban is, az a gondolat foglalkoztatott, 

hogyan lehetne elmenekülnöm, vagy mi módon kísérelhetnék 

meg barátaim, hogy megszabadítsanak. És most váratlanul egy 

barát oldalán találtam magam, egy szélsebesen tovavágtató lovon! 

Behunytam a szememet. Vad kiáltozás és ordítozás hangzott 

körülöttem, lövések dördültek el, és valami egészen fura, 

különleges fütyülés, amelyet több ízben is fülem közvetlen 

közelében hallottam. Nem volt kétséges, hogy a lövéseket rám és 

Justusra adták le. Egy perc elegendő volt, hogy ellenségeink 

lőtávolából kikerüljünk. 

– Nyomunkban vannak! – súgta Justus. – De ne veszítsük el 

bátorságunkat! Elmenekülünk előlük! 

Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy Justus hátranéz. 

Ébenfekete arca izgalmat és rendíthetetlen határozottságot árult el. 

Az a sejtelem villant át az agyamon, hogy egy ember minden 

külső alakban szép lehet, ha nemes érzés élteti. És bizonyos, hogy 

ez az odaadás irántam, egy olyan ember leánya iránt, áld nem tett 

neki különösebb szolgálatot, hanem csupán barátságosan bánt 

vele, egyike volt a legnemesebb érzelmeknek, méltó a 

legműveltebb, az úgynevezett legjobb vérből származó férfiúra. 

Úgy tetszett, mintha nyugalom és remény szállt volna meg 

hirtelen. Én is hátratekintettem. 



Bátorságom, persze, tüstént cserbenhagyott. Körülbelül hat 

lovas száguldott szélsebes lovakon utánunk. Utol kellett érniök 

bennünket. Mert bár barátom lova erős és izmos volt, de 

üldözőink karcsú és gyors telivéreken lovagoltak, amelyeknek 

rövid idő alatt utol kellett érniök paripánkat. 

– Be kell menekülnünk a barlangba – mondta Justus, akinek 

nyilván ugyanez volt a benyomása. 

Még mielőtt szavainak értelmét felfoghattam volna, tőlem 

jobbra, egy erdős domboldalon több kisebb épülettől körülvett 

házat pillantottam meg. Elszáguldottunk mellette. Egy lövés a 

hátunk mögött: üldözőink már lőtávolságra jutottak hozzánk. 

– Kövessen, miss Büchting, de gondolkodás nélkül! – kiáltotta 

Justus. – Más menedékünk nincs, ez talán megvéd, míg barátaink 

megérkeznek. 

Visszafogta a lovát. Éppen egy szürke sziklatömb előtt álltunk, 

amelyben egy nyílás volt, mint valami óriási kapu, amely egy 

pincébe vezet. Justus leemelt a lóról, és néhány ugrással a nyílás 

szájáig vitt. Azután belém karolt, és sietve levezetett néhány 

falépcsőn. Hollófekete éjbe néztem magam elé. Justus 

biztonsággal lépkedett tovább. Hűvös, nem éppen kellemetlen 

levegő lengett körül. Könnyű borzongás futott végig a hátamon. 

Azt hiszem azonban, hogy egy szakadékba is leugrottam volna, ha 

Justus azt mondja, és csaknem fel kellett kiáltanom örömömben 

arra a gondolatra, hogy ha csak rövid időre is, megszabadultam 

annak az aljas gazembernek hatalmából, akinek tekintetét – 

képzeletemben – még mindig látom. 

– Ez a Mamut-barlang, miss Büchting – mondta Justus, 

miközben óvatosan lépkedtünk. – Most mögöttem kell maradnia. 

Én ismerem az utat. Elég gyakran menekültünk ebbe a barlangba, 

amikor üldöztek bennünket: minden zugát ismerem. 

Mindenesetre itt fogunk maradni mindaddig, amíg Dantes úr és 

Richard megérkezik, és megszabadít bennünket. 



Alig fejezte be a mondatot, amikor félelmetes csattanás 

reszkettette meg a levegőt, borzasztóbb, mint a legrémesebb 

mennydörgés, melyet valaha is hallottam. A mennydörgés 

százszorosan visszhangzott a sziklafalakon, amelyek bennünket 

körülvettek; azt hittem, hogy össze fognak omlani. Féltem, hogy 

lábaim felmondják a szolgálatot, és vezetőm karjába 

csimpaszkodtam. 

– Ne féljen, miss Büchting – mondta Justus. – Mögöttünk lőnek, 

anélkül, hogy ártalmunkra lehetnének. Az út zegzugos. 

Természetes, hogy üldözni fognak bennünket, erre fel kell 

készülnünk, de olyan búvóhelyeket ismerek, amelyekbe senki 

nem hatol be. És fáklyák nélkül bajosan követhetnek bennünket 

tovább, mint százlépésnyire. Mire azonban fáklyákat szereznek, és 

meggyújtják őket, már nagy egérutat nyerünk. És ha Pettow 

kapitány a közelembe merészkednék – van jó puskám és egy pár 

jó revolverem! Csak fogóddzék jól a kezembe. Itthon vagyok. 

Te tudod, drága Jeanette, hogy nem szeretem a barlangokat. 

Amikor Cincinnatiban voltunk, mindketten húzódoztunk attól, 

hogy a Mamut-barlangot megtekintsük. Nem vagyok éppen 

félénk, azt hiszem, de semmit sem szeretek jobban, mint a szabad 

természetet, Isten kék egét; szerintem nem nézhetjük eleget, és 

ezért nagyon nem szívesen nélkülözöm fölöttem barátságos 

kupoláját. Arra a gondolatra tehát, hogy egy ideig ebben a 

barlangban kell maradnom, heves elfogódottság kerített 

hatalmába. De a szellem, az akarat úrrá lesz az ilyen 

aggodalmakon. Milyen kín lehetett nagyobb, mint az, hogy egy 

aljas ember hatalmában legyek. És a remény, hogy egyszer s 

mindenkorra elmenekültem előle, minden mást könnyen 

elviselhetővé tett a számomra. Természetes, hogy bármily kevés 

időm volt is a gondolkodásra, az mégis eszembe ötlött, hogy 

nehéz lesz a barlangot ellenségeink előtt észrevétlenül 

elhagynunk, hacsak nincs egy másik kijárata; erről pedig sohasem 



hallottam. Richard és Dantes úr egyedül nem segíthettek rajtunk; 

jelentékeny fegyveres erővel kellett jönniök. 

Körülbelül egy negyedórát mehettünk, hol gyorsabban, hol 

lassabban, amikor Justus arra kért, hogy maradjak mozdulatlanul. 

Előbb néhány percig hallgatózott, majd – mivel nem hallottunk 

neszt – meggyújtott egy viaszgyertyát, amely nála volt. Sohasem 

fogom elfelejteni, hogy mit éreztem, mikor a gyenge fényben 

megpillantottam a sziklafalakat, melyek bennünket körülvettek, és 

mögöttük a végtelen éjszakát, amelybe a kis gyertya halvány 

világa már néhány lépés után beleveszett. Ez a csekély fény tette 

az éjszakát igazán láthatóvá, és én borzadással pillantottam a 

szakadékokba, amelyek mindenfelé tátongani látszottak. 

Megelőzőleg viszonylagos biztonsággal lépkedtem. Most, mikor 

utunkat folytattuk, minden pillanatban azt hittem, hogy 

megbotlom, és a semmibe süllyedek. Justus azonban bátorságot 

öntött belém. Azt mondta, hogy nagyon gyakran járt ezen az úton, 

sőt régebben egy ideig vezetőként is szolgált a barlangban, 

amelynek minden veszélyes helyét ismeri, úgyhogy ki tudja 

kerülni őket. Én megnyugodtam ugyan egy kissé, de bizonyos 

szorongás, oly érzés, mintha élő sírban volnék, mégis újra meg 

újra elfogott. 

Tovább mentünk, amilyen gyorsan csak lehetett. Justus 

ismételten felhívta figyelmemet a barlang különféle szépségeire, 

sajátságaira. Néhány nevet is megemlített: a Csillag-szoba, a 

gótikus kápolna – ahogy a leírásokból már ismerjük is őket –, de 

nem volt érzékem irántuk. Különben is, a gyenge fénynél csak a 

legközelebbi pontokat láthattam. Végül egy folyóhoz értünk. 

Igen, Szívem, egy folyó van ebben a barlangban, amely ha nem 

is szélesebb, mint körülbelül négy öl, de meglehetősen mély, és 

amelyen át kell gázolni, hogy az ember a barlang második, 

távolabbi részébe jusson. Justus azt mondta nekem, hogy csak 

ebben a második barlangfélben leszünk biztonságban; a csónakot, 



amely ott egy bizonyos helyen van, magunkkal fogjuk vinni, 

úgyhogy üldözőink számára lehetetlenné lesz a további üldözés! 

Én letelepedtem a ladikban. Justus azonban arra kért, hogy 

kuporodjam össze, mert a mennyezet néhol mélyen alásüllyed, s a 

folyó is erősen megdagadt, akárcsak odakünn a Green-River, 

amellyel összeköttetésben van. 

A folyónak Lethe a neve, mint azé a folyóé a görög 

mitológiában. Feltétlenül engedelmeskedve vezetőm 

rendelkezéseinek, lekuporodtam a keskeny csónak fenekén. Justus 

óvatosan evezett, gyakran kezeivel tolta a csónakot. Néhol 

kezemmel elérhettem volna a boltozatot. Csaknem elakadt a 

lélegzetem. Csak vezetőm jelenléte öntött belém erőt; ha 

pillantásomat nyugodt, határozott és becsületes arcára vetettem, 

úgy éreztem, hogy a bátorság és a remény visszatér szívembe. 

Szerencsésen el is értük a másik oldal azon pontját, ahol a 

kikötés lehetséges volt. Justus a ladikot kihúzta a sziklás partra; 

még körülbelül ezerlépésnyire vezetett a barlangok mélye felé, 

amelyek itt csaknem szélesebbre terjeszkednek, mint az előbbiek, 

aztán azt mondta, hogy kipihenhetjük magunkat. 

Kimerülten rogytam az egyik sziklára. Lehunytam a szememet. 

Okvetlen pihennem kellett. Amikor ismét feltekintettem, láttam, 

hogy Justus egy tiszta szalvétára hideg húst és kenyeret rakott. 

Egy üveg sherry is állt az étel mellett. Egyelőre képtelen voltam 

egy falatot is legyűrni. Minden idegszálam remegett. Arra kértem 

Justust, hogy csak lásson hozzá, és mindenekelőtt mesélje el, 

hogyan szerzett tudomást sorsomról. Erre a következőket közölte 

velem: 

Ő az egyik újonnan felállított néger-ezred hadnagya, és 

körülbelül tizennégy nappal ezelőtt levelet kapott Dantestól, akit 

még Afrikából ismer, és aki iránt ugyanazt a tiszteletet érzi, mint 

atyám, nagybátyám és Everett úr, amelyben Dantes úr, aki az 

újságból megtudta hadnaggyá való kineveztetését és szolgálati 



helyét, értesítést kér tőle életére vonatkozólag. Ő azonnal felelt 

Dantesnek, és válaszában véletlenül megemlítette, hogy legalább 

még négy hétig fog Cincinnatiban maradni. Július 13-án este 

váratlanul táviratot kapott Dantestől, ezzel az egyszerű kérdéssel: 

Cincinnatiban van még? Tüstént igenlő feleletet küldött, mire még 

az éjszaka folyamán kimerítő távirat érkezett a címére, annak 

pontos leírásával, ami velem történt, és azzal a kéréssel, hogy 

figyeljen meg minden vonatot, amely Cincinnatiba érkezik. Így 

látott meg minket a pályaudvaron kiszállni, utánunk jött, később 

sürgönyt küldött mister Dantesnek, azután pontosan szemmel 

tartotta a szállodát, amelybe Pettow vezetett. Sikerült neki egy kis 

levélkét feldobnia, amellyel az volt a szándéka, hogy 

megnyugtasson. Másnap reggel nyomon követett, ugyanakkor 

táviratot adott át egyik barátjának, azzal a megbízatással, hogy 

továbbítsa Mr. Dantesnek. Ebben jelentette, hogy Pettow dél felé 

visz. Ugyanezt az értesítést hagyta hátra a pályaudvaron, mert 

feltételezte, hogy Mr. Dantes kérdezősködni fog róla. Előrelátható 

volt tehát, hogy Dantes és Richard – ez utóbbi megjelenéséről is 

értesítve volt a misszionárius részéről – a legközelebbi vonattal 

megérkezik Cincinnatiba, és Justus szentül meg volt győződve, 

hogy Dantes úr megtalálja a nyomunkat, és megfelelő legénységet 

gyűjt, hogy Pettow-val és szövetségeseivel felvehesse a harcot. Azt 

mondta, hogy csak arról lehet szó, hogy egy, legfeljebb két napig 

tartsunk ki a barlangban. Ekkorára ellenfeleinket elkergetik, és mi 

szabadon elhagyhatjuk a barlangot. 

Arra a kérdésemre, hogy valóban lehetetlen-e, hogy üldözőink 

itt utolérjenek bennünket, azt felelte, hogy van ugyan egy 

idevezető út, amelyen nem kell a folyón átkelni – az úgynevezett 

tisztítótűzön át vezető út –, ez azonban olyan veszélyes, emellett 

annyira ismeretlen, hogy nem hiheti, hogy üldözőink 

megpróbálnák. Ebben a legrosszabb esetben azonban van még egy 



kiút a számukra. Úgy tetszett nekem, hogy kissé zavarban volt, 

mikor ezeket közölte, ezért nem faggattam tovább. 

Azt azonban megkérdeztem, hogy honnan szerezte azt az 

értesülését, hogy Pettow részéről a legrosszabbtól kell tartanom. 

Azt válaszolta erre, hogy Dantes úr második sürgönye nagyon 

kimerítő volt. A hittérítő közölte vele, hogy Pettow-nak az a 

szándéka, hogy minden körülmények között elválasszon Richard 

úrtól, akár még meg is öljön, ha attól kell majd félnie, hogy 

utolérik. És azután vonakodva közölte velem – amit Te most már 

bizonyára tudsz, drága Jeanette-em –, hogy Pettow volt az, aki 

Richard életére tört. 

Engem ez a hír szinte agyonsújtott. Bármennyire hihetetlennek 

tűnt is, egy belső hang mégis azt súgta, hogy igaz, és Pettow alakja 

most teljes meztelenségében állt előttem. Hagyjuk ezt! Szeretném, 

ha sohase kellene többé erre gondolnom! 

Tudtam, hogy életem veszélyben forog, nem tiltakozhattam, 

mikor Justus azt mondta, hogy amennyiben Pettow tényleg 

tovább üldözne, és megtámadna bennünket, szilárd elhatározása, 

hogy az első halálos golyót ellene irányítsa. Richard és én csak 

akkor leszünk túl minden veszélyen, ha ez az ember nem él többé. 

Mindezeket a felvilágosításokat hosszú szünetek szakították 

meg, amelyek alatt Justus óvatosan kikémlelt a barlang 

éjszakájába. Azonban a leghalkabb neszt sem hallottuk. Fogalmad 

sincs egy ilyen barlang nyomasztó csöndjéről, szinte 

kézzelfogható magányáról! 

Justus azt mondta, hogy élelme, ha kissé takarékosan bánunk 

vele, körülbelül három napra elegendő. Három nap alatt azonban 

Dantes úr és Richard kétségtelenül segítségünkre jönnek. Annak a 

hírnek, hogy két személy üldözői elől a barlangba menekült, 

időközben már régen el kellett terjednie az egész vidéken, mister 

Dantes a hírszerzésben és a nyomkövetésben olyan ügyes, akár 

egy indián. Justus kért, hogy legyek egészen nyugodt, és lehetőleg 



aludjak, hogy a következő napon jól érezzem magam, és fel legyek 

vértezve minden eseménnyel szemben. 

Ó, Jeanette, ha valaha is le tudnám neked írni, hogy milyen 

gondolatokkal feküdtem le egy nagy és tágas sziklamélyedésben, 

amelyet Justus mutatott! Szüleim, Richard, Te, a barátaim – 

valamennyien előttem álltatok, és én elbeszélgettem veletek. Arra 

gondoltam, hogy vajon ilyen lenne-e, ha halott volnék! Ez a 

rettenetes csönd? Ó, mennyire zajos a legcsöndesebb éjszaka a föld 

fölött az alvilágnak ehhez a nyomasztó csöndjéhez képest – igen, 

ez a halál csöndje! Úgy segítettem magamon, hogy órámat a fülem 

közelébe tettem. Mialatt az egyhangú tik-takot figyeltem, tényleg 

elaludtam. 

Hangos kiáltással, és azzal a gondolattal ébredtem fel, hogy a 

barlang beomlik. Körülöttem hollófekete éjszaka. Justus eloltotta a 

viaszgyertyát. Csak akkor nyugodtam meg egy kissé, mikor 

ismételten rám kiáltott. Kértem, hogy gyújtson világot. Justus 

teljesítette kívánságomat, de a gyertyát minden oldalról 

szikladarabokkal állította körül, amelyek szanaszét hevertek a 

földön. Megkérdeztem, hogy miért alkalmazza ezt az óvatossági 

rendszabályt. 

– Körülbelül félórával ezelőtt valami távoli neszt hallottam – 

felelte. – Könnyen lehet, hogy nem volt egyéb lemorzsolódó 

kőzetnél. De az is lehetséges, hogy emberektől származott. Persze, 

a barátaink is lehetnek. Ha Mr. Dantes, amiben alig kételkedem, 

különvonatot bérelt, már a közelünkben lehet. Engedje meg, miss, 

hogy körülbelül tíz percre magára hagyjam. Ismerek egy helyet, 

ahol minden, még oly halk neszt is nagyon-nagyon messziről 

hallani lehet. Maradjon nyugodtan ebben a sziklamélyedésben, és 

ha lépteket hallana, oltsa el a gyertyát. Ha én jövök, majd jelt adok. 

Elment, és én félő izgalomban maradtam helyemen. Az éjjeli 

alvás némi erőt öntött belém. Megnéztem az órát – négy óra 

reggel. Ó, milyen hosszú nap állt előttem! Újra és újra 



emlékezetembe kellett idéznem, hogy milyen veszélytől 

menekültem meg, hogy megbéküljek a jelennel. De vajon 

megmenekültem tőle? Elmúlt a veszély? Justus aggódónak tűnt 

fel. Tényleg nincs másik út? Nem keríthettek üldözőink egy másik 

csónakot? Alig tudtam lélegzetet venni. A mellem összeszorult; 

régi iszonyatom a barlangoktól visszatért. 

E pillanatban távoli csattanás szakította meg a csöndet. Egy 

második csattanás követte, egy harmadik. Lövéseknek kellett 

lenniök. Justust megtámadták, talán már meg is ölték. 

Felugrottam. Minden óvatosságot feledve felkaptam táskámat és 

néhány tárgyat azok közül, amelyeket Justus hozott magával. 

Lélegzetemet visszafojtva hallgatóztam. Megint néhány lövés 

esett, amelyek oly gyorsan követték egymást, hogy kitalálhattam, 

nem származhattak egyedül Justustól. 

Egyszercsak sietős lépteket, és barátom hangját hallottam. 

– Miss Büchting! Miss Büchting! – kiáltotta. 

– Itt vagyok! 

– Menekülnünk kell! 

Közvetlenül mellém ért. Az izgalomtól nem tudott beszélni, 

csak a kezével mutatott abba az irányba, amelyben a megelőző 

napon jöttünk. 

Előre siettem. Justus mögöttem maradt, hogy hátulról fedezzen. 

Néhány perc múlva elértük a csónakot. Justus tüstént kitolta a 

folyóra. Úgy tűnt, mintha a víz magasabban állna, mint az előző 

nap. 

– Most feküdjék a hátára a csónak fenekén – mondta Justus. – 

Nincs más módja, hogy megmeneküljünk. Csak el ne veszítse a 

bátorságát, bármi történjék is. Isten velünk lesz! 

Ó, drága Jeanette, sohasem éreztem jobban, mint ebben a 

pillanatban, hogy milyen balga minden fecsegés a fajok 

különbözőségéről, és hogy minden bőrszín alatt nemes szív 

doboghat. 



– Úszva kormányozom majd a csónakot – suttogta Justus, 

miután elnyúltam a ladik fenekén, és behunytam a szememet. 

Azzal eltaszította a csónakot. A folyó olyan magasra duzzadt, 

hogy a csónak pereme ismételten beleütközött a 

sziklamennyezetbe, és Justusnak le kellett nyomnia a könnyű 

járművet, hogy tovább tudja tolni. 

Az volt az érzésem, hogy vissza akarunk térni a barlang elülső 

szakaszába, a bejárata felé. Úgy gondoltam, hogy Justus meg 

akarja előzni üldözőinket, és előttük igyekszik a kijáratot elérni. 

Tévedtem. 

Justus lassan tolta előre a csónakot. Alattam a víz csobogott. A 

nehéz levegőből következtethettem, hogy a sziklaboltozat tetejéig 

csupán néhány hüvelyk lehet a távolság, és hallottam, hogy 

barátom is mélyen, lihegve szedi a levegőt. Időközönként pihenőt 

tartott. Ilyenkor beszélt. 

– Pettow kapitány és társai felfedezték az úgynevezett 

tisztítótűz-utat – mondta. – Amennyire fáklyáik fényénél 

megállapíthattam, körülbelül tizenketten voltak, akik a veszélyes 

útra merészkedtek. Hármukat eltaláltam, azt tudom. A kapitány 

azonban valószínűleg nincs köztük. Legalábbis nem láttam 

világosan. Halálomra esküdtek meg – nos, én nevetek rajtuk! Ezt 

az utat itt senki sem követi. Senki sem ismeri rajtam és néhány 

társunkon meg talán Mr. Dantesen kívül, mert tudom, hogy 

néhány évvel ezelőtt több napig tartózkodott ebben a barlangban. 

És ő mindent tud, mindent ismer! Ha meg tudott volna menteni, 

sohasem jöttem volna Amerikába. De később legalább ki tudott 

váltani, és elvihetett Büchting úrhoz. Ezért szívesen teszem 

kockára az életemet érte, és Büchting úr leányáért. Isten velünk 

lesz! De sohasem volt a folyó még ilyen magas! 

Nem feleltem neki, mert éreztem, hogy nem tudok felelni. A 

nyelvem mintha megmerevedett volna, alig voltam képes 

lélegzeni. Időnként a csónak megrekedt. Éreztem, milyen nagy 



erőt kell Justusnak kifejtenie, hogy a sziklák alatt tovább tudja 

tolni. Mély, erőlködő lihegéséről hallottam, hogy az óriási ember 

ereje megfeszítésével dolgozott. 

– Kibírja még öt percig, miss Büchting? – kérdezte. – 

Imádkozzék! Imádkozzék! 

Igen, imádkoztam! Éreztem, hogy már csak néhány percig 

tudom elviselni ezt a rettenetes levegőhiányt, s hogy aztán fel kell 

kiáltanom, a magasba kell taszítanom a kezeimet, egyszóval 

valamit tennem kell, ami pedig nem segíthet rajtam. A halál 

közeledett hozzám. Villámok lobogtak a szemem előtt, tompa 

csöngés és búgás töltötte meg a fülemet, szívem félelmes erővel 

kezdett verni, remegés futott végig minden tagomon – azután 

valami elektromos ütésfélék cikáztak át rajtam. 

– Bátorság! Bátorság! – hallottam egy hangot, akár egy fuldokló, 

egy haldokló hörgését. 

Nem bírtam tovább – felsikítottam –, egy szikla súrolta a 

fejemet. Szerencsémre elvesztettem az eszméletemet… 

Amikor magamhoz tértem, fel tudtam nyitni a szememet, és 

láttam magam fölött a kék, felhőtlen eget, mégis képtelen voltam 

megmozdulni, minden tagom szinte megdermedt. Csak amikor 

kísérőmre és arra a lehetőségre gondoltam, hogy szerencsétlenség 

érte, szállt meg hirtelen annyi erő, hogy lerázhattam a merevséget, 

és felegyenesedhettem. Láttam, hogy még a csónakban fekszem, 

egy meglehetősen széles folyón, melynek túlsó partját szép fák 

szegélyezték. Kissé előttem, a part egy sziklamélyedésében, 

lábaival még a vízben, drága barátom és megmentőm, Justus 

White feküdt, egészen mereven és mozdulatlanul, arccal a föld 

felé. Jobb keze még fogta a kötelet, amelynek az volt a 

rendeltetése, hogy a könnyű csónakot a parthoz erősítse. 

Felugrottam. Az a gondolat, hogy Justus halott, hogy életét 

áldozta fel értem, leírhatatlan gyötrelmet okozott. Partra szálltam, 

és föléje hajoltam – nem lélegzett! Megkíséreltem kihúzni a vízből: 



sikerült is. Azután a csónakot is kihúztam a sziklás partra. Benne 

feküdt barátom iszákja, puskája és revolverei. Aggodalmamban 

nem tudtam mást tenni – kinyitottam a sherrys-palackot, néhány 

cseppet a tenyerembe öntöttem, és azzal megmostam Justus 

jéghideg halántékát. Kimondhatatlan örömömre észrevettem, 

hogy mélyet sóhajt, és megpróbál felegyenesedni. Kértem, hogy 

igya ki a bor maradékát. Úgy látszott, hogy ez feléleszti. Egy ideig 

szótlanul nézett rám; majd feltérdelt, összekulcsolta a kezeit, és 

oly nyelven imádkozott, amelyet én nem értettem, nyilván hazája 

nyelvén. Letérdeltem melléje, és imánk egyesülve szállt fel az 

összes emberi sorsok magasztos irányítójához. 

– Sikerült, miss Büchting! – mondta aztán nagy erőfeszítéssel. – 

Már feladtam a reményt. Annak szüksége, hogy fejemmel a víz 

alatt maradjak, és csak másodpercekre bukhassak fel és vehessek 

lélegzetet, kimerítette erőmet, és megfosztott eszméletemtől. De 

mégis sikerült. Sohasem éltem át ehhez hasonlót. 

Időt hagytam neki, hogy összeszedje magát, és nem szakítottam 

félbe kérdéseimmel. Beletöltöttem még egy pohár bort, melyet 

mohón kiivott. Azután kért, hogy én is igyak. Magamnak a bort az 

ezüsttiszta vízzel kevertem, amely a sziklamélyedés mellett, a 

kőzetből csöpögött – és ittam. Új életerőt éreztem tagjaimba 

visszatérni. Rájöttem, hogy mindenekelőtt testi erősítésre van 

szükségünk, és kenyeret és húst nyújtottam barátomnak, 

miközben én magam is ettem. Hálásan mosolyogva nézett rám, és 

meg akarta csókolni a kezemet, de mielőtt még 

megakadályozhatta volna, én ragadtam meg, és csókoltam meg az 

övét – azt a kezet, amely a szüleimnek , az életnek, Neked, 

Richardnak visszaadott. Milyen pokoli kacajban tört volna ki 

Pettow, ha látja, hogy a gazdag Büchting leánya egy „niggernek” 

csókolja meg a kezét… 

– Miss Büchting – mondta azután Justus –, én azt hiszem, hogy 

a legnehezebben túl vagyunk, mert lehetetlen, hogy barátaink 



távol legyenek. Nagy merészséget követtünk el, s hogy sikerült, 

azt csak az ön kitartásának köszönhetjük! Én egyetlenegyszer 

tettem meg életemben ezt az utat, de akkor a folyó alacsony volt. 

Nehéz dolog volt, de a maihoz viszonyítva csekélység. A 

közvetlen közelben van ugyanis az a hely, ahol a Green-River ága, 

amely a Mammut-barlangot átvágja, a barlangba belép. Alacsony 

vízállás mellett, ha nem is könnyű, de veszélytelen a barlangba be- 

vagy abból kijutni. A víz azonban olyan magas volt, mint ritkán. 

És éppen itt – a befolyásnál – szűkül meg az amúgy is keskeny 

csatorna. Egész erőm megfeszítésével kellett lenyomnom a 

csónakot, s emellett én magam a víz alatt maradtam a fejemmel. 

Csak kevés helyen tudtam lélegzetet venni. A víz heves áramlása 

is ellenem dolgozott. Elég az hozzá, hogy feladtam a harcot – 

kétségbe voltam esve. És végül… Világosságot pillantottam meg! 

De azt hittem, hogy alá kell merülnöm. Elég volt nekem, hogy önt 

megmentettem. Legalábbis ezt reméltem! 

– Kedves Barátom! – feleltem neki – Ön olyan jutalmat hord a 

szívében, amelynek semmi földi jutalom sem ér a nyomába. 

Pihenje ki magát! Azután vegyük fontolóra, hogy mi a teendőnk. 

Nem volna lehetséges Cincinnatiba jutnunk? 

Justus egy ideig elgondolkodva nézett maga elé. 

– Én a következőket ajánlanám önnek, miss Büchting – mondta 

azután. – Reggel van, és ha mindent alaposan meggondolok, 

akkor Dantesnek és Richardnak már útban kell lennie idefelé. Ám 

ha még nem jöttek meg? Nagyon óvatosan akarok tehát 

cselekedni, nem miattam, hanem ön miatt. Maradjon itt. Ezt a 

helyet nagyon kevés ember ismeri. S még ha ismernék is, senki 

sem fog arra a gondolatra jutni, hogy emellett a magas vízállás 

mellett sikerült a szabadba kijutnunk. Azt fogják feltételezni, hogy 

valahol a barlangban bújtunk el, és ott fognak bennünket keresni. 

Egyedül szeretnék tehát felderítésre indulni. A barlang bejáratánál 

levő szállodában barátom a felügyelő. Talán megtudhatnék 



valami pontosabbat. A csónakot egészen felhúzzuk a partra, 

elrejtjük a kövek mögé, és ön is olyan helyet foglal el, ahol a folyó 

vagy a túlsó part felől nem lehet észrevenni. Némi élelmünk van 

még, s ha nem is térnék vissza néhány óra leforgásán belül, nem 

kell aggódnia. Biztosan visszajövök. Isten, aki csodával határos 

módon vezetett bennünket idáig, most sem fogja önt elhagyni! 

Az utolsó szavakat olyan szívből fakadó meggyőződéssel 

mondta. hogy akaratlanul is feléje nyújtottam a kezemet, és 

bensőségesen megszorítottam az övét. 

– Ezt már Richard és Dantes úr kedvéért is meg kell tennünk – 

folytatta –, mert ha megtudják, hogy a barlangba menekültünk, és 

hogy üldöznek bennünket, aggódni fognak miattunk. Azt is 

szeretném megkísérelni, hogy Pettow-t lőtávolságra 

megközelítsem… 

– Az életére tör? – szakítottam félbe. 

– Természetes! – válaszolta nyugodtan és komolyan. – Ez az 

ember a bűn útjára tévedt, s mert egyetlen pillanatig sem habozna, 

hogy önt vagy Richardot megölje, minden ember kötelessége, 

hogy egy ilyen szörnyeteget ártalmatlanná tegyen. 

Nem tudtam neki felelni, jóllehet összeborzadtam arra a 

gondolatra, hogy miattam vérontás legyen. Azt is láttam, hogy 

Justus nyugtalan lett; s minthogy ismerem a feketék élénkségét, 

akiknek nincsen addig nyugtuk, míg tervüket végre nem 

hajtották, nem mondtam neki ellent. A csónakot kihúzta a 

sziklákra, mintha csak játékszer lett volna, és olyan ügyesen 

elrejtette, hogy a folyó és a part felől nem volt észrevehető. Azután 

azt mondta, hogy csak üljek be a csónakba. Puskáját és egyik 

revolverét, mindkettőt megtöltve, nekem visszahagyta, és csak a 

másik revolvert vette magához. Majd egyenruhájáról letépte a 

sávokat, vállszalagokat és csillagokat. 



– Hogy ne ismerjenek fel! – mondta. – Őrizze meg ezeket a 

csekélységeket annak a csodálatos kalandnak az emlékére, 

amelyen átestünk. 

– Kincsek gyanánt fogom őket eltenni –, feleltem neki. 

És valóban – ezek a csekélységek, amint Justus nevezte őket, 

maradjanak örökké drága emlékjelek a számomra. Sohasem fogok 

tőlük megválni. 

Így távozott el tőlem, gyíkként kapaszkodva fel a sziklákra. 

Nehezen leírható kedélyállapotban maradtam magamra. Amikor 

láttam a folyót lábaimnál, a fákat a másik parton, a kék eget 

fölöttem, azt hittem, hogy a Paradicsomban vagyok, és szerettem 

volna hangosan felkiáltani elragadtatásomban. S ha azután ismét 

meggondoltam, hogy milyen kevésre mentünk idáig, és hogy már 

talán rövid idő múlva ismét halálos ellenségemmel állhatok 

szemben, végtelen félelem kerített hatalmába. Szerettem volna a 

csónakot a folyóra ereszteni, a másik partra átevezni, és az erdőbe 

menekülni, hogy biztos legyek afelől, hogy távolodom Pettow-tól. 

Most én is szilárdul meg voltam győződve, hogy az az 

elhatározása, hogy inkább megöl, semmint eleresszen. 

Reggel hat óra volt, amikor Justus White elhagyott. Semmi sem 

zavarta tökéletes magányomat. Egy szikla mögött elbújva 

kitekintettem a friss természetbe… 

Rövid idő múlva távoli durrogás szakította félbe 

gondolataimat. A puskalövések csattogását túlságosan jól 

ismerem ahhoz, semhogy tüstént ne tudtam volna, hogy 

ütközetről van szó. Eszerint Unió-csapatoknak kellett Jackson 

szabadcsapatával harcba keveredniök, Unió-csapatoknak, 

amelyeket talán Richard és Dantes vezényeltek. A puskatűz heves 

és meglehetősen távoli volt. Visszafojtott lélegzettel hallgatóztam. 

A tusa körülbelül tíz percig tartott. Aztán megint csöndes lett 

minden. 



Ah, én szegény szívem, mit szenvedtél el azokban az órákban! 

Hogy végződött az összecsapás? Ki volt a győztes? Amint 

Richardot és tiszteletreméltó barátját ismertem, tudtam, hogy nem 

riadnának vissza attól sem, hogy a szabadcsapatot maroknyi 

emberrel támadják meg. Megint nyugtalanság fogott el, amelyen 

alig voltam képes úrrá lenni. Úgy rémlett, mintha véresen, holtan 

látnám Richardot… 

Ekkor váratlanul csobogást hallottam a közvetlen közelemben. 

A vér jéggé fagyott ereimben. Valaki, egy ember, vagy talán 

többen is, erős tusát látszott vívni a vízzel. Heves nyögést és 

sóhajtozást hallottam. Talán üldözőink felfedezték a barlangban 

az utat, amelyen mi elmenekültünk, és most nyomunkban 

vannak? Néhány másodpercig olyan voltam, mint aki 

sóbálvánnyá meredt, utána pedig halállal dacoló vakmerőség 

fogott el. Senki sem ismeri önmagát. Sohasem hittem volna, hogy 

valaha is érezhetek olyasmit, amit abban a pillanatban éreztem. 

Kezem a revolver után nyúlt, és felhúztam a kakast. Védelmezni 

akartam életemet, becsületemet. 

Mélyebben behúzódtam a sziklafal mögé, és egy résen keresztül 

a folyó felé kémleltem. 

– Ezer ördög; jó kis munka, amit az ember az életéért végez! – 

mondta egy hang, amelyet nem ismertem. 

– Igen, az életért vagy a bosszúért! – felelte egy másik hang. És 

ezt a hangot ismertem. Pettow hangja volt. 

Villámsebesen cikáztak a gondolatok fejemben. Nem volt túl 

nehéz az összefüggést kitalálni. Üldözőimnek a barlangban 

tudomást kellett szerezniök, hogy őket magukat is üldözik, és 

hogy nem hagyhatják el a barlangot anélkül, hogy fogságba ne 

essenek. Így aztán ők is azt a kivezető utat választották, amelyre 

Justus lépett. Ha nehéz is volt a vállalkozás, mégis könnyebb volt a 

részükre, mert Justusszal ellentétben nem kellett a szűk 

csatornában csónakot tolniok maguk előtt. 



– Jó, hogy ismertem az utat – lihegte a másik –, egy ízben már 

megmentett. 

Fejeik most felbukkantak előttem. Lehetetlen, Jeannette, 

lehetetlen leírnom, amit láttam. Pettow sápadt, beesett szemgödrű 

arca – egy ördögöt sem lehet rettenetesebbnek elképzelni! 

Borzasztó lankadtság, tehetetlen düh és keserűség, ez tükröződött 

az arcán – amely, mióta nem láttam, tíz évvel idősebbnek tűnt! 

Mind a ketten kezeikkel fogództak a sziklás partba. 

– Pihenjünk néhány percig, nem bírom tovább – mondta a 

másik, aki Jackson volt, amint később megtudtam. 

– Én sem bírom tovább, jó kis munka volt! – mondta Pettow, és 

üggyel-bajjal kimásztak a partra. Ugyanarra a helyre ültek, ahol 

röviddel azelőtt még Justus ült. 

Visszafojtottam a lélegzetemet – de nyugodt voltam. 

Sziklaszilárd elhatározásom volt, hogy mihelyt Pettow felfedez, 

lövök. Tudtam, hogy megölne, a folyóba dobna vagy megfojtana, 

ha ismét kezébe kaparinthatna. 

– A madárka kicsúszott a markodból – mondta Jackson. – Hogy 

egy ember egy csónakkal keresztüljusson ezen a csatornán, az 

lehetetlen; ezt magad is belátod. A barlangban kellett elbújniok. 

Pettow borzasztó átkot dünnyögött. Egymásba fonta és 

dörzsölgette a kezeit. 

– Igen – mondta végül –, én is azt hiszem. Nincs ember, aki 

keresztül hozna itt egy csónakot. Én magam sem bírtam volna 

megtenni – pedig tudom, hogy mire képes az ember, amikor az 

egész világgal dacolni akar! Azt az egyet azonban tudom, hogy a 

legközelebbi golyó, amelyet útjára bocsátok, Everett Richardot 

illeti, és a második a leányt! Vagy megfordítva, amint a 

körülmények magukkal hozzák – még nem tudom. 

Fejét mellére horgasztotta. Csak oldalról láttam az arcát; 

hamuszürke volt, mint egy halotté. Kimondhatatlanul gonosz, 

bosszúvágyó vonás torzította el. Erősen markoltam revolveremet. 



– Várj csak! Semmit sem hallasz? – suttogta Jackson. – Nem 

léptek ezek? 

Szívem olyan hangosan kalimpált, hogy azt hittem, a két 

embernek meg kell hallania. 

– Lehet! – mondta Pettow. – De mit tartozik miránk? Itt senki 

sem gyanít bennünket. 

– Én is azt hiszem! – mondta Jackson. – De nézd csak, ez 

micsoda? 

Megint olyan érzésem támadt, mintha kést döfnének a 

szívembe. Jackson meglátott a sziklákon egy kesztyűt, amelyet a 

táskámból kiejtettem. 

Az a puszta körülmény, hogy egy oly tárgyat pillantott meg, 

amely reám emlékeztette, új életerőt látszott önteni Pettow-ba, a 

nyomorultba. A vér az arcába szökött. Rámeredt a kesztyűre. 

– Az övé! – suttogta alig hallhatóan. – Elmenekültek, mégpedig 

errefelé! 

– Lehetetlen! – mondta Jackson. 

– És mégis úgy van! – kiáltott Pettow. – Az ő kesztyűje, 

ismerem. Ó, ha tudnám, hogy hol van! Nem lehetnek messze! 

Gyere, Jackson! Fegyvereink nincsenek, a revolverek át vannak 

nedvesedve, de vannak kezeim, vannak fogaim… 

És a fogait vicsorította, mint egy veszett vadállat. 

Felugrott; én leguggoltam – különben látnia kellett volna. És 

már meg is kellett hogy lásson, mert felordított – felordított úgy, 

ahogy még sohasem hallottam embert ordítani. 

Felemeltem revolveremet, és – ujjammal a ravaszon – 

ráirányítottam. 

Hogy ezután mi történt, nemigen tudom. Láttam, mert 

szemeim nyitva voltak. De minden villámgyorsan történt, még 

most is összekuszálódnak a képek a fejemben, amikor rá 

gondolok, mégis le kell újam neked. 



Egy alak ugrott le felülről, egyenesen Pettow-ra, és lerántotta a 

földre. Csak egy szőke fejet láttam, amint gyakran álmaimban, 

láttam az elkeseredett tusakodást, úgy rémlett, mintha hallanám, 

hogyan feszülnek meg, hogyan ropognak a két férfi izmai… 

Jackson közben eltűnt – azután láttam mindkettőt a vízbe gurulni. 

– A csónak! – kiáltotta egy hang. 

Láttam, hogy Dantes és Justus előttem állnak. Felugrottam, és 

kiléptem a csónakból. Justus nekitámaszkodott, letolta a vízbe és 

beleugrott. Dantes megfogta a kezemet. 

– Nyugodtan, leányom – mondta. 

Nem tudom, hogyan volt lehetséges, hogy még lássak, 

gondolkodjam. Csak Richard miatt volt erőm állva maradni. 

Ekkor láttam egy szőke fejet felmerülni… majd közvetlenül 

mellette egy feketét. Egy kéz felemelkedett, és Richard felé sújtott, 

de Richard elhárította, aztán viszonozta a csapást. A fekete fej 

eltűnt. Nem láttuk többé. Richard kiúszott a partra. Justus arcához 

szorított puskatussal állt, a puska csövét a folyóra irányítva. De 

nem bukkant föl többé senki. 

Így hát szabad voltam, megmenekültem. És Richard előttem 

állt, csurgott a víz a hajából, és kezét nyújtotta felém. Én a keblére 

omoltam. És első ízben csordultak könnyek a szememből… Ah, 

könnyek, mennyei, boldog, megkönnyítő könnyek!… 

Richard és Dantes úr még aznap éjjel, amikor feladta, meg is 

kapta White barátunk sürgönyét. Hogy Pettow nyugati irányban, 

Cincinnati felé vette velem útját, azt egy New York-i hölgy 

értesítése alapján tudták meg, akiről később beszélni fogok veled. 

Dantesnak már most, mint előbb is említettem, tudomása volt 

arról, hogy Justus White Cincinnatiban tartózkodott, és ezért neki 

is táviratozott. Arra a hírre, hogy White kiszállni látott Pettow-val 

a cincinnati-i pályaudvaron, Dantes úr tüstént közölte Richarddal, 

hogy elutazik Cincinnatiba. Eleinte az volt Dantes úr szándéka, 

hogy Richardot nem viszi magával, mert félt Pettownak Richard 



elleni gyűlöletétől. De Richard… Te mindezt Alfonso révén 

valószínűleg jobban tudod nálam. Nagyon okos volt Alfonsótól, 

hogy nem jött ugyancsak ide. Sohasem bocsátottam volna meg 

neki, ha magadra hagy lelki aggodalmaid közepette. 

Elég az hozzá, hogy Dantes és Richard – néhány 

rendőr-tisztviselő és barát kíséretében – azon az éjszakán, amelyet 

én a barlangban éltem át, megérkezett Cincinnatiba. Éppen akkor 

jutott oda a hír, hogy Jackson a szabadcsapatával a 

Mammut-barlang közelében tanyázik, és az én sorsomról is – egy 

négernek és egy fehér nőnek a barlangba való meneküléséről – 

homályos mendemondák voltak terjedőben. Azt beszélték, hogy 

egy néger elrabolt Délről egy gyönyörű ültetvényes-leányt, és a 

barlangba menekült vele. Mr. Dantes és Richard azonnal kitalálták 

az összefüggést, s mert Dantes mindent meg tud tenni, amit akar, 

és mindent keresztülvisz, egy zászlóalj sorkatonasággal, és White 

hadnagy fekete ezredének egy osztagával még ugyanazon éjjel 

elindult a Mammut-barlang felé. 

A fegyverropogás, amelyet hallottam, a heves, de rövid harcból 

származott, amely az Unió-csapatok és a szabadcsapat között 

fejlődött ki. Jackson lovasainak vissza kellett vonulniok, és néhány 

fogolytól, majd nem sokkal később Justustól is barátaim 

megtudták, hogy mi történt. Most tehát tudták, hogy Pettow – 

Jacksonnal, egy tucat más délivel és egy vezetővel, aki a barlangot 

egészen pontosan ismerte – a Mammut-Cave-ben van, én pedig 

megmenekültem a haláltól. Ezért csak mintegy harminc katonát és 

egy tisztet küldtek be a barlangba, azután hozzám siettek. Hogy 

épp olyan pillanatban érkeztek oda, amely döntő lehetett életemre 

nézve, fentebb már elmondtam neked… 

Tudni akarod, ugye, hogy az az alávaló ember, akinek a nevét 

soha ki nem ejtem többé, elnyerte-e megérdemelt halálát. Nem 

tudtuk meg pontosan. Jóllehet az egész vidéket, már Jackson miatt 

is, a legbuzgóbban felkutatták, nyomát sem találták a kettőnek. 



Aligha lehetséges más eset, mint hogy a nyomorult Richard erős 

ütésétől elkábulva, a Green-Riverben lelte halálát. De még ha nem 

is volna így, akkor sem félek tőle. Hiszen Istennek kellett akarnia, 

hogy Richard és én újból egyesüljünk. 

Szükséges megemlítenem, hogy Richard és Dantes úgy néznek 

megmentőmre, mint testvérükre, fiukra? 

Richard White-nak szent, ünnepélyes fogadalmat tett, hogy 

egész további életét a fekete emberfajnak a rabszolgaságból való 

felszabadítására, szellemi továbbfejlesztésére és testi jólétére fogja 

áldozni. 

Dantes áldását adta rá! 

Richardnak az a véleménye, hogy a fehér emberekről milliók 

gondoskodtak, a feketékről csupán kevesen. Annál buzgóbban 

akarja most idejét, pénzét és szellemi erejét egy olyan embertörzs 

nemesítésének szenteli, amelyből egy Justus White-féle férfi 

származott. 

Hogy megmentőm jövője egyszer s mindenkorra biztosítva 

van, ezt aligha kellene neked elmondanom, és csakis neked 

mondom el! Oltalmazza őt Isten abban a harcban, amely 

nemsokára kerekedik! 

Isten veled, Szívem, Kedvesem! Nemsokára átölel a Te boldog 

Elisád.” 

Az árulás 

Zöldcsütörtökön, 1865. április 16-án történt, hogy egy kora 

reggeli órában, az elnök lakóházának, a washingtoni Fehér 

Háznak egyik szobájában két férfi állt elénk beszélgetésbe merülve 

egy ablakmélyedésben. 

Az egyik, egy nagyon karcsú és nagyon magas ember, aki 

körülbelül ötven és hatvan év között lehetett; a nagy orr, a szakáll, 



amely arca egy részét az áll alatt körülvette, valami szigorú, fanyar 

vonást kölcsönzött neki; de tekintete szelíd, és most különösen 

barátságos volt. Hanyagul állt az ablakkönyöklőhöz támaszkodva, 

és lenézett a másik férfira, egy fehérhajú aggastyánra, aki jóllehet 

ugyancsak magas és erőteljes testtartású volt, nem ért fel a másik 

rendkívüli magasságához. Az egyik Lincoln Ábrahám volt, az 

Egyesült Államok újra megválasztott elnöke, a másik Edmond 

Dantes, a misszionárius. 

– De miért kell mindenáron mennie? – kérdezte Lincoln. – 

Fontos lenne az ön jelenléte! És éppen most! Persze, a 

legnehezebbet elvégeztük… és mégis, talán el sem végeztük! 

Higgye el nekem, tisztelt uram, hogy aggódó tekintettel nézek a 

jövő elé. Nyílt harcban legyőztük a lázadást, ez befejezett tény. 

Lábunkat a kígyó fejére tettük, a méregfogait is kitörtük – de vajon 

nem fognak-e újak nőni a helyükbe? Félek a titkos 

ármánykodástól, félek a Dél barátaitól, akik most megint fel fogják 

ütni a fejüket, és szánalmat és kíméletet fognak kérni a legyőzöttek 

részére, amire én magam is oly szívesen hajlandó volnék, hacsak 

attól nem kellene félnem, hogy a Dél vissza fog élni a neki 

ajándékozott bizalommal. Éppen ezért kívánom oly bensőségesen, 

hogy maradjon nálunk, örvendeztessen meg bennünket 

tanácsával, vagy hasson a mérséklés és kibékülés apostola gyanánt 

a Délen, amelynek most annyira szüksége van vigasztaló, okos 

szavakra. 

– Köszönöm a bizalmát, Lincoln úr – mondta Dantes. – De 

itthagyom önnek Büchtinget és azt a két fiatal hőst, Everett 

Richardot és Alfonso de Toledót… – Everettről, aki 

testestől-lelkestől az ön híve, most nem akarok beszélni, mert a 

harc nem a feladata, és a politika nála teljesen szívügy. Szívesen 

maradnék, ezt nyíltan bevallom, de megígértem, hogy elmegyek 

Mexikóba, meg kell tartanom a szavamat. Egy olyan ember, aki, 

mint ön, a megfelelő pillanatban mindig el tudja találni a 



legszerencsésebbet, a nép minden kívánságára meg tudta találni a 

helyes megoldást – egy ilyen embernek nincs többé szüksége 

tanácsra és támogatásra. A restaurált Unió megszilárdítása biztos 

helyen nyugszik az ön kezeiben. 

– Ha ön mondja ezt, kedves és tisztelt barátom, kevés hiányzik a 

kísértéshez, hogy el is higgyem – felelte Lincoln. – És mégis, 

mégis! – legyen meggyőződve, hogy egy baráti szó a kellő időben 

gyakran döntő fontosságú. Milyen gyakran ingadoztam! Néha 

csak egyetlenegy tisztafejű és józan eszű férfi buzdító bátorsága 

volt, amely döntésemet meghatározta! Persze, Mexikónak 

szüksége van a barátokra! Szegény ország! Még sohasem 

beszéltünk részletesen erről a tárgyról. Kinek fogja pártját, 

Miksáét vagy Juarezét? 

– Mindenekelőtt boldogságot kívánok ennek a szegény, a 

Gondviselés részéről csaknem a legjobban próbára tett nemzetnek 

– felelte Dantes. – Természetesen minden attól függ Mexikóban, 

hogy az Unió milyen álláspontra helyezkedik Maximiliánnal 

szemben. Adna nekem erről felvilágosítást? 

Lincoln kinézett az ablakon; arca nagyon komoly volt. 

– Én is tiszta szívből boldogságot kívánok a mexikói nemzetnek 

– mondta hosszabb szünet után. – Teljesen el is akarok tekinteni 

attól, hogy vajon Maximilián az alkalmas személyiség-e, aki a 

mexikóiaknak békét, nyugalmat és boldogságot hozhat. Az 

Unióval szembeni kötelességeim azonban arra kényszerítenek, 

hogy előnyt adjak a köztársasági államformának. Önmagában 

véve a monarchia éppen olyan őszintén és sikeresen működhet a 

népek boldogsága érdekében, mint a köztársaság. 

Észak-Amerikában azonban köztársasági államformánk van, 

éspedig még nagyon fiatal, mert mit jelent száz év a 

világtörténelemben! A monarchiát Mexikóban elismerni annyit 

tenne, mint előnyben részesíteni a köztársaság felett, s ezt nem 

szabad megtennünk. Ön azt mondhatná, hogy az ilyen okok 



befolyásolhatják ugyan a politikust, az embert, aki az Unióban 

állami tisztséget tölt be, de az emberbarátot, a kozmopolitát nem 

érdeklik. Ha a mexikóiak a császárság révén gyorsabban és 

tartósabban lesznek boldogok, mint a köztársaságban – mi közünk 

van akkor az Unió államformájához? Jól van, de azért mégis 

másként kell gondolkodnunk. Egy és ugyanabban a világrészben 

hatalmas államok különböző államformák alatt nem fognak 

egymással jól összeférni. Mi a legjobb viszonyban vagyunk a 

cárral, és mégis: még azt a darab Amerikát is meg akarjuk tőle 

vásárolni, amely felett rendelkezik, hogy a monarchisztikus 

irányzat el ne érjen idáig. A világ túlságosan fiatal, semhogy a 

nagy vitakérdés – melyik államforma jobb, alkalmasabb és 

méltóbb az emberiségre nézve, a monarchisztikus vagy 

köztársasági – végérvényesen el lenne dönthető. Amerika 

felfedezésével, világrészünk izolált helyzete révén, végül 

megadatott a döntés lehetősége. De hogy államformánk előnyeit 

Európával szemben bebizonyíthassuk, szabad kezünk kell legyen. 

Európában nem alakítunk köztársaságokat – de nem akarjuk 

monarchiák megalakulását sem Amerikában. Ezer meg ezer év 

után döntse majd el a jövő, hogy melyik forma a jobb. Odáig 

kitartunk a magunké mellett – addig, természetesen, amíg tudunk 

mert azt nagyon is jól tudom, hogy a tűzpróba még előttünk van. 

Csekély lakosságunk, területünk végtelensége a köztársasági 

formának még nagy előnyöket nyújt. De másként lesz, amikor a 

lakosság közeledni fog az európaihoz. De hiszen mindezt ön maga 

is kimondta már! Visszatérek arra, hogy nem fogunk a 

szomszédságunkban monarchiát megtűrni. Maximiliánt, mint 

elnököt, szívesen látnánk; a császárt természetesen ellenfelünknek 

tartjuk. Ezt már Monroe is belátta, és én lándzsát török a 

doktrínája mellett, mert helyesnek tartom. 

– Nem felel meg talán a monarchia jobban az ember lényegének? 

– kérdezte Dantes. 



– Ez az emberiség fejlődésétől függ – felelte Lincoln. – Azt 

hiszem azonban, hogy az idevágó vita keveset ér. Az emberiség 

még túlságosan fiatal. Hisz mi valamennyien csak kísérletezünk. 

A vasutak, gőzhajók és távírók új időt teremtettek a számunkra – 

az elmúlt évezredek, bármennyire tanulságosak is legyenek, a 

jövőben csak tapasztalatszámba fognak menni. A filozófus 

egyedül és kizárólagosan csak a jövővel foglalkozhat, ha akar – a 

praktikus politikusnak nem szabad elfelejtenie a pillanatot. És 

most eltűrni mellettünk egy monarchiát ugyanolyan baklövés 

lenne, mint Európában köztársaságokat alapítani, és igyekezni azt 

amerikai vérrel és pénzzel fenntartani. 

– És Brazília? – kérdezte Dantes. 

– Egyáltalán nem számít – felelte Lincoln könnyű mosollyal. – 

Aki Amerikáról beszél, nyilván csak az Uniót érti alatta. 

Brazíliában abban a pillanatban fog megszűnni a monarchia, 

amelyikben akarjuk. Most túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy 

egyáltalán foglalkozzunk vele. Talán túlbecsülöm 

polgártársaimat, amikor azt gondolom, hogy mindig az 

önkormányzatban fogják találni büszkeségüket De azt hiszem, 

hogy ez olyan túlbecsülés, amely dicsőségünkre válik, nekik is és 

nekem is. 

– Eszerint kárbaveszett fáradság lenne támogatni Mexikóban a 

császárságot? – kérdezte Dantes. 

– Ezt akarná tenni? – kérdezett vissza Lincoln. 

– El voltam határozva annak szentelni magamat, aki célját a 

legkevésbé véres eszközökkel igyekszik elérni. 

– Mexikó vér nélkül el sem képzelhető – viszonozta az elnök. – 

Hosszú ideig fognak ott még minden vitát a fegyverek döntésére 

bízni. Aki Mexikónak segíteni akar, minden súlyát a mérleg egyik 

serpenyőjébe kell hogy vesse, hogy az egyik párt a lehető 

leggyorsabban győzzön. Csak legyen vége a polgárháborúnak, és 

minden jó lesz! Oly rettenetes, nagyszerű harc, mint amilyen most 



az Unióban dühöngött, kevésbé pusztító, mint ez az örökös kis 

háború, ez az örökös forrongás és nyugtalanság. 

Dantes időközben egy íróasztalhoz lépett, amely közvetlenül az 

ablak mellett állt, és néhány papírt teleírt. Utalványok voltak az 

angol bankhoz, a Kuratórium nevében kiállítva, amely azt a részét 

kezelte a mérhetetlen vagyonnak, amelyet Dantes nem privát 

személyeknek adott. A bank honorálta e direktórium minden 

egyes tagjának az aláírását. 

– Íme, Lincoln úr – mondta Dantes, és átnyújtotta az elnöknek a 

papírokat –, néhány emléket hagyok itt önnél magamról. 

Gondoljon reám barátsággal, amikor e bónok egyikét Angliába 

küldi. 

– Lehetetlenség! – kiáltott fel Lincoln meglepetten. – Ilyen 

összegeket nem fogadhatok el, még a közjó javára sem. S ha ön 

most Mexikóba megy, nem lesz ott a pénzre égetőbb szüksége? 

– Mexikó számára is marad még annyi, amennyi szükséges – 

felelte Dantes nyugodtan. – Ezenfelül kell, hogy legelsősorban az 

Uniót támogassuk. Mexikó mindig csak másod- vagy 

harmadrendű állam marad mellette. Az Unió egykoron a világ 

sorsát fogja eldönteni; mindenekelőtt tehát reá kell most 

irányulnia a figyelmünknek. Ön tudja, hogy milyen célokra 

kívánom hagyni ezen összegeket: a magán-jótékonyság céljaira, 

éspedig mindenkivel szemben, aki a háborúból kifolyólag 

szenvedett; tekintet nélkül pártállására, tekintet nélkül bőre 

színére vagy vallására. Főként azokra a déliekre gondoljon, akiktől 

reméli, hogy lázadóból megint barátai lesznek az Uniónak. 

– Köszönöm önnek, sokszor köszönöm! – mondta Lincoln, 

széles kezével melegen megrázva a misszionárius jobbját. – 

Milyen áldozatot hoztak ön, Mr. Büchting, Don Toledo és Mr. 

Everett a közjó javára! És mindig olyan pillanatokban, amelyekben 

minden más segélyforrás bedugulni látszott, amikor egy-egy 

millió fontosabb volt ránk nézve, mint más időkben tízmillió! 



– Talán Büchting és Everett tudták ezt! – mondta Dantes 

mosolyogva. – Mert minden hazafiasságuk mellett jó 

üzletemberek is. 

– Az Unió legderekabb emberei! – kiáltott fel Lincoln, tele 

szívélyességgel. – Vigyen számukra ezer üdvözletei, és mondja 

meg nekik, hogy a Fehér Ház állandóan nyitva áll előttük. A 

fiatalok, Mr. Richard és Don Alfonso, megkapták már 

osztagjaiktól az obsitot? 

– Úgy tervezték, hogy ma vagy holnap érkeznek meg New 

Yorkba, és ez az oka sietségemnek. Képzelheti, hogy mennyire 

vágyódom viszontlátni e kedves ifjakat, akiken a jövő reménye 

nyugszik. 

– Még egyet, Mr. Dantes – mondta Lincoln. – Kínos lenne rám 

nézve, ha ezeket a bonokat – amelyek ekkora összegekről szólnak 

– nálam találtatnák, ha valami történne velem. Ne vezessük rájuk, 

hogy az összegek nem az én személyes tulajdonomat képezik, 

hanem csak kezelem őket? 

– Mire volna jó? – vélekedett Dantes. – Az sem lenne 

szerencsétlenség, ha azt gondolnák, hogy ez az ön magánvagyona. 

– Nem, nem, semmilyen körülmények között! – kiáltotta 

Lincoln élénken. – Éppen ezt akarom elkerülni. De már tudom, 

hogy mit tegyek! 

Vett egy széles és hosszú levélborítékot, beletolta a bonokat, 

ötszörösen lepecsételte a csomagot, és ráírta: „Halálom esetén 

felbontatlanul átadandó Mr. Dantesnek vagy Mr. Büchtingnek 

vagy Mr. Everettnek”. 

– Így, most már nyugodt vagyok! – mondta. – Mégsem 

szeretnék ilyen jelentékeny összegeket más kezekben tudni, mint 

az enyéimben. Amilyen kevéssé vagyok általában bizalmatlan az 

emberi természettel szemben, oly nem szívesen szoktam 

kísértésbe vinni! 



– És most Isten áldja! – mondta Dantes komolyan és 

meghatottan, kezét nyújtva az elnöknek. 

– Isten áldja, drága barátom! Viszontlátásra! 

– Nem hinném! – mondta Dantes szelíd mosollyal. – Itt nem 

látjuk többé egymást, Mr. Lincoln. Az előérzetem ritkán csal meg. 

Feladatom a földön valószínűleg hamarosan bevégződik. 

– Tehát mégis egy kissé babonás! – mondta Lincoln 

mosolyogva. 

– Ez nem babona – felelte Dantes. – Életemben többször voltak 

ilyen előérzeteim, és sohasem csaltak meg. Egyikünk rövidesen 

vissza fog térni az örök hazába, és én remélem, hogy én leszek az, 

mert az ön munkája a földön még távolról sincs befejezve. 

Lincoln ugyancsak elkomolyodott. 

– Ha meggondoljuk, hogy én milyen kevés jót tehetek, és hogy 

ön milyen sok jót cselekedett, akkor nagyon kérdéses, hogy melyik 

feladat volt nagyobb és hasznosabb – mondta. – De mind a ketten 

a közös célon munkálkodtunk, és a nagy Mester előtt, odafenn, 

többé vagy kevésbé kontárok vagyunk valamennyien. 

Egy szolga belépése szakította félbe, aki egy levelet nyújtott át 

az elnöknek. Lincoln engedelmet kért Dantestől, hogy az írást 

elolvashassa, és végigszaladt rajta. 

– Nem, nincs kedvem – mondta azután. – Először is, egyáltalán 

nem szeretem az ilyen előadásokat, azután meg holnap 

Nagypéntek van, olyan nap, amely a legkevésbé illik az efféle 

csillogáshoz. 

– Miről van szó? – kérdezte Dantes. 

Az elnök átadta neki a levelet. A Ford Színház igazgatójának 

írása volt, aki arra kérte Lincolnt, hogy a másnapi előadást tisztelje 

meg jelenlétével, mert díszelőadás lesz a döntő győzelem 

megünneplésére, és a nép azt kívánja, hogy nyilvánosan láthassa 

elnökét. Meghívta Stanton hadügyminisztert és Grant tábornokot 

is. 



– Persze, hogy a holnapi nap nem a lármás ünnepségek napja – 

mondta Dantes. – Amerikában azonban a vallás gyakorlása 

általában szokatlan jelleget vett fel, és a lényeges mégis főként a 

belső hangulaton, a szív mély és igaz hitén van. Ha egy nép meg 

akarja ünnepelni a dicső győzelmet, melyet aratott, nem kell vele 

vitatkozni a napról, melyet erre a célra választ. Megértem a 

népnek azt a szükségletét, hogy lássa az embert, aki a lázadást 

eltiporta, aki rendületlenül tartotta a magasban az Unió és a 

humanitás lobogóját. Menjen, Lincoln. A népnek, amely oly sokat 

szenvedett, és oly állhatatosan kitartott ön mellett, meg kell 

hagyni az örömét, és teljesíteni kell egyszer az akaratát. 

– Nem megyek szívesen – felelte Lincoln, homlokát ráncolva. – 

De ha ön indokoltnak tartja – nem bánom, legyen! 

Néhány szót szólt egy mellékszobába. Közben Dantes hallotta, 

amint egy szolga jelenti, hogy a képviselőház elnöke, Colfax 

érkezett meg. 

– Isten áldja meg hát! – kiáltotta Lincolnnak. – Majd írok önnek 

Mexikóból. 

– Isten áldja meg! – felelte Lincoln, melegen megszorítva a 

kezét. – És még egyszer sok-sok köszönet mindazért a jóért, amit 

nekem és országomnak tett! Szívélyes üdvözletem New York-i 

barátainknak! Első látogatásom Empire-Cityben nekik szól majd! 

Dantes elhagyta a Fehér Házat, és félóra múlva útban volt New 

York felé. 

Igen, a Dél nagy lázadása le volt tiporva. Grant és Sherman 

átölelték hadseregeik vaskarjaival, és megfojtották, Richmond 

elesett, Lee, a Dél vitéz tábornoka kapitulált, Jefferson Davis, a 

lázadó államok ex-elnöke elmenekült. Örömmámorban úszott 

Észak, aminőt az ország sohasem látott. Lincoln nevét olyan 

tisztelet övezte, aminőt talán a nagy Washington is alig élvezett; a 

szabadság és az Unió összes barátai felismerték, hogy Old Abe 



nyugodt, de vaskemény keze biztosan vezette keresztül a hajót az 

összes viharok legveszedelmesebbikén. 

Amikor Dantes New Yorkban volt, Mr. Büchting házának két 

szobáját foglalta el. Az utóbbi hónapokban az Unió nyugati 

részében volt úton, a Mississippi és a Rocky-Mountains között, 

hogy a lázongó indián törzseket lecsillapítsa, mert senki sem értett 

nálánál jobban a természet e vad és makacs gyermekeivel való 

bánásmódhoz. Dantes a békét kívánta köztük és a fehérek között, 

ugyanannyira az indiánok, mint a fehérek érdekében. Mert tudta, 

hogy ha a háború folytatódik, az indiánok végül mégis a 

rövidebbet húzzák, és az utolsó emberig kiirtják őket. Ezt akarta 

kikerülni. Terveinek egyike, melyet a legnagyobb előszeretettel és 

buzgalommal igyekezett megvalósítani, a fajok összekeverése 

volt. Az egyes emberfajták ne semmisítsék meg egymást, hanem 

keveredjenek össze. 

Legalább részben elérte célját, és megelégedetten tért vissza 

New Yorkba, hogy ott csupán néhány napot töltsön, örvendezve 

barátai boldogságán, és utána Mexikóba utazzék. Hogy Richard 

szerencsésen, legalább csak könnyű sebesüléssel került ki a 

Richmondért vívott utolsó, nehéz harcból, erről már tudomása 

volt. Alfonsónak is szerencsésen és egészségesen kellett Sherman 

hadseregét elhagynia: az utolsó hírek semmi bajról sem tettek 

említést. 

Mindamellett Dantes némi nyugtalanságot és levertséget érzett, 

amikor a pályaudvarról Mr. Büchting lakása felé indult. Dantes 

csak akkor használt kocsit, amikor sietős dolga volt; különben 

jobban szerette a sétát, éspedig azért, mert alkalmat adott neki, 

hogy többet figyelhessen meg, és – ha tanácsosnak vélte – 

közvetlenül beavatkozhassék az utca ügyeibe. Maga sem tudta, 

hogy mi fekszik a lelkén. A vasemberre nézve, aki oly gyakran 

nézett a halál és a csaknem még rosszabb szenvedések szemébe, 

nem létezett lehangoltság a szó szokásos értelmében. Minthogy 



megszokta, hogy gondolatait állandóan valami magas és nagy cél 

felé irányítsa, a jelentéktelen testi és szellemi kellemetlenségekre, 

amelyek nyomasztóan szoktak hatni másokra, régóta nem volt 

tekintettel. De ma valami megmagyarázhatatlan szomorúság 

töltötte el a szívét. Talán az a gondolat volt, amelytől nem tudott 

szabadulni, hogy Lincolnt nem fogja viszontlátni? Nem. Mert meg 

volt győződve, hogy e gondolatnak csak saját halálsejtelme képezi 

az alapját, márpedig a halál nem volt rá nézve félelmes. Saját 

felesége, gyermekei megtanulták, hogy úgy nézzenek rá, mint 

vándorra, akinek elmaradására elő kellett legyenek készülve. S a 

feleség és a gyermekek egzisztenciája biztosítva volt, egy olyan 

anya oltalma alatt, amilyen Haydee volt, a gyermekeknek jó és 

derék emberekké kellett felserdülniök. Ezen kívül meg is esküdött 

magának, hogy sohasem adja oda magát a családi élet örömeinek 

és édességeinek. Valami szakadatlanul hajszolta a világban, nem 

úgy, mint az örök zsidót, hogy megbűnhődjék egy átokért, hanem 

hogy segítsen, javítson, áldást terjesszen, elszórja a jó magvait, 

ahol csak lehet, mint apostol. Feleségére és gyermekeire sohasem 

gondolt másként, mint azzal az érzéssel, hogy Isten kezében és a 

legjobb anya oltalma alatt vannak. A Gondviselésnek ajánlotta 

őket, ő maga pedig arra vette útját, ahol egyszerű, alázatos 

formában be lehetett avatkozni az emberiség legszentebb ügyeibe. 

Nem, inkább az a gondolat hatott rá nyomasztóan, hogy magát 

Lincolnt érheti szerencsétlenség. Nem titkolta maga előtt, hogy 

olyan emberre, mint Lincoln, éppen most van az Uniónak 

szüksége. Nyugodt időkben egy olyan állam elnöki tisztsége, 

amelynek polgárai az önkormányzathoz hozzá voltak szokva, 

nem túl nehéz hivatal. Most azonban, egy rettenetes polgárháború 

után, amely az országot legmélyebb alapjaiban kavarta fel, egy 

kipróbált emberre volt az Uniónak szüksége, egy olyan emberre, aki 

otthonos volt az államügyek vezetésében, és akihez a nemzet 

feltétlen bizalommal viseltetett. Az Unió helyzete csak egy olyan 



beteg állapotával volt összehasonlítható, aki röviddel ezelőtt még 

a sír szélén állt, és most lassan gyógyulni kezdett, de minden 

pillanatban a legveszélyesebb krízisek érhetik. Ha egy ilyen 

betegtől elveszik az orvosát, aki pontosan ismeri állapotát és a 

gyógyszereit, a beteg még bele is pusztulhat, bárha a 

tulajdonképpeni betegséget már legyűrte. A visszaesések gyakran 

veszélyesebbek, mint maga a betegség. 

Másfelől Dantes túlságosan erős akaratú volt, semhogy tényleg 

behódolt volna az ilyen aggodalmaknak. Azokra a derűs képekre 

irányította gondolatait, amelyek Mr. Büchting házában vártak rá; 

és valóban, már a kaput nyitó portás arcáról észrevette, hogy 

valami örvendetes dolog történt a házban. 

– Itthon van Mr. Büchting? 

– Igenis. A család asztalnál ül. 

Egy hosszú vasúti utazás épp annyi hatást gyakorolt Mr. 

Dantesre, mint másra egy rövid séta. Amint a vasúti kocsiba 

beszállt, ugyanolyan erőben, frissen és nyugodtan hagyta is el. 

Dantes átadta a portásnak a kis koffert, melyet egy hordár hozott 

utána, és egyenesen bement az ebédlőbe. 

Amikor az ajtót kinyitotta, egyetlen örömkiáltás fogadta, és 

Richard, Elisa, Alfonso és Jeannette siettek elébe. Valamennyien 

átölelték és megcsókolták, mintha igazi apjuk lett volna. Az 

öregember szemei csöndes örömtől világítottak. 

– Itt aztán van ifjú nemzedék, amely legalább annyit ér, mint az 

öreg törzs! – dünnyögte halkan maga elé. – Áldott legyen az Úr! 

Mindent bölcsen elrendez! 

Azután üdvözölte a jókedvtől csillogó Mrs. Büchtinget, örömtől 

izgatott férjét és Mr. Everettet, akinek világoskék szemeiből 

sugárzott a boldogság. 

Richard bal karját felkötve hordta, Alfonso kissé húzta a jobb 

lábát, Dantes tüstént észrevette. 



– Sebaj! – kiáltották a fiatalemberek nevetve. – Horzsoló lövés a 

karon! Golyó a combban, amelyet azonban az orvos már régen 

kivett, és egy izom, amely nem akar engedelmeskedni – semmi 

több! 

Elisa és Jeannette férjeik karján – mert már több mint egy éve, 

hogy a párok egyesültek – oly látványt nyújtottak, amelynek a 

legszomorúbb szívet is fel kellett derítenie, és így lassanként 

Dantes is úrrá lett komor, baljós hangulatán. Milyen érdeklődéssel 

hallgatta Richard elbeszéléseit a Richmond körül lefolyt utolsó, 

döntő ütközetekről, amelyekben az mint Grant segédtisztje vett 

részt! 

– És Justus! Ó, őt kellett volna látnia! – kiáltotta Richard 

ragyogó szemmel. – Grant a csatatéren ezredessé nevezte ki. A 

szegény fiú persze kórházban fekszik, de szerencsére a sebesülése 

nem veszélyes. Ahogy a századokat rohamra vezette 

Petersborough-ra – ah, milyen hátborzongatóan szép volt! Sor sor 

után rogyott össze – Justus állandóan talpon, állandóan elöl, 

rohamra tüzelve a feketéket, mígnem az Unió csillagos lobogója 

fent lengett a várfalon, őt magát négy vérző néger vitte ki az 

ütközetből. Grant odalovagolt hozzá, és én, persze, a tábornok 

oldalán voltam. Most White ezredes. Nekünk, szimpla 

őrnagyoknak, Alfonsónak és nekem, tisztelegnünk kell előtte – és 

Istenem, senki előtt sem tesszük szívesebben, mint előtte! 

– Derék! Derék! – mondta Dantes, de kissé szomorúan. Észre 

lehetett venni, hogy az ifjú harcikedv, amellyel Richard az 

ütközetet lefestette, ahol oly sok nemes vér ömlött ki, nem talált 

teljes visszhangra az öreg, sok megpróbáltatáson átment férfi 

szívében. 

Egy cseléd jött be, és halkan jelentett valamit Mrs. Everettnek, 

Richard fiatal feleségének. Ez Jeannette Toledóval kisietett. 

Richard kihasználta a pillanatot, és gyorsan Danteshez fordult. 



– Nekik nem kell tudniok róla – mondta az ajtó felé biccentve, 

amelyen az asszonyok kimentek –, híreink vannak Pettow-ról. 

– Ah, hát él az alávaló! – felelte Dantes. – Te magad láttad, 

Richard? 

– Igen, én magam, akarja hallani, kedves atyám? 

Ez az utóbbi elnevezés rendszeresen kijárt Dantesnek a 

Büchting, Everett és Toledo családok összes tagjaitól. Dantes a 

legszívesebben ezt a megszólítást hallotta. 

A misszionárius igenlő választ adott, és egy pohárban bort 

kevert magának vízzel – az első italt, melyet ma magához vett. 

– Igen, magam láttam őt – folytatta Richard –, éspedig 

sajátságos körülmények között. Körülbelül három héttel ezelőtt 

történt, egy pompás márciusi estén. Grant terepszemlére lovagolt 

ki, én persze mellette voltam. Egy kis folyó mentén ügettünk 

végig. Odaát, a másik parton rétek terpeszkedtek, néhány nagyon 

bájos facsoporttól megszakítva. Grant és mi, többi tisztek, 

meglehetősen egy időben lettünk rá figyelmesek, hogy odaát 

mozog valami. Jóllehet távcsöveinket negyedórán keresztül 

szakadatlanul a mozgó alakokra szegeztük, nem tudtunk tisztába 

jönni, hogy kik azok – barát-e, vagy ellenség. Mi inkább az elsőt 

hittük, minthogy Grant erősítéseket várt arról a tájékról. A táborba 

való visszaérkezésünk után azonban a főparancsnok elhatározta, 

hogy este egy kis csapatot küld ki felderítésre. Ha barátok lettek 

volna, már be kellett volna érniök a táborunkba. 

– Én is csatlakoztam a felderítő osztaghoz. A járőr kizárólag 

tisztekből és altisztekből állt, mert a legnagyobb óvatosságra volt 

szükség minden egyes résztvevő részéről. Áthaladtunk a kis 

folyón, és némán folytattuk utunkat a réteken. Körülbelül két óra 

múlva egy erdőszegélyen egy kis őrtüzet pillantottunk meg, 

amely mifelénk rőzsefallal volt leplezve, úgyhogy csak akkor 

vettük észre, amikor már közvetlen közelében voltunk. 

Közelebbre lopództunk – én az elülsők között voltam. Most láttuk, 



hogy lázadók vannak előttünk, éspedig egy meglehetősen erős 

csapat; azt is hallottuk a beszélgetésekből, hogy mélyebben, az 

erdő belsejében még egy jelentékeny osztag táborozik, egyszóval, 

hogy egy 3-4 ezer emberből álló hadtestről van szó, amely 

Richmond irányába, Lee-hez próbálja magát átvágni. Ez elég volt. 

Nem támadhattunk, mert mindössze harmincan voltunk. 

Visszatértünk tehát. 

– Az ég eközben valamivel világosabb lett, és váratlanul egy 

magányos emberalakot vettünk észre, amely oldalról közeledett 

táborunkhoz. Áruló volt-e vagy kém? Hozzánk tartozott-e vagy 

ellenségeinkhez? Csupán egy pillanatig töprengtünk ezen, aztán 

leguggoltunk, az idegent közvetlen közelünkbe engedtük, és 

hirtelen rávetettük magunkat. Mielőtt még kiabálni tudott volna, 

összekötöztük és betömtük a száját. Közben már észrevettük, 

hogy nem tartozik a mieink közé. Osztagunk közepén kísértük. 

Mikor elég messze jutottunk már az ellenséges tábortól, kivettük 

szájából a kendőket, és egyikünk megkérdezte, hogy kicsoda. 

Azonnal felismertem a hangját. Ralph volt. Nem nevezte meg 

magát a valódi nevén, hanem azt mondta, hogy George 

Brandonnak hívják, Georgiából való tiszt, a konföderáció 

szolgálatában. Amennyire csak lehetséges volt, távol tartottam 

magam tőle. Kellemetlenül érintett ez a viszontlátás. Arra a 

kérdésre, hogy mit volt szándékában tenni egyedül a réten, azt 

felelte, hogy azért ment ki, hogy megállapítsa, nem közeledik-e 

valahonnan ellenség. 

– Elvezettük a főhadiszállásra, amely éjjeli nyugalomban 

feküdt. Csak a főőrsnél égett nagy tűz. Ott néhány más katona 

mögé álltam, mert kíváncsi voltam az arcára. Nagyon 

megváltozott, legalább tíz évvel idősebbnek tűnt, mint máskor; 

sápadt, mély ráncokkal az arcán, barátságtalanul fénylő, mély 

üregekben ülő szemekkel. Nyilván tudatában volt, hogy mi vár rá, 

ha felismerik, mert nagyon komornak látszott, és igyekezett 



beszédmódját megváltoztatni. Kihallgatták, és a többi foglyokhoz 

vezették, akik nem voltak nagy számban. 

– Ezalatt különös elhatározásra jutottam. Tudom, hogy nem 

cselekedtem helyesen, de szilárdul el voltam határozva, hogy 

Ralph-ot megszabadítom, ismét kiküldöm a széles világba, hogy 

ne a szemünk láttára, hanem valahol másutt haljon meg. Azt 

persze tudtam, hogy vállalkozásom nehéz, ha ugyan 

keresztülvihető. Számítottam azonban a következő 

körülményekre, amelyek kedvezőek voltak rám nézve. Először is 

ismertem a tisztet, aki az őrséget vezényelte. Másodszor, tudtam, 

hogy körülbelül három óra múlva indulót fognak fújni, mert a 

sereg elhagyja táborát, és dél felé vonul. A zűrzavarban, amely 

ekkor beáll, a menekülés nagyon könnyen észrevétlen maradhat, 

annál is inkább, minthogy a foglyok nem követik a hadsereget, 

hanem északi irányban elszállíttatnak. 

Elmentem hát az őrséghez, és barátommal, a tiszttel közöltem, 

hogy egy rokonom van az elfogottak között, akit meg akarok 

szabadítani. Természetes, hogy barátom tudni sem akart egy ilyen 

őrületes tervről; mikor azonban végül elmondtam neki a teljes 

igazságot, mikor megmagyaráztam neki, hogy bármi történjék is, 

nehéz gyötrelem lesz a számunkra vádlóként és egy olyan perben 

lépni fel Ralph Pettow ellen, amely túlságos feltűnést keltene, 

akkor rájött, hogy mi ment végbe bennem, és beleegyezését adta 

kérésemhez. 

Richardot itt félbeszakították. Elisa kinyitotta az ajtót, és 

bekiáltott: 

– Kedves Dantes atyám! Jöjjön csak egy pillanatra! Egy hölgy 

akar sürgősen beszélni önnel. 

Dantes azonnal az ajtó felé sietett. Egy mellékszobában egy 

teljesen feketébe öltözött nő ült, aki, mikor Dantes belépett, 

gyorsan felállt, és elébe indult. Schwartz Anna volt. 



Azóta a vészterhes New York-i zendülés óta, amelyet a 

negyedik napján elnyomtak, miután már száz és száz emberéletet 

és milliónyi vagyonokat követelt áldozatul, Schwartz Anna 

közelebbi, bárha még mindig nagyon laza kapcsolatba került a 

Büchting-családdal. Az ő révén tudta meg ugyanis Dantes, hogy 

Ralph Pettow hová ment Elisával. A sürgöny, amelyet Ralph azon 

az állomáson New Yorkba küldött, Booth-nak volt címezve, és 

Booth a titkos klubban mindent elmondott. Anna, akinek egyetlen 

feladata, sőt életcélja abban állt, hogy kihallgassa az oly 

gyűlöletesekké vált férfiak terveit, a színész szavaiból Dantes 

nevét is kihallotta, és visszaemlékezett rá, hogy a misszionárius, 

aki Richmondban olyan önzetlenül felajánlotta neki segítségét, 

melyet ő, sajnos, visszautasított – ezt a nevet viselte. Éleslátása 

kitaláltatta vele azokat a kapcsolatokat, amelyekben Dantes a 

Büchting családhoz állt, és még az éjszaka egy küldöncöt 

menesztett Mr. Büchting házába egy Mr. Dantesnek szóló levéllel, 

amelyet – hogy adatait hihetővé tegye –, aláírt a Schwartz Anna 

névvel, és amely azt az értesítést tartalmazta, hogy Ralph Pettow a 

délnyugatra vezető úton indult el. Ily körülmények között Dantes, 

mihelyt a zendülés elfojtása után New Yorkba visszatért, 

rendőrségi összeköttetéseihez fordult, hogy a fiatal német nő 

tartózkodási helyét kipuhatolja. Hasztalan vetette latba minden 

rábeszélő képességét, hogy a házból, amelyben lakott, eltávolítsa, 

Schwartz Anna vonakodott kívánságát teljesíteni. 

– Ebben az állásban én több hasznot hozhatok, mint bármelyik 

másban – felelte. – Sok mindent hallok, ami egyes személyekre 

nézve a legnagyobb fontosságú. Már sokszor értesíthettem apákat 

és anyákat olyan tervekről, amelyek leányaik, néha fiaik ellen 

irányultak. Tudom, hogy az idők folyamán még hasonló 

szolgálatokat fogok tehetni embertársaimnak; ez azonban csak 

jelenlegi állásomban lehetséges. 



Amikor Elisa és Jeannette férjhez mentek, Dantes mindazt 

közölte velük, amit Schwartz Annáról tudott, és a két fiatalasszony 

nem nyugodott addig, amíg Schwartz Anna bele nem egyezett, 

hogy meglátogassa őket. A két hölgy látogatása amabban a 

házban természetesen lehetetlen volt. Schwartz Anna mélyen 

megindulva vett búcsút a két barátnőtől. Milyen boldogtalan volt 

a sorsa – hazáját elvesztette, becsületét elvesztette, oly 

foglalkozáshoz volt láncolva, amelyet egyetlen becsületes 

asszonynak sem szabad ismernie: és mégis oly barátságosan, oly 

szeretetteljesen bántak vele! Mint még soha, egész helyzete éles 

megvilágításban bontakozott ki előtte! Elisa és Jeannette kérésének 

mégis ellenállt, pedig más foglalkozást is ajánlottak neki. 

– Megvan a feladatom – felelte ezeknek is. – És ha majd 

elvégeztem… nos, akkor eljövök önökhöz, és tanácsot kérek arra 

nézve, hogy mit tegyek a jövőben. 

Egyetlenegyszer, körülbelül negyedévvel ezelőtt ismételte meg 

látogatását. Ez volt egyetlen összeköttetése a Büchting-családdal… 

– Ön az, miss Schwartz! – kiáltotta Dantes meglepődve, mikor 

fátyolát visszavetette. – És én az arcán… 

– Talán végzetszerű hírt olvas – egészítette ki Anna. – Igen, 

tegnapelőtt óta leveleket küldözgettem önnek, most persze 

megtudtam, hogy mindössze egy negyedórával ezelőtt tért vissza. 

Mielőtt azonban egy szót is tovább beszélnék, küldjön azonnal a 

sürgönyhivatalba, és adassa fel Washingtonba a következő 

táviratot. Írja kérem, Mr. Dantes! 

Az aggastyán az asztalhoz lépett, amelyen írókészlet és papír 

volt, és figyelmesen nézett Annára. 

– Önre bízom a cím megválasztását – mondta emez. – Csak a 

tartalmát diktálom önnek. Tehát írja: Létezik egy összeesküvés, 

amelynek célja az, hogy az elnököt, Seward államtitkárt, Grant 

tábornokot és a kormány néhány más, kiváló hivatalnokát 

meggyilkolják. John Wilkes Booth, aki tegnapelőtt Washingtonba 



utazott, látszólag a feje ennek az összeesküvésnek; mindenesetre ő 

is az összeesküvők közé tartozik. A merényletnek ugyanazon a 

napon, ugyanabban az órában kell megtörténnie. A résztvevők 

egyikének Payne a neve, vagy legalábbis most ezt a nevet viseli. – 

Küldje el ezt a sürgönyt, Mr. Dantes, azután majd tovább beszélek 

önnel. 

Dantes reszkető kézzel út. Most rávezette a címet és az aláírást. 

– Adja Isten, hogy híradása ne érkezzék későn! – mondta, 

miközben a papírt összehajtogatta. – Miért nem fordult Mr. 

Büchtinghez vagy Mr. Everetthez? 

– Én csak önt ismerem – felelte Anna. – Meg aztán aligha adtak 

volna hitelt a szavaimnak. Elfogtak volna, és az összeesküvők, 

akiknek még mindig nagyon sok barátjuk van a városban, 

értesítést kaptak volna. Önmagam tettem volna tönkre anélkül, 

hogy használtam volna valakinek. 

– Ez igaz! – mondta Dantes sóhajtva. – Magam fogom elvinni a 

sürgönyt a hivatalba. Kísérjen el, és meséljen! 

Kikiáltott az ebédlőbe, hogy félórán belül visszatér, és karját 

ajánlotta Annának. Az erős, sziklaszilárd ember megindultnak 

látszott; kissé remegett. 

A kapu előtt kocsit fogadott. 

– Nos, hát beszéljen – kérte kísérőnőjét. 

– Lee fegyverletétele óta Booth és barátai szinte eszüket 

vesztették – kezdte el amaz. – Észrevettem, hogy bizonyos 

szándékaik vannak. Fenyegetéseket hallottam. A főtárgyalásokat 

azonban, sajnos, más helyen folytatták, és minden figyelmem 

dacára csak kevés bizonyosat találhattam ki. Hogy azonban 

Lincoln meggyilkolásáról van szó, arra hamarosan rájöttem. Csak 

a „hogyan és mikor” nem látszott még elintézettnek az 

összeesküvőknél. Booth valóban félig őrült volt. Csak a 

legnehezebb italokat itta, és úgy látszott, hogy mégsem tud 

berúgni, jóllehet maga is szeretett volna. Átkozta a Gondviselést; 



az elnököt, Sewardot, Grantot és másokat gyilkosoknak, 

tolvajoknak, gazfickóknak nevezett, gyakran ökölbe szántotta a 

kezét és sűrűn ismételt néhány idegen szót. Még emlékszem; Sic 

semper tyrannis! 

– Ez Virginia jelmondata – szólt Dantes szomorúan –, és ennyit 

tesz: Történjék mindig így a zsarnokokkal! Az elvakult ember, 

milyen kevéssé sejti, hogy az rí pártja a zsarnoki! 

– Valóban mindig attól féltem, hogy megbolondul, vagy ezt 

hittem, mert kim ő énnekem, hogy féljek valamitől, ami vele 

történhetik! Tegnapelőtt későbben jött haza néhány emberrel, 

akiket azelőtt sohasem láttam. Azt hiszem, hogy csak az egyiknek 

a nevét hallottam – Payne. A kis szobák egyikébe mentek be. 

Hallgatóztam. S ekkor tisztán és világosan hallottam, hogy azt a 

tervet főzték ki, hogy az elnököt, az alelnököt, Grant tábornokot és 

egy Seward nevű urat, aki nagyon beteg, megölik. Jól értettem 

őket? 

– Egészen jól – mondta Dantes. – Seward betegen fekszik a 

házában. De hogyan, milyen alkalommal akarták végrehajtani 

gyalázatos tervüket? 

– Ezt még nem tudták pontosan, éppen erről tanácskoztak – 

felelte Anna. – A különböző gyilkosságoknak egy időben kell 

megtörténniök. Booth azt mondta, hogy talán lehetséges lesz az 

elnököt, Johnsont és Grantot egy helyre csalni, ahol közösen 

eltehetők láb alól. 

– Nagy Isten, a holnapi színielőadásra való meghívás! – kiáltott 

fel Dantes. – Megteszem, ami a hatalmamban áll. Remélem, hogy 

ezt a gyalázatos összeesküvést még meg lehet hiúsítani. 

A sürgönyhivatalhoz értek. Dantes bement az épületbe és 

feladta a táviratot. Csak egy hivatalnok volt ott, aki a déli vonal 

számára vette fel a táviratokat. Dantes magához az elnökhöz 

címezte értesítését. A hivatalnok besöpörte a pénzt. Mikor Dantes 

elhagyta a szobát, a hivatalnok pontosan elolvasta a sürgönyt, és 



ahelyett, hogy elküldte volna, egy gázlámpa lángjába tartotta, s 

így nyomtalanul elégette a papirost. 

– Ezért remélhetőleg hálás leszel nekem, Booth, öreg cimbora! – 

dünnyögte maga elé. Hajdani színész volt, tagja a Dél nagy 

összeesküvésének Észak ellen, amely még mindig létezett. 

Másnap összecsomagolta holmiját, és délre menekült. Sohasem 

hallottak többet róla. 

– Most tüstént visszautazom Washingtonba – mondta Dantes, 

amikor megint Schwartz Anna mellett ült a kocsiban. – Talán 

elkísér valaki a fiatalok közül. 

Azután nem beszélt többet, míg a kocsi Mr. Büchting háza előtt 

meg nem állt. Csak annyit kérdett Annától, hogy fel akar-e menni 

vele. Anna tagadóan rázta a fejét. A misszionárius szívélyesen 

megszorította a kezét, és egyedül ment fel barátaihoz. 

Mindnyájan sejtették, hogy valami szokatlan dolognak kellett 

történnie, és pillantásaik néma kérdéssel fordultak felé. 

– Azonnal Washingtonba kell utaznom – mondta Dantes –, 

lehetőleg különvonattal. El akar valamelyikőtök kísérni? 

Richard és Alfonso tüstént jelentkeztek. 

– Egyikőtök elég! – mondta Dantes. – Egy összeesküvésről van 

szó: Lincoln, Johnson, Grant és Seward ellen. Már sürgönyöztem, 

de oda akarok utazni magam is. Te gyere velem, Richard. Te 

jobban ismered Washingtont, mint Alfonso; és emellett bizonyára 

ismered Booth-t is, nemde? 

– Booth-t? Hát róla van szó? – kiáltotta Alfonso hevesen. – Ő az 

egyetlen ember, akivel szeretnék leszámolni. 

– Éppen azért nem kívánom, hogy elkísérj – mondta Dantes. – 

Más kéztől fogja megkapni jutalmát. Készülj fel az útra, Richard! 

Negyedóra múlva Dantes és Richard elbúcsúzott a családtól, 

amelyet mély szomorúság lepett meg a nap derűje után. A 

pályaudvarra kiérve megtudták, hogy különvonat nem kapható. 

Az összes felhasználható kocsikat és mozdonyokat leküldték 



Délre, hogy csapatokat szállítsanak Észak felé, különösképp New 

Yorkba. Bele kellett nyugodniok, hogy a legközelebbi 

menetrendszerű vonattal utaznak, amellyel másnap délben 

érhettek Washingtonba. Richard úgy vélekedett, hogy az időt 

használják fel arra, hogy újabb sürgönyt küldenek Washingtonba. 

Azonban a drótok foglaltak voltak: a kormány, valamint két újság 

számára dolgoztak. Ki gyaníthatta volna, hogy az első sürgöny 

nem ment el?! 

Mikor Dantes és Richard, mindketten nagyon komolyan és 

lesújtva, helyet foglaltak egy kocsiban, Dantes megkérte a 

fiatalembert, hogy mondja el neki, mi történt közte és Ralph 

Pettow között. Richard tehát ott folytatta elbeszélését, ahol 

abbahagyta. 

– A foglyok két nagy pajtában voltak – mesélte. – Mindegyik 

előtt őrszem állt. Barátom, a tiszt, elkísért az egyik pajta bejáratáig. 

Mint szokás, a foglyoktól elszedtek minden fegyvert és papirost, 

ha tehát Pettow ki is jött, nem kellett tőle félnem. Minthogy 

azonban tudtam, kivel van dolgom, egyenruhám kabátjának 

oldalzsebébe helyeztem egy revolvert, kardomat pedig erősebben 

beletaszítottam hüvelyébe, hogy ne tudja hirtelenjében kirántani. 

Barátom a pajta ajtajához lépett, és bekiabált: „A ma éjjel elfogott 

George Brandon jöjjön ki!” 

– Én a háttérbe húzódtam. Egy ember jelent meg az ajtóban. Az 

egyik katona belevilágított az arcába. – Ő az! – mondta barátom, 

aki különben még New Yorkból ismerte Pettow-t. – Jöjjön velem! – 

Mindkettő eltávozott a pajtától. Én lassan követtem őket. 

– Ön barátokkal kell hogy rendelkezzék itt a táborban – mondta 

a tiszt Pettow-nak. – Úgy látszik, hogy ki akarják szabadítani. – 

Nem is lennék ellene – felelte Pettow. – A nyugodalmas élet nem 

való hozzám. – Valaki más tovább fogja önt vezetni – mondta erre 

a barátom. – Kellemes utat! 



– Az éjszaka nagyon sötét volt. Pettow mellé léptem. – 

Kövessen – suttogtam fülébe. – S ha valaki ránk kiált, hagyja, hogy 

én feleljek. – Mellettem ment. – Kicsoda ön? – kérdezte halkan. – 

Meg fogja tudni – feleltem neki. – De most ne beszéljen. Valaki 

meghallhat bennünket. 

– Így vezettem ki a sötét éjszakában a tábori őrsökön túlra, a 

folyó partjáig. – Most gázoljon keresztül a folyón – mondtam neki. 

– Ha nem tévedek, ön meg akarta nekem mondani, hogy kicsoda? 

– szólott. – Ez még megtörténhetik – feleltem. – Előbb csak 

gázoljon keresztül a folyón! – Látszólag kissé vonakodva követte 

az utasításomat, és keresztülgázolt a folyón, amely itt, anélkül 

hogy tudtam volna, meglehetősen mély volt. Hallottam, amint 

némi fáradsággal felkapaszkodott a túlsó partra. – Most 

biztonságban van! – kiáltottam át. – Ami a társait illeti, csak 

mondja meg nekik, hogy takarékoskodtunk számukra a 

puskaporral, mert hamarosan kezeink közé fognak kerülni. – Ohó 

– kiáltotta vissza –, én azt hittem, hogy ön egyike a mieinknek. – 

Isten mentsen! – válaszoltam neki. – A nevem Richard Everett! – 

Csak valami nyögés- vagy sóhajtásfélét hallottam. Azután minden 

csöndes maradt. Nyilván azon tanakodott magában, hogy jöjjön-e 

vissza, és küzdjön-e meg velem. – Visszajövök – kiáltotta –, nem 

akarom neked köszönni a szabadságomat, te…! – Nos?! – 

kérdeztem, amikor elhallgatott. – Milyen nevet akarsz nekem 

adni, gyilkos? Mit tettem neked? – Semmit és mindent! 

Képmutató, farizeus, alattomos gazfickó vagy! – kiáltotta. De 

inkább megkímélem, kedves bátyám, azoktól a szavaktól, 

amelyeket akkor hallottam. A földre vetette magát. Küzdött 

magával, önmaga ellen. A kívánság, hogy bosszút állhasson 

rajtam, a düh, hogy éppen én szabadítottam meg, tőrként 

hasogatta a szívét. Úgy üvöltött, mint egy vadállat. – Még meg 

foglak találni! Találkozunk még! – kiabálta. – El vagy veszve, és 

veled együtt valamennyien! Mi győzünk, és a földdel tesszük 



egyenlőkké a házaitokat New Yorkban, üldözni foglak benneteket 

végig az egész földön. – De ember – kiáltottam át neki –, mondd 

meg esztelen gyűlöleted okát! – Mert ti jobbak akartok lenni 

másoknál! – kiabálta. – Mert fennhéjázok vagytok, mert 

megvetitek azokat, akiknek forróbb vérük van, mint nektek. – 

Olyan hangosan kiabált, hogy attól féltem, hogy az őrszemek 

meghallanak bennünket. – Menj! – kiáltottam át hozzá. – És ha 

valahol békét tudsz találni, tedd a jót a rossz helyett. Mi 

megbocsátottunk neked, ez vigasz lehet a számodra. – Ti 

megbocsátottatok nekem? Ó, várjatok, megtalállak benneteket! – 

kiáltotta. Aztán többet nem hallottam, mert gyorsan visszatértem 

szállásomra. 

– Talán mégis helytelenül cselekedtél – mondta Dantes. – Ennek 

az embernek minden porcikája meg van mérgezve, veszett 

kutyára hasonlít, rá nézve nincs többé javulás. Milyen 

szemrehányásokat tennél magadnak, ha sikerülne Elisához 

közelednie! 

– Az a sziklaszilárd bizalom él bennem a Gondviselés iránt, 

hogy a gyilkosnak nem fogja megengedni, hogy veszélyt hozzon 

Elisára – felelt Richard. – Azután nem is merészkedik New Yorkba 

jönni, Elisának viszont nem szabad a várost nélkülem elhagynia. 

– Adja Isten, hogy bizalmad meghallgattassék! – mondta 

Dantes. – A magam részéről jobban szeretném, ha biztos 

tömlöcben, vagy a sírban tudnám. 

– És nem ugyanúgy cselekedett volna-e mégis az én helyemben, 

kedves atyám? – kérdezte Richard. 

– Talán! – felelte Dantes lesütött tekintettel. – Megértem, hogy 

az ilyen embert könnyebb párviadalban megölni, mint teljes lelki 

nyugalommal kiadni az igazságszolgáltatásnak! 

A két utas kísérletei, hogy a következő állomások egyikén 

különvonatot kapjanak, ugyanabból az okból, mint New Yorkban, 

eredménytelenek maradtak. A mozdonyok hiányoztak. De 



nemcsak ez, egyébiránt is valami különös végzet látszott kísérni a 

két utas útját. Amikor Baltimore-ban kiszálltak, Richard 

megcsúszott, és súlyosan megsebezte a lábát. Míg a sebét 

bekötözték, elmúlt az indulási idő, s már nem szállhattak fel a 

vonatjukra. Ezzel szemben azt az ígéretet kapták, hogy egy órán 

belül különvonatot indítanak Washingtonba. 

Richard lába jól be volt kötözve; bot segítségével képes volt 

egyedül is járni. A különvonatot beállították, és a két utas saját 

vagonjában eredt a személyvonat után. De valamivel Washington 

előtt, Beltsville állomásán új baleset érte őket. A mozdonynak – 

mint kiderült, egy öreg, forgalomból régen kivont gép volt – eltört 

a tengelye. Délután hat óra volt. Igaz ugyan, hogy Dantes azzal a 

gondolattal vigasztalta magát, hogy sürgönyének meg kellett 

Washingtonba érkeznie, és semmi veszély sincsen; de ennek 

dacára úgy látszott, mintha valami nehéz súly nyomná a különben 

oly lelkes, bizakodó természetű embert. Kocsit fogadtak jó 

lovakkal, és ezzel folytatták útjukat Washingtonba. Dantes ötven 

dollár borravalót, és a lovakért kárpótlást ígért a kocsisnak, 

amennyiben nyolc óra előtt Washingtonba ér; mégis már fél kilenc 

körül járt az idő, mire a városba értek. 

Mindenekelőtt azt kellett megtudniok, hogy megkapta-e 

Lincoln a figyelmeztetést; ez esetben nem volt veszély. Dantes 

tehát először is a Fehér Házhoz hajtatott, és az elébe lépő szolgától 

megkérdezte: 

– Hol van Mister Lincoln? 

– A Ford Színházban – válaszolt az ember. 

– Jött tegnap este vagy az éjszaka folyamán vagy ma reggel egy 

sürgöny New Yorkból? 

– Azt nem tudom, Sir; nagyon sok sürgöny érkezett. 

– Hol van Mrs. Lincoln? 

– A színházban a kegyelmes úrral. 

– Történtek ma Washingtonban elfogatások? 



– Nem tudok róla, Sir! 

– A Ford Színházba! – kiáltotta Dantes a kocsisnak; majd 

felugrott a bakra, megragadta a gyeplőket, és maga hajtotta a 

lovakat. 

A színház nem volt messze. Az épület előtt, a gázlámpák 

világában húsz-harminc ember járkált fel-alá. Dantes leugrott a 

kocsiról, Richard követte. 

A pénztárnál jegyek már nem voltak. Dantes nem törődött vele. 

– Intézkedj! – kiáltotta Richardnak. – Mondd meg, hogy ki 

vagyok. 

Ezzel felsietett a lépcsőkön az úgynevezett Dress Circle-be. Az 

elnök páholya ugyanazon az oldalon volt. A Circle tömve volt 

emberekkel. Dantes átfurakodott a tömegen. Úgy látszott, hogy 

semmi sem történt. Dantes körülbelül húsz lépésre volt az elnök 

páholyától. 

E pillanatban a páholyajtó kivágódott. 

– Segítség! – hallatszott. – Segítség! Segítség! Orvost! Az elnököt 

lelőtték! 

Dantesnek a földbe gyökereztek a lábai. Kinyújtotta a kezét, és 

nekitámaszkodott a falnak. Máskülönben összerogyott volna. A 

következő másodpercben nem hallott mást maga körül, mint vad 

és zűrzavaros ordítozást. 

– Én orvos vagyok! – kiáltotta azután. – Bocsássatok be! 

Körötte mintha minden megbénult volna. Beengedték a 

páholyba. Az egyik fotelben, a páholy karfája mellett egy férfi ült, 

a támlára hátrahanyatlott fejjel. Néhány vércsepp szivárgott a 

tarkóján; egy nő hajolt fölébe. Lincoln volt. Dantes elébe lépett; a 

sebesült szeme le volt hunyva, arca nyugodtnak látszott és nem 

árult el fájdalmat. Richard e pillanatban szintén belépett a 

páholyba. Dantes a kezével intett neki, hogy maradjon hátul. Az 

öregember arca olyan fehér lett, mint a haja. Sokáig nézte a 

sebesültet, majd lassan felemelte a fejét. A misszionárius 



mozdulatát halk sóhaj és fájdalom okozta görcsös vonaglás 

követte. 

Dantes összekulcsolta a kezeit, és ajkai hangtalanul mozogtak. 

Azután elfordult, és Richardhoz lépett. 

– Imádkozz érte, fiam! – mondta. – Imádkozz, hogy Isten 

gyorsan vessen véget szenvedéseinek. Minden el van veszve. Még 

ma éjszaka meghal. 

Borzasztó volt a lárma, amely most a színházban kitört. A 

rettenetes hír csak most jutott a közönség tudomására. Eszeveszett 

szitkokkal és átkokkal rontottak a férfiak a színpadra, a nők 

sikoltoztak és elájultak. 

– Nekünk itt nincs mit keresnünk, Richard! – mondta Dantes. – 

Megtörtént. Menjünk! 

Keresztülfurakodtak a páholy elé özönlő tömegen, amely hírt 

akart kapni tőlük. 

– Legyetek nyugodtan, emberek! – mondta Dantes, kissé 

felemelve a kezét. – Ne zavarjatok egy haldoklót! 

– Egy haldoklót! – hangzott mindenfelől; azután vad ordítás, 

majd halotti csönd. 

Dantes és Richard elhagyták a színházat. A közelben akartak 

maradni, szobát vettek ki egy szemközti szállodában. Ott, anélkül 

hogy világot gyújtottak volna, leültek az ablakhoz, és kinéztek az 

utcára. Minden szót, minden hírt hallottak. Látták, hogyan vitték 

át az elnököt az egyik házba a szálloda mellett; hallották, hogy 

Seward államtitkár ellen ugyancsak merényletet követtek el. 

Először azt híresztelték, hogy a beteg embert is meggyilkolták. 

Később azt beszélték, hogy csak megsebesült. 

Dantes és Richard órákon keresztül egyetlen szót sem szóltak 

egymáshoz. Nem is volt semmi mondanivalójuk. A sürgöny, 

amelyet Dantes feladott, nyilván nem érkezett meg; ők maguk 

egyetlen perccel késtek. A sors nem akarta, hogy mentő kézzel 

avatkozzanak be a század legszégyenletesebb árulásába. 



Később szükségét érezték, hogy pontosabb részleteket tudjanak 

meg. Ki gondolhatott volna ezen az éjszakán az alvásra! Bementek 

a szomszédos házba, amelybe a haldoklót hozták. A köztársaság 

hivatalnokai ismerték és akadálytalanul bebocsátották őket. Csak 

abba a szobába nem mentek be, ahol a haldokló feküdt. Dantes 

tudta, hogy nincsen segítség. Az ő számára az elnök holttest volt – 

sejtelme valóra vált. 

A gyilkos oly módon eszközölte ki, hogy bebocsássák az elnöki 

páholyba, hogy előmutatta Grant tábornok névjegyét, és azt 

mondta, nagyon fontos hírrel jön a tábornoktól. Azután gyorsan 

besietett a páholyba, és egy lépésnyi távolságból lőtt. Aztán 

előrántott egy vadászkést, fellendítette magát a páholy 

könyöklőjére, ahonnan leugrott a színpadra. Egyik sarkantyújával 

azonban beleakadt egy zászlóba, amely az elnöki páholyt 

díszítette, és ahelyett, hogy talpára esett volna, elvágódott. 

Gyorsan felugorva felkiáltott: Sic semper tyrannis! – és eltűnt a 

kulisszák mögött. Egészen pontosan ismerte a színházat. Az első 

meglepetésben, amelyben senki sem tudta, hogy mi történt, senki 

sem tartóztatta fel, így akadálytalanul jutott ki az utcára. 

Mindazonáltal felismerték. John Wilkes Booth volt, aki két nap óta 

félig részegen ődöngött Washingtonban. Minden irányban 

üldözők eredtek utána: mostanig hasztalanul! 

Másnap reggel Lincoln Ábrahám halott volt, és a rémhír 

végigszáguldott az egész művelt földön. A Dél megbosszulta 

magát. Orgyilkos módon, amint a harcot megkezdte, úgy fejezte 

be a harcot. Az utolsó szavak, amelyeket Lincoln mondott, mielőtt 

a színházba indult volna, a kibékülés szavai voltak, melyeket 

Colfaxhoz intézett, aki nyugatra készült elutazni. De a Dél 

számára nem volt kibékülés; bosszúszomj tartotta hatalmában. 

Nem ideális alapelvekért küzdött, hanem előnyért, a rabszolgaság 

fenntartásáért, a nyereségért, amelyet az elnyomott fekete 

emberfaj állati kihasználásával ért el. A harcban alul maradt; de 



azt remélte, hogy még egyszer összeszedheti magát, mihelyt az 

Észak nagy államférfiai és tábornokai orgyilkosok kezétől 

elhulltak, s ha ez nem sikerül is neki, de legalább bosszút állt, és 

Észak diadalát megmérgezte szeretett vezérének elvesztésével. 

Gyalázattal, amint kezdte, úgy végezte a Dél… 

A vizsgálat folyamán kiderült, hogy Booth-on kívül még Payne, 

aki Seward államtitkár ellen követett el merényletet, továbbá 

Harrold, Atzeroth és Surrat voltak a gyilkossági terv bűnrészesei. 

Payne-t Washingtonban, Atzeroth-ot Marylandben fogták el; 

Surrat-nek sikerült Kanadába szöknie. Booth és Harrold együtt 

menekültek Virginia felé. Az egész ország bosszú után kiáltott. 

Hihetetlennek látszott, hogy egy gyilkos, mint Booth, 

elmenekülhessen az igazságszolgáltatás elől. Conger ezredes és 

Baker hadnagy, a két legjobb rendőrtisztviselőtől és huszonöt 

főnyi lovasságtól kísérve nyomon követték a szökevényeket. De 

napokon keresztül semmit sem lehetett róluk hallani, jóllehet 

mindkét gyilkos nyomát megtalálták. Kinyomozták, hogy egy 

férfi, aki lábát törte, egy Mudd nevű vidéki orvosnál köttette be 

magát. Ez Booth volt, aki akkor sérült meg, amikor a színpadra 

lezuhant. Kísérőjében felismerték Harroldot. Az üldözők követték 

a nyomot, végig a Fredericksburgba vezető országúton, 

Virginiában. Booth-t különböző helyeken látták, de nem ismerték 

fel benne az elnökgyilkost. Ő és Harrold foglyoknak adták ki 

magukat, akiket becsületszóra elbocsátottak, és ezért, a többnyire 

déli érzületű farmereknél, barátságos fogadtatásban részesültek. 

Kiderült, hogy Booth mankóval járt, tehát nem juthatott el 

messzire. És mégis, mégis úgy tetszett, hogy nyomát vesztették. A 

nyom azonban ismét előtűnt a Rappahannok-folyónál, amely a 

Potomacba torkoll. Két embert láttak, egyiket mankóval, akik 

elbocsátott virginiai foglyokhoz csatlakoztak, és akik közül a 

mankós egy farmon, az úgynevezett Garret-farmon hátramaradt. 

A másik, tehát valószínűleg Harrold is visszatért társához erre a 



farmra. A kimerült, félholtra hajszolt lovasok egy pillanatig sem 

haboztak, hogy a Garret-farmra vágtassanak, jóllehet sötét éjszaka 

volt. Végül megpillantották a magas tetőt és a magas kéményt, 

amelyek a sötét égboltozaton feketén rajzolódtak ki. Megtalálják-e 

végül a gyilkost, akinek az eltelt hat nap alatt a legrémesebb 

kínokat kellett kiállania? Megkapja-e a földi igazságszolgáltatás az 

áldozatát? A házat körülfogták. 

„Óvatosan, nesz nélkül lépnek elő az emberek a fenyőfák 

árnyékából.* A házhoz osonnak, megvizsgálnak minden egyes 

bejáratot és minden egyes ablakot, lenyomják a kilincseket, de 

mindent zárva találnak. Még néhány perc, és halk dörömbölés 

hallatszik az elülső ajtón. Rajtaütés itt lehetetlen, tehát fel kell 

kelteni a ház lakóit. Csakhamar lépések csoszogása hallatszik a 

pitvarban, a zárban egy kulcs nyikorog, egy reteszt félretolnak, és 

egy idős ember jelenik meg gyertyával a kezében. Rögtön egy 

vasmarok szorítását érzi a torkán, és egy hang a fülébe súgja, hogy 

életével lakol, ha lármát csap. Megígéri, hogy hallgatni fog, és 

Conger és Baker halkan kikérdezik azokról az emberekről, 

akiknek szállást adott. Az öreg semmiről sem akar tudni, egészen 

biztos, hogy nem látott olyan vándort, aki mankón jár. Halállal 

fenyegetik, de úgy látszik, semmi egyebet sem tud, és minden 

kérdés hasztalan. Mialatt megkötözik, a ház belsejéből mozgás 

hallatszik; Conger beront, és csupa asszony közt találja magát, 

akik meghallották a neszt, és sebtében öltözködni kezdenek. 

Conger gyanakodva veszi őket szemügyre, kérdéseket intéz 

hozzájuk. Egy fiatalember lép most a szobába. Amikor látja, hogy 

az öreg Garret meg van kötözve, és hallja, hogy Conger két férfi 

után érdeklődik, azt mondja, hogy felesleges két becsületszóra 

elbocsátott fogoly miatt ekkora lármát csapni. A foglyok a ház 

mellett fekvő pajtában vannak. 

                                                 
* Egy New York-i újság hiteles leírása után. 



Garret lakóháza mögött egy öreg, magas pajta áll, amelynek 

deszkafalai már félig elkorhadtak. Csöndesen és némán áll most; 

az üldözők lábujjhegyen fogják körül. Semmit sem hallani 

belülről, csak hébe-hóba egy halk nyögést. A »zsarnokgyilkos« 

nyöszörög, akit a fájdalom álmában sem hagy nyugodni. 

Szabadnak álmodja magát a virginiai földön. De a bosszú kardja 

már fölötte lebeg. 

Fenyegető fegyverek köre veszi körül a pajtát. Azután Conger 

dörömböl az ajtón. 

Ti odabent – kiáltja –, gyertek ki, és adjátok meg magatokat; a 

foglyaim vagytok! 

Semmi válasz. Minden pillantás az átlyuggatott deszkafalra 

szegeződik. Most valami mozog odabent; mintha egy bizonytalan 

láb lépne a laza deszkákon, amelyek a pajta padlóját bontják. Senki 

sem válaszol. Még egyszer felcsattan az ezredes hangja a csöndes 

éjszakában. 

Kik vagytok, és mit akartok tőlünk? – felel most egy ugyancsak 

érces hang. 

Az a megbízatásunk, hogy letartóztassunk benneteket! 

Tegyétek le a fegyvereket! 

Kik vagytok? Ha barátok, akkor jó, kinyitunk! De ha ellenségek 

vagytok, akkor még mindig beszélhetünk a megadásról! – felelt 

valaki belülről. 

Egy szót se többet! – kiállja Conger. – A pajta körül van véve. 

Nem tudtok kijönni. Kíméljetek meg bennünket a fáradságtól, 

hogy szitává lőjünk benneteket! 

Megfontoljuk a dolgot! – hangzott belülről. 

Ha meg akarjátok adni magatokat, beküldöm hozzátok a fiatal 

Garretet! – kiáltja Conger. – Neki átadhatjátok a fegyvereiteket. 

Nem, ne küldjétek be! Nem biztos az élete! Elárult bennünket! – 

ordítja Booth. 



Most hosszú szünet következik. Hallani, amint a kettő odabent 

sugdolódzik. 

Conger unja a dolgot. Még egyszer felszólítja a szökevényeket, 

hogy jöjjenek ki. Gúnyos nevetéssel feleli Booth, hogy a 

deszkafalon keresztül látja az ezredest, és minden pillanatban 

lelőheti. Csak ötven lépés helyet adjanak neki, akkor az egész 

csapat ellenében kiáll, bárha nyomorék. A fennhéjázó, pökhendi 

természet még egyszer felébredt benne; azt hiszi, hogy megint a 

színpadon van. 

Most azonban csak azt a rövid és határozott felszólítást kapja 

válaszul, hogy vessen véget a huzavonának. Hallani, hogy Booth 

gyávának szidja a társát, és kiküldi a pajtából. A következő 

pillanatban az ajtó kinyílik, egy sötét alak jelenik meg, amelyet 

tüstént körülfognak: Harrold megvan! 

Ki fogom füstölni a fickót, mint egy patkányt! – mondja Conger, 

és a következő pillanatban gyufa lángol föl a kezében. A 

szalmacsomók alá tartja, amelyek mindenütt kiállnak a deszkafal 

lyukaiból. Egy perccel később a láng végignyalja a pajtafalat, és 

felcsap a tetőre. Az éjszaka megvilágosodik, a pajta körvonalai 

előtűnnek. A deszkafalon át látni, hogy a lángok belül is 

tovaterjednek; széna, szalma, kalászok tápot adnak neki, és a pajta 

csakhamar lángtengerben úszik. 

Középen áll Booth, mankójára támaszkodva, jobbjában 

pisztollyal. Felfelé néz, ahonnan az égő szalmaszálak tűzesőként 

hullnak rá. Gondol-e a szabadgondolkodó e pillanatban arra, hogy 

mégiscsak van pokol, legalább a földön? Mögötte a kétségbeesés, 

előtte a halál, a lángok síri üdvözletei lehelnek rá. Arca beesett, 

sápadt, szenvedélytől, fájdalomtól, tehetetlen dühtől feldúlt. A 

lángokba bámul, mintha nem tudná, honnan szabadultak rá 

hirtelen. Automatikusan felemeli a kezét, hogy eloltsa őket. 

Hirtelen azonban rémület ül az arcára. Ráeszmél szörnyű 

helyzetére. Vagy a tűz falja fel, vagy… Odakünn állnak az 



emberek, akik a gyűlölt, megvetett igazságszolgáltatásnak akarják 

átadni. Puska után nyúl, amelyet Harrold hagyott hátra, az ajtó 

felé vánszorog. Lövés dördül – a gyilkos összeesik. 

Agyonlőtte magát – kiáltják, és Conger meg Baker berohannak 

a pajtába, hogy élve fogják el. De nem, nem saját kezétől találva 

rogyott össze. Az egyik altiszt, Corbet lőtt rá Booth-ra. Csak 

ártalmatlanná akarta tenni, és a vállára célzott, de a fejét találta el. 

Csaknem ugyanaz a seb, amelyben néhány nappal azelőtt Lincoln 

halt meg. Csak a golyó hatolt mélyebbre; a hátgerincet is találta. A 

sebesült borzalmasan szenved. De teljes öntudatánál van. A hátán 

fekszik, és görcsökben vonaglik; szeme kidülled üregéből – 

felemeli a kezét, mintha szemét akarná vele védeni. Kihúzzák a 

pajtából; az ég, amelyet utolszor lát, sötét, mint az út, amelyen 

mindig járt. 

Beszélni akar! – suttogják, és Corbet ajkaira szorítja a fülét. 

Mondjátok meg anyámnak… meghalok… a hazámért… a 

legjobbat akartam – hangzott a haldokló ajkáról. Hiú dőreség, 

amely még az utolsó pillanatban sem hagyja el őt, vagy szörnyű 

elvakultság! Mi köze az anyának, mi köze a hazának ehhez az 

orgyilkoshoz, akit talán megfizettek!? Az ilyen cselekedetet még a 

vakbuzgóság sem mentheti. Ha Booth a Délért lelkesedett s az 

Északot gyűlölte, miért nem harcolt a Dél csatamezőin? Nem, 

ebben az emberben még most is a színész győz, hősi nagyságba 

akarja öltöztetni azt, ami csak az őrültség, a hiúság, a vad bosszú 

vagy legjobb esetben egy beteg, túlhevült agyvelő cselekedete 

volt. 

A lánggal égő pajta vörös fénnyel világítja meg eltorzult 

vonásait… még egyszer beszélni akar, de már nem tud hangot 

adni. Csak leheletként hangzik: 

Nem bírok! 

Aztán szeme megüvegesedik, egy utolsó, hosszú lélegzet, egy 

nyögés… és vége.” 



Holttestét Washingtonba vitték, a bonctani intézetben 

megvizsgálták, aztán egy csöndes, néma éjszakán a Potomac 

folyóba süllyesztették, olyan helyen, amelyről csak a kormány 

megbízottai tudtak. Senki sem tudja, hol pihennek a csontjai. 

Április végén Edmond Dantes, miután még többször és hosszan 

tárgyalt Granttal, Johnsonnal és Stantonnal, mély szomorúsággal 

hagyta el New Yorkot és gyászoló barátait, hogy Mexikóba 

menjen. 

Queretaro 

Egy gyönyörű februári napon, amilyen Mexikóban a tavasz 

minden kellemét a nyár ragyogásával és színpompájával egyesíti, 

egy kis lovascsapat lovagolt felfelé a meredek és kopár sziklán, 

amelyhez nem vezetett más út, mint amit minden egyes ló tört 

önmagának. 

Heten voltak, öt közülük katonatisztnek látszott, nadrágjukon a 

vörös sáv, de magatartásuk is erre engedett következtetni. Hogy 

egyenruha volt-e rajtuk, nem lehetett felismerni, mert 

valamennyien könnyű, világos nyári felöltőt viseltek, és olyan 

sapkát, amely az osztrák katona kepijéhez hasonló. A két hátrább 

lovagló férfi inasnak tűnt. Ha valaki élesebben figyelte a kiterjedt 

sziklameredeket, akkor kis távolságban nagyobb lovasosztagot 

pillantott meg, körülbelül nyolcvan embert, akik a hegyhát egy 

alacsonyabb részét már elérték, és ott megállották. Könnyen ki 

lehetett találni, hogy a kis lovascsoport tisztekből állott, akik 

elváltak csapataiktól, hogy terepszemlét tartsanak. 

Arcuk nagyon különbözött egymástól. A lovasok közül három 

Mexikó, vagy legalábbis a délvidék gyermekének tűnt, mert arcuk 



azt a sárgás színt mutatta, amely csak bennszülötteknél található. 

A másik kettőnek színe világosabb volt. Egyikük körszakállt 

viselt, és nagyon komolynak látszott. A fiatalabbik angol-bajuszt 

és pofaszakállt viselt. Különös arca kissé sápadt volt, mintha 

súlyos betegséget vagy lelki bajokat szenvedett volna át. Mégis, 

arcvonásai félreismerhetetlenül bizonyos gondtalanságot fejeztek 

ki. Úgy látszott, mintha súlyos idők volnának mögötte és most egy 

új és jobb létnek örvendene. 

– De ne magasabbra annál a csúcsnál, felség! – mondta az egyik 

tiszt. – Kérem önt. 

– Nem, nem, nem: magasabbra, Mejia – válaszolt mosolyogva a 

gondtalan arckifejezésű úr. – Ön valóban túlzottan aggódik. 

Hiszen tudjuk, hogy a republikánus urak legalább tíznapi járásra 

vannak innen. 

– Ez esetleg nem gátol meg egyes csapatokat, hogy 

előremerészkedjenek – mondta Mejia. 

– Nos, ezeknek még helyt állhatnánk! – válaszolt a másik. 

– Igen, de ha meggondoljuk, hogy egy golyó véletlenül éppen 

önt érhetné… 

– Ilyesmire nem kell gondolni – válaszolt az, akit „felségnek” 

szólítottak. – Én már régen megcsináltam a testamentumomat, 

kedves Mejiám, és katona vagyok, mint ön, semmi más. 

– A mi számunkra mégis több! – felelt Mejia. – Egy-egy 

tábornokot csak nélkülözhetnénk, de nem a császárt. 

Az út nehézségei most félbeszakították a beszélgetést. A 

hegyhát orma nem volt könnyen elérhető; a lovakra gondosan 

figyelni kellett. Hallgatagon lovagoltak tovább. 

Az ifjú Miksa császár volt az, akit III. Napóleon Mexikóba 

küldött, aztán minden támasz nélkül hagyott, ő volt, aki itt néhány 

törzstisztje társaságában kilovagolt terepvizsgálni. Abban a hitben 

jött át Mexikóba, hogy az ország spanyol bennszülöttjei, a régi 

spanyolok leszármazottjai örömmel fogadják majd az osztrák ház 



ivadékát. Most már látta, hogy megtévesztették. Nem ujjongva, 

hanem gyanakodva fogadták. Az országban hiányzott neki a 

támasz; nem a spanyol bennszülöttek tartottak ki hűségesen 

mellette, hanem csak a szegény, megvetett páriák, az indiánusok, 

akikkel a fehérek sohasem bántak valami jól. Franciaország is 

elhagyta őt; Bazaine marsall már régen útban volt csapataival 

vissza, Franciaország felé. Az Észak győzelme az Egyesült 

Államokban, az Unió visszaállítása megsemmisítette a francia 

spekulációt. Nem lehetett megalapítani a francia Mexikót, 

ahonnan egy napóleoni dinasztia terjeszkedhetett volna Virginia 

és Georgia felé. Miksa saját erejére volt utalva. Egyedül állott egy 

országgal szemben, amely évtizedek óta proklamálta a 

köztársaságot, amely európai beavatkozásról mit sem akart tudni, 

amely saját közállapotaival meg volt elégedve, bármilyen rosszak 

voltak is azok. Miksa alig rendelkezett 20 ezer ember, alig 

egymillió piaszter felett. Gondtalanul jött át – most pedig a 

becsület tartotta itt; nem hátrálhatott. Már-már azon volt, hogy 

visszatér Európába, már megpillantotta a kék Mexikói-öblöt, 

amelyen át valamilyen baráti jármű könnyen visszavihette volna 

hazájába. De ő nem ment. Ki tudhatja pontosan, mi tartotta vissza? 

Barátok csalóka ígéretei? Büszkeség, önérzet? Esetleges győzelem 

reménye? Még egyszer maga köré gyűjtötte kevés hűséges 

emberét, Mexikó fővárost egy férfiú oltalmára bízta, akit 

legigazabb és legtehetségesebb hívének vélt, és észak felé vonult, a 

republikánusok elé, akik Potosi felől rukkoltak előre, ahol egy idő 

óta Juarez székelt. Queretaróban, a szép és népes városban ütötte 

fel főhadiszállását. Itt akarta bevárni a döntést. Amikor bevonult, a 

nép ujjongott, ahogy természetesen mindenkinek ujjong, aki 

harsonaszóval, dobpergéssel vonul fel. Azt hitte, hogy a nép 

szereti őt, érezte a kötelezettséget, hogy megtartsa szavát; 

megszabadítsa a mexikóiakat örökös belső nyugtalanságaiktól, 

boldoggá tegye őket. Gond, kétség, betegség ásta alá az utolsó 



esztendőkben fiatal egészségét. De most jobban érezte magát. A 

döntés közeledett. Vagy sikerül megvernie a republikánusok 

főseregét, akkor a császári kormányzat hosszú időre, talán örökre 

megerősödik. Vagy őt győzik le – és akkor vége! Katonának 

bizonyosság kell, egyszer s mindenkorra rá akarja bízni a döntést a 

háborús szerencsére. Azért könnyebbült meg a szíve; ez volt az 

utolsó elhatározás! 

Amikor a lovasok fölértek a hegyoromra, szép völgyre 

pillantottak le, amelyben mezők és facsoportok váltakoztak 

egymással. 

– Mi a neve ennek a völgynek? – kérdezte Miksa. 

– A Reménység völgye – válaszolt a tisztek közül az egyik, egy 

férfiú, akinek komoly, csaknem komor arca déli származásának 

leghatározottabb vonásait és szüleit viselte magán. 

– Ön itt kiismeri magát, Lopez? – kérdezte Miksa. 

– Csak egyszer voltam itt, sok évvel ezelőtt, felség – felelt 

Lopez. – Emlékeim homályosak. 

A császár ismét a messzelátón át nézett. 

– Amott, úgy látszik, egy új, és ha jól látok, nagy telepítvény 

terül el – szólt. – Talán tudja az urak közül valaki, hogy miféle 

helység az ott? – Senki nem tudta megmondani. Valamennyien 

messzelátójukon keresztül kémleltek abban az irányban, és 

megjegyzéseiket közölték egymással. A telepítvény magaslaton 

feküdt, amely a hegyláncolat odább magasra feltörő ormaihoz 

támaszkodott. Tisztán meg lehetett különböztetni egy nagy kőből 

emelt épületet, amelyet több új, részben deszkákból összetákolt 

épület vett körül. 

– Örvendetes, hogy ezekben a nyugtalan időkben még 

letelepedik itt valaki – mondta a császár. – Azt hiszem, uraim, 

háborítatlanul átlovagolhatunk, és megtudakolhatjuk, hogy ki 

lakik ott. 



– Lehetetlen, felség – kiáltott fel az a tiszt, aki – mint a császár – 

európai származásának látszott. – Túl messzire távolodnánk el… 

– De kedves őrnagy, az egész környék a legnagyobb 

nyugalomnak örvend. És kíséretünk is követhet bennünket. Mi az 

önök véleménye? 

Ezt a kérdést a mexikói tisztekhez intézte. Lopeznek látszólag 

nem volt ellenvetése, Mejiának azonban aggodalmai voltak. Úgy 

vélekedett, legalábbis tudniok kellene, hogy ki lakik ott, és hogy a 

házigazda olyan ember-e, akinél a császár mutatkozhatik. 

– Éppen ezzel törődöm legkevesebbet – válaszolt Miksa. – A 

szerencsétlen viszonyok és a mindenfelé leselkedő árulás 

meggátolnak abban, hogy a nép közé keveredjem, és ismeretlenül 

cseveghessek az emberekkel. Itt most alkalom kínálkoznék, és 

miután indiánus kémeink tudják, hogy a környéken egyetlen 

liberális lándzsahegy sem mutatkozott, őszintén szólva, nekem 

nagy kedvem volna egy korty friss vízre, vagy jó borra… 

Bevárta kísérői válaszát. Milyen ellenvetéssel állhatták volna 

elő ezek a császári kívánsággal szemben. Egyetlen komollyal sem. 

A liberálisok, a köztársaság hívei messze távolban északnak álltak. 

Legfeljebb egy cirkáló csoport nyomulhatott előre idáig, és ezzel 

ugyan szembe is szánhattak. Mert a császár kísérete, a lovasság 

körülbelül nyolcvan legkitűnőbb emberéből állott, akik 

kézitusában nem riadtak vissza kétszerannyi, vagy akár 

négyszerannyi ellenséges lovastól sem. A császár kísérője, Burger 

őrnagy, átlovagolt tehát a lovascsapathoz, és kiadta nekik a 

parancsot, hogy lovagoljanak le a völgybe. Egyik részük 

előőrsként szolgált, míg a többiek rövid távolságban követik majd 

a császárt. 

Amilyen gyorsan a rendkívül nehéz terep engedte, lefelé 

igyekeztek tehát a völgybe. A császárt láthatóan felfrissítette, 

felélénkítette a kilátás egy kis kalandra, valami különös 

eseményre. A mezőre érve annyira nekieresztette paripáját, hogy a 



többiek nehezen tudták követni. Nemsokára maguk előtt látták a 

telepet. Ez valóban ősrégi, erős haciendából állott – amelyet 

restauráltak –, valamint számos fából készült melléképületből. 

Az egész völgyet hosszában kis folyó szelte ketté, amely az 

átjárást védte, mert túl széles volt ahhoz, hogy lovakkal 

átugrassák, meredek partja viszont lehetetlenné tette, hogy 

egyszerűen átgázoljanak rajta. 

– Csak van itt valami híd! – szólt elkedvetlenedve a császár. 

– Már látom is, ott, a cserjésben, szemben a haciendával – 

mondta Mejia. – Különben kitűnő pozíció ez itt, ha az ember a 

folyón át akarná csalogatni az ellenséget, hogy aztán visszafelé 

kergesse. Különben is amellett volnék, hogy kínáljunk fel harcot az 

ellenségnek. Ez az örökös gunnyasztás a városban elcsüggeszti a 

katonákat, és demoralizálja őket. 

– Nos, majd meglátjuk! – válaszolt Miksa. 

Néhány perc alatt elérték a hidat, amely a cserjés közepett 

vezetett át a folyón. Egészen új, kitűnő szerkezetű híd volt, 

magasan ívelt, úgy hogy az átjárást lehetővé tette akkor is, ha a 

folyó kilépett a medréből. 

– Olyan, mintha amerikai munka volna – jegyezte meg Burger 

őrnagy. 

– Észak-amerikai munka, gondolja ön! – mondta a császár, és 

hangja kissé megremegett. Nagyon jól tudta, hogy fürge, 

fáradhatatlan, praktikus északi szomszédai voltak legnagyobb 

ellenségei, bár nem állottak nyílt harcban egymással. 

– Csakugyan, már fel is húzzák a lobogót! – kiáltott fel Mejia, és 

valóban, a zászlórúdon, a hacienda ormán most kibontakozott az 

Unió csillagékes zászlaja. 

– Észrevették bennünket, és esetleges támadással szemben 

akarják magukat megvédeni – folytatta Mejia. – Az Unió lobogója 

talán az egyetlen, amit csavargóink tiszteletben tartanak. 



– Igen, sajnos több respektusuk van előtte, mint a miénk előtt – 

mondta komoran a császár. 

A lovasok megállították lovaikat. 

– Nos, felséged kíván még látogatást tenni odaát? – kérdezte 

Lopez. 

– Igenis, kívánok! – szólt Miksa. – De nem szabad tudniok, hogy 

ki vagyok. Szólítsanak csak ezredesnek, uraim, nem bánom, 

Palacio ezredesnek; ez meglehetősen közönséges név. Burger 

őrnagy, adjon utasítást embereinknek, hogy a haciendát jól tartsák 

megfigyelés alatt, a hátsó frontját is. 

Ezzel lassan a hacienda felé lovagolt. Most kitűnt, hogy ott 

élénk élet uralkodott. Jelentékeny számú munkás, részben 

észak-amerikaiak, részben mexikóiak – öltözetük könnyen 

felismerhetővé tette őket – egy kút megásásával voltak elfoglalva. 

Mások a fabódék tetőzetét javították. Megint mások a platón 

dolgoztak, ahol a földet egyengették. Az idegenek érkezése senkit 

sem zavart a munkában. Néhány termetes kutya állott a 

kocsibejáró mellett, amely az udvarhoz vezetett. Mint csaknem 

minden amerikai haciendán, a lakóházakat nagy, erős fal vette 

körül. 

– Vissza! – kiáltott egy erőteljes hang a kutyákra, és egy fiatal 

férfi tűnt fel, aki a jómódú földművesek viseletét hordta. 

Férfiasnak és derék testalkatúnak látszott, magatartásában volt 

valami, ami elárulta az egykori katonát. Körülbelül huszonhat 

éves lehetett, talán valamivel idősebb, de teljesen magabiztos, 

öntudatos férfi benyomását keltette. Szalmakalapját könnyedén 

megemelve, jó spanyolsággal kérdezte, hogy kihez van 

szerencséje. 

– A császári hadsereg tisztjei vagyunk! – válaszolt Mejia. – 

Csupán tudni szeretnők, hogy ez a telepítvény kié, és hogy 

kaphatnánk-e egy pohár friss vizet. 



– Nagyon szívesen látom az urakat a haciendán! – felelt a 

fiatalember kalaplevéve, és meghajtva magát. – Ez a hacienda az 

enyém, és nevem Morrel de Tréport. 

Egy könnyű ah! suhant el a császár ajkáról; e név nem volt 

ismeretlen előtte. Morrel kapitány több, a liberálisok ellen vívott 

harcban tüntette ki magát, aztán beadta lemondását, és Mexikóban 

telepedett le. Az újságok is írtak erről; csakhogy a császár nem 

ismerte a fiatal francia lakóhelyét. 

Morrel hívására a munkáslegények közül többen odasiettek, 

hogy a tisztek lovait kantáron tartsák. Edmond de Tréport utat 

mutatott az uraknak. Egész lényét könnyedség és finomság 

hatotta át, úgyhogy a császár látható kedvteléssel nézte a 

fiatalembert. 

– Mégiscsak igazunk volt, amikor kíváncsiságunknak 

engedtünk – súgta halkan Mejiának, és ez igenlőleg bólintott. 

A hacienda, ahogyan a tisztek meg tudták ítélni, egyszerűen 

volt berendezve. Látszott, hogy még nincs minden készen. Az 

ebédlő, ahova Edmond a vendégeit vezette, már barátságosabb és 

lakályosabb benyomást nyújtott. A szőnyegek a kövezett padlón, a 

mennyezet lámpái, a faragott székek tulajdonosuk jó, nemes és 

egyszerű ízlését árulták el. Edmond, már amikor beléptek a 

haciendába, valami idegen nyelven néhány szót kiáltott oda egy 

inasnak, és alighogy a tisztek helyet foglaltak az ebédlő asztala 

mellett, az inas – külseje után ítélve arab – már meg is jelent az 

óriási hűtővel, amelyben két kancsó víz és néhány borral teli 

palack állott. Egy másik inas hófehér abrosszal terítette le az 

asztalt, egy harmadik sonkát és hideg sültet helyezett rá. A 

császár, aki kissé fáradtan ült kényelmes székében, figyelmesen 

nézte mindezt. A ház ura az ablaknál állott Mejiával, és 

megnevezte neki néhány hegycsúcs nevét. Most visszalépett az 

asztalhoz, és kérte az urakat, hogy parancsoljanak az enni- és 



innivalókból. Eközben a szolgák még más egyéb hideg ételeket 

szolgáltak fel. 

– Valóban – szólt a császár nevetve –, itt nem is hinné az ember, 

hogy Mexikóban van! Gyorsan megy minden, mint az 

ezeregyéjszaka meséiben. És fogásokat látok, amilyeneket 

Mexikóban nem ismernek… 

– Különböző nemzetiségű munkásokat tartok haciendámon – 

válaszolt Edmond mosolyogva. – És miután azt szeretném, hogy 

itt lehetőleg jól érezzék magukat, gondoskodom róla, amennyire 

ez módomban áll, hogy mindenki megkapja a maga nemzeti ételét 

és italát. 

– Hogyan, ön ennyi tekintettel van egyszerű munkásokra? – 

kiáltott fel meglepetten a császár. 

– Nos, egyesek közöttük nem is olyan egyszerűek – válaszolt 

Edmond. – Vannak közöttük mérnökök, akik hazájukban 

jelentékeny társadalmi állást foglaltak el. Egyszerű munkást itt 

egyáltalán nem használhatok. Csak kiváló, képzett embereket… 

De fogjanak hozzá, uraim, parancsoljanak! 

– Miért vonatta fel közeledésünkkor az amerikai lobogót? – 

kérdezte a császár. 

– Mert nem tudtuk, hogy önök kicsodák – felelt Edmond –, és 

mert én magam amerikai polgárrá lettem. 

– Nyilván azt hiszi, hogy ez a legjobb védelem? – kérdezte a 

császár. 

– Az itteni viszonyok mellett így is van! – válaszolt Edmond 

elfogulatlanul. 

A császár hallgatott, ivott a tiszta, hideg vízből, amelyet borral 

kevert, és amikor látta, hogy a többi tiszt bátor offenzívát indít a 

sültek ellen, maga is hozzáfogott, és dicsérte a konyhát. Edmond 

feltűnés nélkül, figyelmesen nézte őt. 

– Miért ásat kutat, ha ilyen jó vize van? – érdeklődött a császár. 



– Mert a forrás, amelyből ezt a vizet merítjük, nem elég bő, és 

nyáron kiszárad. Sok vízre van szükségünk. 

– Sok munkást és szolgát foglalkoztat? 

– Igen, mostanában hatvan mérnököt és munkást, ezenkívül 

egy sereg szolgát, amint ez már Mexikóban szokás. Később 

természetesen a mérnökök és technikusok egy része visszatér 

hazájába vagy más állás után néz. 

– És mit akar itt építeni? – kérdezősködött a császár. 

– Mindent – válaszolt Edmond vidáman. – Szántóföld, rét, 

hegy, erdőség, minden engem uraljon. 

– De ön nem volt mindig földmíves. Mintha hallottam volna, 

hogy a francia hadseregben szolgált. 

– Úgy van! Otthagytam a hadsereget, mert éreztem, hogy ez a 

hivatásom nem kellemes a menyasszonyomnak. 

– Ön házas? Felesége francia leány? 

– Nem, feleségem Don Lotario de Toledo leánya. 

– Ah, ismerem ezt a nevet! – szólt elgondolkozva a császár. – 

Nagy földbirtokos Arizonában. Úgy látszik, mintha ön is 

nagyszerű kolóniát akarna létesíteni. 

– Amilyen nagyszerűet csak tudok – felelt Edmond. 

– Sikerülni fog önnek, arra való ember! – mondta a császár. 

Aztán könnyű sóhajjal tette hozzá: – Munkája bizonyára 

meghozza majd termését. De ki fogja azt learatni, a császárság 

vagy a köztársaság? 

– Mindenekelőtt maguk a mexikóiak – válaszolt Edmond. 

Aztán, mintha beszélgetésüket el akarná terelni tárgyától, kérte a 

császárt, hogy kóstoljon az üvegből, amely előtte áll. 

– Milyen boldog ön! – mondta Miksa. – Független! Gazdag és 

nincsenek gondjai! Milyen szép az ön sorsa! 

Vajon a múltra gondolt a császár? Közel volt hozzá, hogy 

elárulja magát, és ez eszébe juthatott, mert gyorsan vidámságot 

erőltetett magára, és Lopez meg Mejia étvágya felett tréfálkozott. 



– Nem részesülhetnénk a szerencsében, hogy a ház úrnőjénél 

tiszteletünket tehessük? – kérdene Miksa. 

– Ez bizonyára nagy megtiszteltetés és nagy öröm volna 

számára – válaszolt Edmond –, de néhány nappal ezelőtt 

ajándékozott meg első gyermekünkkel, egy fiúval, és most a 

szobában kell maradnia. 

– Fiú! – sóhajtott a császár. – Nekem, sajnos, nincsenek 

gyermekeim. 

Azután gyorsan felemelkedett. 

– Nem akarjuk tovább igénybe venni idejét! – mondta. – 

Remélem, hogy viszontlátjuk egymást, és hogy Mexikóban 

viszonozhatom vendégszeretetét. Mit gondol? Vajon Juarez 

bandái felvehetik velünk a harcot? 

– Nos – válaszolt Edmond elfogulatlanul –, én, amint ön tudja, 

francia katona voltam, és úgy találom, hogy ezek a bandák, ha 

valamennyire fegyelmezik őket, nagyszerűen verekszenek. 

– Hogyne, némelyek, de összességben mégsem – vetette ellen a 

császár. – Úgy gondolom, hogy Queretaróban feltartóztatjuk őket, 

míg hadseregünk, amely annak az árulónak visszavonulása 

folytán… de hiszen ön is francia! 

– Nem annyira, hogy el ne ismerném Bazaine kevéssé 

tiszteletreméltó szerepét, amikor hirtelen cserbenhagyta a császári 

kormányt. 

A császár ott állt és sötéten nézett maga elé. Látszott rajta, 

milyen szívesen beszélne erről a tárgyról. De azt mondhatta 

magának, hogy erre itt mégsincs alkalom. 

– Ön a republikánusokkal tart? – kérdezte aztán. 

– Ezt nem mondhatom csak úgy, minden további nélkül – 

válaszolt Edmond. – Szívem mélyéből közeli békét kívánok ennek 

az országnak, és rokonszenvemmel, támogatásommal, 

amennyiben ez utóbbinak egyáltalán értéket tulajdoníthatnak, 



afelé fordulok majd, aki meghozza számára a közeli és tartós 

nyugalmat. 

– De hogyan… hogyan hozhatja meg a császár, ha mindenfelé 

bizalmatlanság és rosszakarat környezi? – kiáltotta Miksa hevesen. 

– Mexikóban nem ismerik a hűséget. Hódítson meg egy 

tartományt, rendezzen be mindent a legjobban, majd hódolnak 

önnek, lábai elé vetik magukat, és ha hátat fordít, jönnek a 

köztársaságiak, senki sem gondol többé rá, hogy kötelezettséget 

vállalt önnel szemben! Mintha semmi sem történt volna! Aztán 

olyan nagy ez az ország… olyan nagy! Százezrekből álló seregek 

kellenének hozzá, hogy legalább a legfontosabb pontokat 

megszállhassák. 

A jelenlévők figyelmét ekkor egy öregember belépése vonta 

magára. 

Dantes volt. Termete már nem fejezte ki énjének egykori 

szilárdságát. Nem tört ugyan meg, de egész valója, nemcsak 

ezüstszürke haja és szakálla, de hajlott tartása, lassú lépése is 

elárulták az aggastyánt. Ez a változás Lincoln meggyilkoltatása 

óta ment végbe rajta. Kor, erőfeszítés, nélkülözés nem bírtak vele, 

de gyásza a szeretett és tisztelt barátért mély és szomorú pusztítást 

vitt véghez rajta. 

Edmond örömkiáltással sietett Dantes elé, akinek ruhái porosak 

voltak, mintha nagyon messze útról jönne. Így is volt. Körülbelül 

egy negyed év óta nem látta Edmond második atyját. Dantes a 

maga különös és titokzatos módján vándorolt az országon 

keresztül-kasul. Itt szegényeket, támaszra szorulókat vigasztalt, 

amott egész gyülekezeteket, egész néptörzseket serkentett 

tettekre, amelyek súlyosan érintették a politika mérlegét. 

Az első üdvözlések után Edmond közölte a misszionáriussal, 

hogy gyermeke született. Az öregember napbarnított, barázdás 

arcát vidám mosoly világította meg. 



– Azoknak, akik nemsokára elhagyják ezt a földet, vigaszul 

szolgál, hogy a jók nemzetsége nem hal ki – mondta. 

A császár nagy érdeklődéssel figyelte a misszionáriust, amikor 

kettőjük pillantása találkozott, és Dantes arcán is bizonyos 

meglepetés tükröződött, Miksa odalépett hozzá, és így szólt: 

– Örülök, hogy viszontlátom önt, tisztelendő úr! Volna-e kegyes 

néhány percet szentelni nekem, hogy egyedül beszélhessek önnel? 

– Szolgálatára állok – válaszolt Dantes méltósággal, egyúttal 

mégis hódolattal. – Bemehetünk a dolgozószobádba, Edmond? 

A fiatalember igennel válaszolt, és Miksa egy közeli szobába 

követte az előtte haladó misszionáriust. 

Ők ketten már találkoztak egyszer. Amikor Dantes – körülbelül 

másfél évvel ezelőtt – Mexikóban időzött, csakhamar felkereste az 

ifjú császárt, akinek már akkor is hatalmas nehézségekkel kellett 

megküzdenie, de reményét még nem vesztette el. Dantes eljött, 

hogy megmondja a császárnak: Mexikóban csak akkor tarthatja 

magát, ha leteszi fejéről a koronát. 

Az Unió hozzájárulása nélkül Mexikóban semmiféle monarchia 

sem létesülhet, pedig az északi köztársaság nem tűrné meg a 

császárságot. Ő maga belátja, hogy a mexikói népben tiszteletet 

keltene egy hangzatos név, meg van azonban győződve, hogy egy 

ilyen név hatást gyakorolna akkor is, ha köztársasági elnök 

viselné. Azt sem tagadja, hogy rokonszenvet érez Juarez iránt, 

mert ez utóbbi indiánus családból származik; meggyőződése, úgy 

mondta, összhangban áll az úgynevezett alacsonyabb emberfajták 

– amelyekhez az indiánok is tartoznak – emelkedésének 

előmozdításával. Másrészt azonban nem tagadja, hogy indián 

elnök sok ellenféllel találná magát szemben az országban, és ezért 

hajlandó, hogy Mexikó mihamarabb visszanyerje nyugalmát, a 

mostani császárt támogatni, ha az lemond császári címéről. A 

segítőeszközök, amelyeket felajánlott, olyan jelentékenyek voltak, 

hogy Miksa elcsodálkozott. De Habsburg Miksát eltéphetetlen 



szálak fűzték a monarchia tradícióihoz. Kijelentette, hogy nem 

adhatja fel császári méltóságát, melyet a nép ruházott rá. 

Ez volt akkori megbeszélésük tartalma. A császár most azonnal 

ebbe kapcsolódott bele: 

– Nos, tisztelendő uram – szólt –, ön most már hosszabb idő óta 

tartózkodik Mexikóban. Nem mondaná meg őszintén, hogy mit 

tart az én helyzetemről? Tanulmányozta ön a népet? Úgy találja, 

hogy a császárság gyökeret vert? Ha már egyszer elszenvedtem és 

új erőkkel pótoltam a veszteséget, melyet a francia árulásnak 

köszönhetek, remélem, hogy lassacskán sikerül majd 

elpusztítanom a republikánus bandákat. 

– Felség, ön a tanácsomat kéri – mondta Dantes –, és mégis saját 

maga válaszol felvetett kérdéseire. Igen, alaposan 

tanulmányoztam a népet, melyet különben régen ismerek. Ha 

csupán az ön egyéniségéről volna szó, akkor valóban azt hiszem, 

hogy a szavazatok ön mellett döntenének. De önnel együtt ismét 

bevonulna Mexikóba a papok regimentje, a szellemi gyámkodás, 

és az ön ellenfelei most számosabbak, mint valaha. Juarez e 

pillanatban nagy csapatok felett rendelkezik. Azt hiszem, hogy az 

ön uralma nem tarthat tovább három, legfeljebb hat hónapnál. 

A császár kissé erőltetetten mosolygott. 

– Remélni akarom, hogy ön kísérteteket lát – mondta aztán. – 

Az én csapataim nem olyan nagyok, mint a liberálisok csapatai. De 

bevallhatom önnek, hogy iskolázottabbak. 

– Nem sokat értek a katonasághoz – válaszolt Dantes. – Csak 

azt tudom, hogy az utolsó kibocsátott rendeletek, különösen az, 

amely elrendeli, hogy minden fogolyt lelőjenek, mint valami 

banditát, sok olyan embert idegenítettek el, akik azelőtt önhöz 

tartottak. 

– Nem így gondoltam azt! – kiáltott Miksa. – Bazaine 

erőszakolta ki tőlem a rendeletet, nem fogják keresztülvinni! 



– De már keresztül is vitték – válaszolt Dantes. – Felség, 

gondoljon személyi biztonságára! Árulók veszi körül. 

– Ezt nem hiszem! – kiáltott fel Miksa élénken, csaknem 

haragosan. 

– Emlékezzék szavaimra!, ha már késő lesz – szólt Dantes 

szomorúan. – Ha fogságba esnék, attól tartok, majd számon kérik 

öntől rendeleteit, és haditörvényszék elé állítják. 

– Ellenségeim beszélnek így! – szólt a császár hűvösen. – Ön 

átment a juarista párthoz. 

– Miután sohasem tartoztam egy másik párthoz, azt sem 

lobbanthatnák a szememre, ha juarista volnék – válaszolt Dantes 

nyugodtan. – De nem vagyok az! Csak lassanként rájöttem, hogy 

idegen kormány lehetetlen ebben az országban. 

– Nos, ezt majd meglátjuk! – szólt a császár ingerülten. 

– Ismételten kérem, felség, gondoljon személyi biztonságára! 

– Azt kívánja, hogy félelemből hagyjam el az országot? – 

kérdezte Miksa. 

– Félreismer engem, felség – mondta Dantes méltósággal. – De 

én tudom és megmondom önnek. Közvetlen közelében sem 

hiányzanak az árulók. Végre ön minden bennszülött számára, 

bármilyen párthoz tartozik is az utóbbi, idegen, és idegennel 

szemben egy mexikói lelkiismerete könnyen elviseli az árulást. 

– Köszönöm, elővigyázatos leszek! 

A császár fölállt ültéből. Az aggastyán kinyitotta előtte az ajtót, 

és mind a ketten visszatértek az ebédlőbe. 

Ott Edmond a tisztekkel beszélgetett. Lopez tudni szerette 

volna, hogy az öregúr kicsoda, Edmond azonban csak fölületesen 

válaszolt neki; nem tartotta szükségesnek, hogy kíváncsiságát 

kielégítse. 

A császár, aki láthatóan lehangolt volt, barátságosan köszönetet 

mondott Edmondnak, és búcsúzóul kezet nyújtott neki. 



– Ha Queretaróba vagy Mexikóba jön – szólt –, remélem, hogy 

meglátogat. Nevem mexikói Miksa. 

Edmond mélyen, de nem alázattal hajtotta meg magát. 

– Úgy véltem, hogy felismerem felséged vonásait. De 

tiszteletben akartam tartani inkognitóját. 

– Tehát, viszontlátásra! – kiáltotta a császár. – Óvakodjék a 

juarista bandáktól; értenek a fosztogatáshoz. 

Edmond a kapuig kísérte a tiszteket, ahol az urak nyeregbe 

vetették magukat, és ellovagoltak. 

– Nem kellemetlen ember! – mondta Dantes. – Nem hiányzik 

belőle a jóakarat, és esze is van. Szerencsétlenségére jött ebbe az 

országba. Mit ér neki, ha néhány hónapig bátran verekszik a 

köztársaságiakkal? Még ha győzne is, Mexikó sohasem fog neki 

behódolni. Egyedüli hívei a németek, akiket magával hozott. 

Kívánnám, hogy a republikánusok ne kerítsék kézre. Juarez maga 

ugyan nem vérszomjas, de a környezetében vannak férfiak, akik 

szívesen szolgáltatnának példát, és nem vennék tréfára a 

haditörvényszéket. 

Közben a császár galoppban lovagolt a völgy mentén, vissza a 

vidék felé, ahonnan jött. Nyilván nem akart beszélni, ő maga is jól 

tudta, hogy helyzete kétségbeejtő. Mások is közölni akarták ezt 

vele? Egyetlen vigasza volt, hogy ennek az állapotnak csakhamar 

meg kell szűnnie. 

A tisztek másfél óra múltán elértek Queretaróba, egy az 

amerikai viszonyokhoz képest nagy és jelentékeny városba, 

amelynek akkor mintegy 500 000 lakosa volt. Mint az amerikai 

városok legnagyobb része, nem volt megerősítve, ennek ellenére 

volt néhány, a védelemre nagyon alkalmas pontja. A kolostorok 

Mexikóban igen nagyok, és szilárdan építettek, amellett jobbára 

üresek. Éppen ezért, ha célszerűen berendezik a védelemre, és 

földsáncokkal veszik körül, valamennyi nehezen bevehető erőddé 

alakul át. Queretaróban főleg két pont tűnt ki ebből a 



szempontból: a Convento de la Cruz a város keleti részén, igen 

erős és magasfalú temetővel, és a Cerro de las Campanas a város 

északkeleti részén. Ez utóbbi nagy kiterjedésű magaslat volt, 

amelyen Miksa császár főhadiszállása székelt. Mind a két pont 

uralkodott a városon. Ám mind a kettőt és az egész várost 

túlszárnyalta egy magas hegy, a Cimatario, amelyet mindeddig 

még nem lehetett bevenni Queretaro védelmi vonalába. A 

császárnak nem volt ehhez elég katonasága. Mindössze 4000 főnyi 

gyalogsága, 3000 főnyi lovassága és 44 ágyúja volt. A csapatok 

majdnem kizárólag mexikói emberekből álltak. Miksa meg akarta 

mutatni, hogy nyugodtan rábízhatja magát a bennszülöttekre. Az 

idegen csapatokat, vagyis a németeket, akik sokkal nagyobb 

számmal voltak, hátrahagyta Mexikó fővárosában. Ezt már azért is 

meg kellett tennie, mert a fővárost és az ugyancsak nagyon fontos 

Pueblát meg kellett védeni a minden oldalról előnyomuló 

köztársaságiak ellen. 

A Cerro de las Campanast szegélyező házak közül az egyikben, 

ugyanaznap, amelyen a tisztek ellátogattak Morrel birtokára 

(haciendájára), a késő délutáni órákban egy nő ült hanyagul 

hátratámaszkodva egy kényelmes székben. A nyitott ablakon át, 

amelyet egy kiszögellő párkányzat oltalmazott, ki lehetett látni a 

Cerro de las Campanasra. A nő cigarettázott, egy kis szivarkákkal 

teli doboz és egy izzó széndarabokkal megrakott serpenyő álltak 

előtte. 

A szoba rendkívül egyszerűen volt bebútorozva, ahogy ez 

általában azoknál a mexikóiaknál szokott lenni, akik nem 

örvendenek különösebb jólétnek. A kőpadlón egyszerű szőnyeg, 

egy tömör asztal, néhány rozoga szék, egy régi karosszék, ahhoz 

hasonló, amelyben a fiatal nő ült, az egyébként kopár falon egy 

polc – ennyi volt az egész bútorzat. A szomszéd szobába nyíló ajtó 

ki volt tárva, be lehetett látni egy kis hálószobába, ahol nem 



hiányzott a mexikóiak sziesztájánál annyira nélkülözhetetlen 

függőágy sem. 

Körülbelül huszonnégy éves volt a nő, finom arcú, a haja 

csillámló barna, kissé göndör, a szemének pillantása rendkívül 

sóvárgó: – Marion Lamothe. A szépségéből semmit sem veszített, 

csak idomai lettek kissé teltebbek, és szépségéről eltűnt az ifjúság 

első hímpora. A szeme és a szája körül most világosabban 

rajzolódtak azok a vonások, amelyek a tapasztalt embernek 

elárulták a vágyódást és a könnyelműséget. 

Marion most Donna Guarato volt. Don Luis megvalósította 

szándékát, jobban mondva teljesült lelkének leghőbb kívánsága, 

persze csak a körülmények kedvező találkozása folytán. 

Midőn Edmond de Tréport annak idején elhagyta a haciendát, 

Marion gyalog követte őt egészen Cordováig. Az őrület határán 

volt, amikor az apja és Don Luis rátaláltak. A valóban büszke 

franciát, akinek szemében mindennél többet ért a becsület, lelke 

mélyéig megbotránkoztatta leányának vad szenvedélyessége. 

Bezárkózott Marionnal egy szobába, ahol teljesen nyíltan beszélt 

vele. Azt mondta neki, mindent tud, hogy mi történt Don Guarato 

és közte, és nem tud más becsületes kivezető utat a számára, mint 

azt, hogy házasságra lépjen a kreollal, bármilyen kellemetlen is 

neki a dolog. Marion, akinek lelkét még Edmond emléke töltötte 

be, gúnyos nevetéssel utasította vissza apjának ajánlatát. Az idő és 

a magány azonban hatalmas rábeszélő. Akármilyen kétségbeesett 

volt is Marion, bármennyit kérlelt és fenyegetődzött is, az apja 

bezárva tartotta, és ezért lassanként felébredt benne a szabadság 

utáni vágy. Azt is megtudta, hogy Don Guaratót kitüntették. 

Árulásával jelentékeny szolgálatot tett a franciáknak, miért is a 

becsületrend szalagjával és tekintélyes pénzösszeggel jutalmazták 

meg. Most nem tudott hova lenni a büszkeségtől, és az egész 

környék visszhangzott öndicsérő, nagyhangú szólamaitól. Elég 

vakmerő volt arra, hogy kijelentse azt is, hogy – bár mindig 



Marion maradt az eszményképe – most nyitva áll számára az út 

bármelyik mexikói herceg leányának szívéhez. Éppen ez tett nagy 

hatást Marionra. Ha valamelyik imádója elpusztult volna a lábai 

előtt a kétségbeeséstől, az nem indította volna meg. De az a 

gondolat, hogy valamelyik imádója elpártolhatna tőle – 

elviselhetetlen volt előtte! Ezért beleegyezett abba, hogy felesége 

lesz a kreolnak, természetesen azzal a hátsó gondolattal, hogy a 

kreol meg fog lakolni azért, amit neki kellett elviselnie, és minden 

tekintetben meg fogja nehezíteni az életét. Marion tehát Donna 

Guarato lett. A kegyetlen sors az olyan sok megpróbáltatást 

elszenvedett apa számára nem tartogatott mást, mint hogy 

beteljesülni lássa azt, amit legkevésbé szeretett, ami a 

legellenszenvesebb volt előtte, hogy a lánya házasságra keljen egy 

olyan férfival, akit ő megvetett. Nemsokára sírba vitte a bánat. 

Veracruzba utazása közben vett rajta erőt a láz. Talán túlságosan 

lebecsülte a veszélyt, vagy talán közömbös volt számára a halál – 

ki tudja? Nem törődött a lázzal, és hazaérkezése után két héttel 

meghalt. 

A zűrzavaros viszonyok közt, amelyek Mexikóban uralkodtak, 

nem lehetett arra gondolni, hogy a haciendát jól el lehessen adni, 

bár Lamothe nagyon fejlesztette a birtokot. A haciendát Don 

Guaratónak kellett átvennie, aki, mert féltékeny volt, és mert 

belátta, hogy egy pártember életét nagyon sok veszély fenyegeti, 

cseppet sem húzódozott attól, hogy újra telepes legyen, és 

kellemes magányban éljen Marionnal a haciendán. Marion 

azonban határozottan ellenezte a dolgot. A franciák abban az 

időben vonultak be Mexikóvárosba. Marion oda akart költözni. Az 

ezer uncia, amelyet egy szomszéd fizetett az apai birtokért, 

kimeríthetetlen összegnek tetszett neki. Szóval, a fiatal pár 

átköltözött a fővárosba. 

Ettől kezdve szüntelen gyötrelem lett Don Luis számára az élet. 

Nem volt békessége a féltékenységtől, és tudta, hogy van rá oka. A 



feleségének szórakozásait igyekezett korlátok közé szorítani, és 

Marion ezért csak ritkán szólt hozzá egy jó szót. Mégsem tudott 

olyan szigorúan őrködni felette, mint remélte. Mikor Bazaine 

tábornok Mexikóba érkezett, Don Luis meglehetősen jövedelmező 

állást kapott, a hadiszállításokat intézte, ami azonban arra 

kényszerítette, hogy gyakran eltávozzék Mexikóból. Azt 

beszélték, hogy egy befolyásos tiszt szerezte neki ezt az állást, 

anélkül, hogy Don Luis pályázott volna rá. És úgy is volt. A tiszt 

megismerkedett Marionnal, és megértették egymást. A dolog vagy 

egy év óta tartott már. Ekkor Don Luis elkezdett gyanakodni. 

Marion azonban meg tudta nyugtatni, és a tiszt sokkal magasabb 

rangú volt, semhogy Don Guarato bosszút tudott volna állni rajta. 

Csak egy dolgot tudott megvalósítani: Pueblát választotta állandó 

lakóhelyéül. 

Amikor eljött Mexikóba Miksa császár. Marion, aki minden 

tekintetben teljes ellentéte volt az apjának, s aki rajongott a külső 

pompáért és mindazért, ami a földi nagyságokkal és 

hatalmasságokkal áll kapcsolatban, és aki meg volt győződve 

szépségének hatalmáról, minden elgondolható eszközzel arra 

törekedett, hogy a császár észrevegye őt. Azonban vagy nem 

tetszett a császárnak, vagy a sok gondtól nem volt neki ideje az 

ilyen enyelgéshez, ezért Marion fáradozásai hiábavalóak 

maradtak. Így hát szomorúra fordult a sorsa. Don Luist nagy 

sikkasztáson érték, és annak köszönhette, hogy egyszerűen csak 

elbocsátották az állásából, hogy Marion térden állva kérte az egyik 

minisztert, sőt, talán még jobban le kellett magát alacsonyítania. 

Az apai örökséget elköltötték. A szegénység fenyegette a szép 

francia nőt, ami a legborzasztóbb dolog volt, amiről eddig hallott! 

Ennek ellenére Don Guarato sokkal jobban szerette, semhogy 

megengedte volna, hogy a szépsége árán szerezze meg a húst a 

konyhára, és a bort a pincébe. Marion tehát arra volt kényszerítve, 

hogy óvatosan, és a saját keze munkájával mentse meg magát a 



legnagyobb nyomortól. Mivel volt tehetsége a rajzoláshoz és a 

festéshez, ezért legyezőket és más apró tárgyakat festett, és nagy 

örömmel újságolta férjének, hogy ezeket milyen jó áron értékesíti. 

Az igazságot Don Guarato nem tudta meg. Szívesen beleegyezett, 

amikor Marion azt indítványozta neki, hogy hurcolkodjanak át 

Queretaróba, mert ez a város híres volt az olcsóságáról. Sejtelme 

sem volt arról, hogy Marion csak egy urat akart követni 

Queretaróba, akinek nagyon jövedelmező állami állása volt ott, és 

nagy vagyonnal bírt. Don Guarato lassanként hozzászokott ahhoz, 

hogy a felesége tartsa el, és azt hitte, hogy ez a legbecsületesebb 

módon történik. 

Midőn Miksa császár februárban eljött Queretaróba, hogy ott 

bevárja Juarez párthíveit, Don Luisnak sikerült magát őrmesteri 

ranggal kineveztetnie ahhoz a lovasosztaghoz, amely a császárt 

elkísérte Edmond haciendájára való lovaglása közben. Most ismét 

nagyobb bizalommal viseltetett Marion iránt, és távolról sem 

sejtette, hogy ezt az állását is a felesége barátjának köszönheti. Don 

Luis ellustult, és idő előtt megöregedett. Marion azt tehetett vele, 

amit akart. Csak a féltékenység tekintetében nem értette a tréfát. 

Marion azonban okult a tapasztalatokon, és a legnagyobb titok 

burkolta minden tilos lépését. 

Aznap délután Don Guaratónak már vissza kellett volna térnie, 

mert a császár már rég megérkezett megint a Cerro de las 

Campanasra. Egy őrmester azonban, aki a császár szállása elé volt 

kirendelve, megbetegedett, és Don Luisnak kellett az őrséget 

átvennie, míg visszatér a takarmányszállításról az őrmester, aki 

utána volt soros. Megüzentette ezt a feleségének, és Marion 

zavartalanul lehetett most egyedül egy férfival, aki rövid idő óta 

titokban udvarolt neki. 

Ez a férfi most néhány lépésnyire tőle ült egy székben, és épp 

olyan fáradhatatlanul szívta a cigarettákat, mint Marion. Sápadt 

arcú, körülbelül harmincéves férfi volt. Az arca nagyon szabályos 



formájú, sőt szépnek volt mondható, de ezen az arcon mély 

barázdák látszottak, és félre nem ismerhető jelek vallottak arra, 

hogy a dorbézolás és a vad szenvedély aknázták alá a férfi 

ifjúságát. Ruhája nem mexikói, hanem európai volt, és bizonyos 

gondosságot árult el, habár nem volt új vagy elegáns. Brandon 

kapitány néven mutatkozott be, és elmondta, hogy azért hagyta el 

hazáját, Georgiát, mert nem tudta elviselni, hogy Észak 

diadalmaskodjék Dél felett. A férfi Pettow Ralph volt. 

Ha nem volna kárhoztatni való gyengeség a szánalomnak csak 

egy szikráját is érezni a Pettow-fajtájú emberek iránt, akkor ennek 

a gonosztevőnek a sorsa bizonyos részvétet kelthetett volna. Talán 

soha senki sem vallott még olyan csúfos kudarcot, mint ez az 

ember. Mindaz, amit remélt, ami után vágyódott, törekedett, 

amiért ördögi erőfeszítéssel küzdött, elsüllyedt a lába nyomán, 

mint egy ingovány csalóka felszíne az eltévedt vándor lábai alatt. 

Elisát elrabolták tőle. Ó, ha visszaemlékezett erre, akkor még most 

is golyót tudott volna röpíteni a fejébe, mert nem ölte meg azt a 

nőt, vagy mert nem tett még rosszabbat, hogy az életét örökre 

megmérgezze! Georgianát ő maga áldozta fel. A felkelés nem 

sikerült. Szegényen és tehetetlen bosszúvággyal a szívében kellett 

elmenekülnie. Mert az ő számára nem volt kegyelem. Sohasem 

térhetett vissza hazájába, amelyben a vérpad várt rá. És azt sem 

remélhette, hogy idegenben felküzdheti magát valaha. A valódi 

nevét nem volt szabad elárulnia, mert ezt minden amerikai 

ismerte New Yorktól Dél-Amerikáig, vagy legalábbis minden 

amerikai hatósági személy. Ezért csak az maradt hátra számára, 

hogy felvegye a küzdelmet a sorssal, ahogy lehet. Neki, mister 

Everett egykori gazdag rokonának, aki azelőtt dandy volt, 

hangadó a New York-i fiatal társaságban, mint közönséges 

teherhordónak kellett kenyerét megkeresnie egy mexikói 

partvidéki városban, míg végre sikerült annyi pénzt 

megtakarítania, hogy valamirevaló ruhát tudott vásárolni, és el 



tudott utazni Mexikóba, ahol azt remélte, nemsokára fel tudja 

küzdeni magát. 

De itt sem sikerült neki semmi. Sokkal romlottabb volt, 

semhogy becsületes, tartós, lelkiismeretes munkát tudott volna 

végezni. Elég tudással és éleselméjűséggel rendelkezett ahhoz, 

hogy egy jelentékeny állást tudjon betölteni. Azonban nem volt 

meg benne többé a belső erkölcsi támasz, amely nagy 

erőfeszítésekre képesít, amely arra készteti az embert, hogy tűrjön, 

elviselje a szenvedéseket és nélkülözzön, míg el nem érte a célját. 

Az akaratereje többé nem volt tartós, állandó, hanem csak 

koronként nyomult hirtelen előtérbe, hogy aztán gyorsan eltűnjék 

ismét. Az ivásról leszokott ugyan, mert ellenszenves volt előtte 

mindaz, ami külsőleg lealacsonyítja az embert, külsőleg mindig 

arra törekedett, hogy gentlemannek lássék. Azonban mégsem 

tudta teljesen nélkülözni az italt, és azokban a gyötrelmes 

órákban, amelyekben az éhség és a nyomor meresztették rá 

mohón a szemüket, az aguardientes pohár után nyúlt, és 

elfelejtette ettől a mexikói tűzitaltól a múltat és a jelent. 

Pettow most egy nagyhatalmú úr szolgálatában állt, aki Donna 

Guarato Mariont különös kegyével tüntette ki. Sovány hivatal 

volt, és Ralph gyakran gondolt arra, hogy nem volna-e jobb, ha 

felcsapna rablónak, hadd zúzzák szét a fejét, amikor 

összeütköznek a kormány csapataival. De egyedül nem vehette a 

hegyekbe magát. A mexikóiak nem tűrték volna ezt, és a 

kenyéririgység nem engedte volna boldogulni. Az ellen, hogy egy 

bandavezérnek rendelje magát alá, fellázadt az önérzete. Az 

engedelmességet nem ismerte, legalábbis ott, ahol az erőkifejtésen 

és a bátorságon múlt, mert ebben az elsőnek tartotta magát a 

világon. Ezért nem lépett be a császári hadsereg szolgálatába sem. 

Mint közlegény nem akart belépni, és mint tisztnek, iratokat 

kellett volna felmutatnia, amelyekkel nem rendelkezett. A 



császáriak óvatosak lettek, amióta a szélrózsa minden irányából 

tódult hozzájuk a csőcselék. 

Mint annak a magas rangú úrnak a titkára, csakhamar 

észrevette, hogy az úr és a szép Lamothe Marion titkos viszonyt 

szőnek egymással. Hiszen elég ideje volt hozzá, hogy 

gondolkodjék, és kifürkéssze más emberek titkait. Ezért igyekezett 

megismerkedni Don Guaratóval, ami csakhamar sikerült is, mert 

Don Luis pertupoharat ivott mindenkivel, aki pulquét vagy 

aguardientest fizetett neki. Csak azt nem szerette, ha eljöttek 

hozzá látogatóba ezek a barátai, akikkel tegeződött, kivált, ha 

fiatalok és tekintélyesek voltak. Ralph azonban – aki ravaszság 

tekintetében annyira felülmúlta Don Guaratót, mint egy óriás erő 

tekintetében a gyermeket – adta az olyan embert, aki őrülten 

szerelmes egy előkelő queretarói hölgybe, és azt mondta, hogy 

főbelövi magát, ha imádottja nem hallgatja meg. Ilyen 

körülmények közt Guarato szívesen látta házában új barátját, aki 

megígérte neki, hogy egész tekintélyét latba fogja vetni érdekében. 

Ralph pedig elég okos volt ahhoz, hogy eltitkolja, milyen nagy 

hatást gyakorolt rá Marion. 

Marion valóban nagy hatással volt rá. Elisát sohasem szerette; 

csak a becsvágya sarkallta arra, hogy elnyerje kegyét. Szíve 

mélyén közömbös volt Georgianával szemben is. Tudjuk, hogy 

fiatalemberek milyen könnyelműséggel kötik férjes nőkkel az 

ilyen viszonyokat, mert ezeket legkényelmesebben és 

legkönnyebben lehet felbontani. Marion lényében azonban volt 

valami, ami vonzotta és lebilincselte. A macskaszerűség, a félig 

ravaszság, félig érzékiség volt az, ami ma csábít, holnap elutasít – 

mert Marion jól értett a kacérkodáshoz, és ügyesen tudott is élni 

ezzel a hatalommal, ha a szükség, vagy a hirtelen fellángoló, 

csaknem őrületes szenvedély nem kényszerítették a gyors és 

feltétlen megadásra. Ehhez járult még, hogy Marion, akármilyen 

jelentéktelen is volt szellemi tekintetben, természetes ész 



tekintetében, és abban, hogy teljesen bírta az anyanyelvét, amelyet 

csak nagyon kevés kreol nő beszél, és elegancia és tisztaság 

tekintetében felülmúlta az összes nőket, akiket Ralph látott eddig 

azokban a körökben, amelyekbe bejáratos volt. Nem titkolta saját 

maga előtt, hogy Marion, aki nagyon nagy gondot fordított 

magára és az öltözékére, a kissé hanyag kreol nők közt feltűnő és 

bájos jelenség. 

Bár az utóbbi esztendők nagyon megviselték Ralph arcvonásait, 

még mindig megőrizte sajátságos vad és komor szépségét, amely 

nem tévesztette el hatását a nőkre. Ha Ralph, mint gazdag úr 

mutatkozott volna be, akkor Marion tüstént feláldozta volna 

kedvéért Don Marjest. Ralph azonban szegény volt és titkár – Don 

Guarato neje nem szívesen foglalkozott ilyen játékkal. A tét a 

nyereséghez képest túlságosan magas volt, a veszély, hogy a 

dolgot felfedezik, túlságosan nagy a gyönyörhöz képest, amit az 

ilyen szerelmeskedés szerez. 

Így gondolkodott Ralph kezdetben, mikor Marion megértette 

vele, hogy nagy hatást tett rá. De Ralph tudta, milyenek a nők, 

vagy legalábbis nagy részük. Ezért tudott bánni Marionnal is, és 

fel tudta kelteni az érdeklődését. Marion számára már az is élvezet 

volt, hogy hallhatott folyékony francia beszédet, és minden 

lehetséges dologról elbeszélgetett Ralph-fal. Ralph észrevette, 

hogy hatással volt Marionra. 

Leginkább ezen a délutánon világosodott ez meg előtte. Meg 

merte csókolni Marion kezét, a nő azonban e szavakkal kapta el 

kezét: – Lépéseket hallok! 

De csak a küldönc lépései voltak, aki azt hozta hírül, hogy Don 

Guaratónak egy ideig még a Cerro de las Campanason kell 

maradnia. Volt tehát Ralph számára néhány óra, amelyet 

felhasználhatott. 



– Látom, hogy unatkozik a társaságomban, szép asszony! – 

mondta, és gyorsan felállt. – Magára hagyom, akkor talán 

gyorsabban repül el az idő. 

– Ne beszéljen ostobaságokat! – mondta Marion nevetve. – Ha 

van ideje, maradjon. Ha nem, akkor el kell viselnem a 

legborzasztóbbat, hogy elköszön. Miről is beszéltünk? 

– Arról, hogy határtalanul szeretem – válaszolta Ralph. 

– Pardon, a császárról beszéltünk, és arról, hogy fenn tudja-e 

majd tartani az uralmát – mondta Marion. 

– Az előbb volt! – vetette ellen Ralph. – A szívem volt az utolsó, 

amiről szó volt, és az ajkaim a kezén olyan nyelven beszéltek, 

amelyet, sajnos, nem akar megérteni. 

– Igen, de hallgassunk erről! – mondta Marion, és újabb 

cigarettára gyújtott. – Ön olyan okos ember, ismeri Don Guaratót, 

tudja, mi lenne annak a következménye, ha sejtené, hogy udvarol 

nekem. Bajba kerülnénk mindketten! 

– Csak önt féltem – mondta Ralph –, én megvetem a veszélyt, 

számomra nincs, és nem is volt soha. 

– Nos jó, hát gondoljon rám! – mondta Marion mosolyogva. – 

Nem vagyunk már gyerekek. 

– Magamról nem merem ezt állítani! – mondta gyorsan Ralph. – 

A szívem hajlamai és szenvedélyei még mindig ifjúak, szinte 

gyermekesek. De tudok nagyon megfontolt és okos is lenni, mert 

erre kényszerít. Beszéljek megfontoltan önnel, asszonyom? 

Ralph úgy tolta odább a székét, hogy éppen szemben ült 

Marionnal, és mélyen a szemébe nézett. Marion azonban az ilyen 

izzó pillantásokhoz is hozzá volt szokva. 

– Jól van, beszéljen! – mondta. 

– Nos hát! – mondta Ralph. – Megszökne velem, ha húsz- vagy 

harmincezer piaszterem volna? 

– Elég csinos összeg! – mondta Marion hangosan felkacagva. – 

Csak mondja meg nekem, honnan akar ennyi pénzt szerezni? 



– Még nem felelt a kérdésemre – vetette ellen Ralph. 

– No, igen, ön olyan dolgot tételez fel, amely rendkívül 

valószerűtlennek tetszik nekem! – mondta Marion. – Ugyanúgy 

ezt is mondhatná: – Akar útközben egy csókot adni nekem, ha 

mindketten leugrunk a Convent de la Cruz legmagasabb 

tornyáról? 

Ralph röviden felkacagott. 

– Ennyire mégsem valószínűtlen az, amit feltételezek – 

válaszolta Ralph. – Van kilátásom rá, jó kilátásom, Marion, hogy 

meg tudom szerezni ezt az összeget. 

– Hányféle szép kilátása volt már az én férjemnek is! – mondta 

Marion a vállát vonogatva. 

– Vele akar engem összehasonlítani! – mondta felfortyanva 

Ralph. – Nem megmondtam önnek, hogy egykor százezer embert 

vezényeltem. Szeretném újra elnyerni ezt a rangot. 

– Nagyon örülnék, ha újra gazdag emberré lenne, de nem 

magam miatt – mondta Marion. – Elég rátermett ember, ezt 

kezdettől fogva észrevettem. Nos hát, röviden és velősen, hogyan 

akar annyi pénzre szert tenni? 

– Ez az én titkom – felelte Ralph. – Csak abban az esetben 

igyekezném megszerezni a pénzt, ha biztos volnék abban, hogy 

hajlandó megszökni velem, egyébként nem izgat a pénz. 

– Igazán nem? Nem terhelné meg magát ilyen összeggel, ha 

ráadásul nem nyerhetne el még engem? – mondta Marion 

mosolyogva. 

– Szeretem magát! – felelte Ralph röviden és fenyegető hangon. 

– Ne tréfáljon! 

– De kedves barátom – mondta Marion –, ilyen módon sohasem 

fogjuk megérteni egymást. Ilyen bizonytalan reményre 

támaszkodva… 

– Nem bizonytalan remény, csak tőlem függ, hogy felvegyem a 

pénzt! – mondta Ralph. 



– Lopni akar? – kérdezte Marion. 

– És mi volna abban, ha megtenném az ön kedvéért? – felelte 

Ralph ijesztő mosollyal. – Mije van itt? Mit vesztene vele, ha 

eljönne velem, talán Európába, Párizsba? 

Párizs még mindig a régi varázslatos hatással volt Marionra. A 

szeme felragyogott. 

– Azért a lehetőségért, hogy eljuthatok Párizsba, persze képes 

volnék valamilyen ostobaságot elkövetni – mondta Marion 

kacagva. 

– Nos jó, akkor megígérem önnek, hogy elutazunk Párizsba! – 

mondta Ralph. – Don Guaratóval nem sokat veszít. Lassanként 

teljesen a jelentéktelenségbe fog süllyedni. És ami Don Marjes az 

ön számára, az, remélem, én is tudok majd lenni. 

Ralph most első ízben tett említést Marionnak a nagy hatalmú 

úrhoz fűződő viszonyáról. Marion összerezzent, nagyra nyílt 

szemekkel nézett rá, és hangosan felkacagott. 

– Ki ültette fel ezzel a mesével? – kérdezte. 

– Mese vagy sem – mondta Ralph –, meglehetősen jól tudom, 

amit tudok. Nem kényszeríthetem önt. Azt kívánja, hogy a lábai 

elé boruljak és könyörögjek? Nem bánom! De azt hiszem, elég, ha 

megmondom, hogy szeretem és egybe akarom kapcsolni 

sorsunkat. 

– Meg fogom gondolni a dolgot – mondta a señora még mindig 

tréfálkozó hangon. – Mikor fogja felvenni a kincsét? 

– Ez tőlem függ – felelte Ralph. 

– Nos hát, akkor tegye meg tüstént, ha lehet, még ma! – mondta 

Marion. 

– Nem, ezt nem akarom – válaszolta Ralph. – Mert akkor el 

kellene hagynom Mexikót, és ezt csak akkor teszem meg, ha 

tudom, hogy elkísér. 

– A dolog nagyon valószínűtlennek tűnik, Brandon úr! – 

mondta Marion. 



Látni lehetett rajta, hogy gondolkodik a dolgon, de kételkedik 

benne. 

– Nos hát, ahogy akarja – mondta Ralph, és csaknem 

megvetően húzta fel a vállát. – Vagy együtt megyünk el, vagy 

egyedül hagyom el az országot, ahogy önnek tetszeni fog. Nem 

soká tudom elviselni itt ezt az életet. Ha az ember, mint én, hozzá 

van szokva ahhoz, hogy első legyen és parancsoljon, akkor a végső 

eszközhöz folyamodik, hogy a mostanihoz hasonló helyzetből 

kikerüljön. 

– Csakugyan olyan jó helyzetben volt azelőtt? – kérdezte 

Marion érdeklődve. 

Ralph keserűen nevetett maga elé. 

– Ha meghittebb lesz köztünk a viszony – felelte aztán –, akkor 

sok mindent fogok önnek erről elmondani. De egy dolgot még 

meg akartam említeni. Don Marjes nem soká marad meg mostani 

állásában. 

– Miért nem? – kérdezte Marion megütközve. 

– Nos, azért, hiszen az imént beszéltünk róla, mert a császár 

nem tudja majd megtartani hatalmát. És akkor a császári 

hivatalnokokat is elmozdítják állásukból. Igaz, hogy Don 

Marjesnek jelentékeny vagyona van. De ez a vagyon mégsem 

olyan nagy, mint hiszik. A mellékkereset, amire az állása révén 

tesz szert, engedi meg neki, hogy olyan fényűző életmódot 

folytasson. Elég, édes Marionom, mondjon igent, és két hét múlva 

már úton vagyunk Párizs felé. 

Közben olyan pillantással nézett Marionra, amilyennel csak a 

hozzá hasonló emberek tudnak nézni. Ennek a pillantásnak a 

Marion-féle asszonyok csak nehezen tudtak ellenállni. Ralph 

felállt, és megfogta a kezét. Marion azonban lépteket hallott. 

– Üljön le! – mondta gyorsan. – Guarato jön. A válaszomat 

megkapja holnap vagy holnapután! 



Ralph gyorsan leült, néhány pillanattal később belépett 

Guarato. 

Fáradt volt, a ruháját por lepte, és úgy látszott, hogy a Cerrón 

kissé felöntött a garatra. Marion felállt, és bizonyos gyengédséggel 

sietett elébe. Mint általában az olyan nők, akik megcsalják a 

férjüket, és minden gyanút el akarnak hárítani magukról, bizonyos 

alázatosságot és odaadást színlelt a férjével szemben, ami azelőtt 

nem volt szokása. Enyelegve csatolta le férje oldaláról a nehéz 

kardot – amelyre Guarato nagyon büszke volt –, letörölte férje 

homlokáról a verejtéket, legombolta a dolmányát, és kisietett, 

hogy jeges vizet, cukrot és pálinkát hozzon. 

Guarato abba a székbe ereszkedett, amelyben Marion ült addig, 

kinyújtotta a lábait és nagyot ásított. 

– Szerencsésen leváltottak – mondta felnyögve. – Túlságosan 

meleg van ma. Egy órácskát szórakoztatta a feleségemet, jól tette. 

És hogy áll a másik nővel? 

Ralph természetesen menten megértette ezt a célzást, amely a 

kitalált, nem viszonzott szerelemre vonatkozott, bosszús arcot 

vágott, aztán röviden és kitérően felelt, úgyhogy Guarato 

hangosan elnevette magát. Ralph a korlátoltat játszotta előtte, és 

szándékosan hagyta, hogy a kreol kissé kötődjék vele, mert ezáltal 

Guarato kissé elbízta magát. Ehhez járult még az, hogy Ralph nem 

egészen folyékonyan beszélte a spanyol nyelvet, vagy legalábbis 

Guarato tájszólását. Szándékosan megismételtetett vele néhány 

mondatot, amelyeket nem értett meg, vagy úgy tett, mintha nem 

értené. A kreol ezt a korlátoltság jelének tartotta, és a maga 

módján néha igyekezett gúnyolódni emiatt. 

Így hát most is kinevette a megrökönyödött „Don Brandont”, 

aki az ő szemében, mint egy szép és előkelő hölgy szerencsétlen 

imádója, nagyon szánalmas szerepet játszott. Ralph felállt, mintha 

el akarna menni. Ezalatt visszajött Marion, és arra kérte, hogy 

igyék meg ő is egy pohár hideg puncsot. Ralph engedett a 



kérésnek, és nagy élvezettel itta meg a pompás keveréket. Guarato 

sóhajtott a jóleső érzéstől, amikor a poharát kiürítette. 

– Carajo! – mondta aztán. – Ha a Juarez-pártiak tudták volna, 

ma. mint egy egérfogóban, megfoghatták volna a császárt! 

– Igazán? Hol? – kérdezte Ralph látszólag közömbösen. 

Erre Guarato részletesen elmondta a felderítő lovaglás 

eredményét, felsorolta az összes nehézségeket és akadályokat, és 

természetesen megemlítette a haciendát is. 

– Csak nyolcvanan voltunk – mondta. – A tízszeres fölényben 

lévő Juarez-csőcselékkel nem vehettük volna fel a küzdelmet. De 

ha kétezer embert küldtek volna, és körülvették volna a haciendát, 

akkor csak az maradt volna hátra számunkra, hogy 

lemészároltassuk magunkat, különösen akkor, ha lezárták volna 

mögöttünk a hidat. 

– Miféle hacienda az tulajdonképpen? – kérdezte Ralph. – Már 

hallottam róla. 

Guarato önelégülten nevetett magában. 

– Marion nagyon fog csodálkozni, ha megmondom neki, hogy 

ki a tulajdonosa! – mondta. – Találd ki, Marion! 

– Hogyan találjam ki? – válaszolta az asszony. – Gazdag ember? 

– Ó, úgy látszik, gazdagabb, mint maga a császár! – mondta 

Guarato, aki nagyon büszke volt arra, hogy ilyen új és rendkívüli 

dolgot mondhat el. – A mexikói munkások és szolgák azt 

mondják, hogy úgy élnek az emberek a haciendán, mint a 

mennyországban. Mindent megkap ott az ember, amit 

szeme-szája kíván. 

– Nos hát, ki a tulajdonosa? – kérdezte Marion röviden. 

– Találd ki! Az egyik imádód – vagyis egy olyan ember, akit 

nagyon szerettél! – felelte Guarato, aki, ha józan lett volna, talán 

nem szívesen beszélgetett volna erről a témáról. 



– Valaki, akit nagyon…? – ismételte tétovázva Marion. Sokáig 

gondolkodott, úgy látszik, számosan lehettek olyanok, akik előtt 

megnyílt a szíve. 

– Ah, tréfálsz! – mondta aztán. – Szeretnéd tudni, hogy kit 

szerettem! 

– Nem, nem! Gondolkozz csak – abban az időben még nem 

voltál a feleségem! 

Marion akaratlanul is összerezzent. Tüstént Edmond jutott az 

eszébe. Ha az utóbbi években elmosódott is az emlékezetében a 

fiatal, lovagias francia képe, mégis csupán egy pillanatra volt 

szükség ahhoz, hogy felelevenedjék. Természetesen ma már nem 

úgy érzett Edmond iránt, mint abban az időben. Ellenkezőleg, 

neheztelve emlékezett vissza rá. Edmond megvetette és elhagyta 

őt. Ha ő maga lépett volna eléje, és megbánta volna amit tett, ha 

térdet hajtott volna előtte – akkor szívesen megbocsátott volna 

neki, mert nagyon erős volt az a hatás, amellyel Edmond abban az 

időben volt rá. Százféle gondolat cikázott át ezért hirtelen Marion 

agyán. 

– Nem tudom! – vetette oda aztán könnyedén. – Nincs kedvem 

találgatni. 

– Nos hát, a francia kapitány! – mondta Guarato, akit a ravasz 

asszony taktikája teljesen megtévesztett. – Hogy is hívták? Tréport 

kapitány, nemde? 

– Ah, az! – mondta Marion nyugodtan. – Igen, hallottam róla, 

hogy Mexikóban szándékozik letelepedni. 

Ralph is felfigyelt, amikor ezt a nevet hallotta. Tudomása volt 

róla, hogy a Tréport család a Büchting és a Toledo családdal áll 

rokonságban. Hiszen hallott róla, hogy Edmond egy ideig a 

Toledo családban élt, és Alfonso nem győzte eleget dicsérni 

barátját. Így hát a név az elmúlt időkre, elvesztett reményekre 

emlékeztette Ralph-ot, elszomorította és újra felébresztette benne 

a régi bosszúvágyat. 



– Igen, reggelire látta vendégül a császárt – folytatta Guarato –, 

és őfelsége állítólag nagyon kedvezően nyilatkozott róla. 

– Hol fekszik a hacienda? – kérdezte Ralph, és barátja leírta a 

birtokot. 

– Megnősült Tréport? – kérdezte Marion. 

– Igen, a szolgák mondták, és mint gyengéd, finom teremtésről 

beszéltek az asszonyról – válaszolta Guarato. – Jómagam nem 

láttam. Nyolc nap óta egy kisfiú anyja. 

Akármilyen nyugodt akart is maradni Marion, nem tudta 

megakadályozni, hogy sötét árnyék ne boruljon az arcára. 

Edmond megnősült, bizonyára boldog apa – neki nincsenek 

gyermekei! 

– Juarez bandái jó vásárt csinálnak majd, amikor kirabolják! – 

mondta Marion, aki akaratlanul is elárulta a gondolatot, amely 

foglalkoztatta. 

– Miért? Tréport, úgy látszik, inkább a Juarez-pártiakkal tart, 

mint a császáriakkal – felelte Guarato. 

– Nos, ez kedvező alkalom volna számotokra! – mondta 

Marion, és a pillantása mintha ezt akarná mondani: Előre! Harcold 

ki a szerelmet! 

Ralph megértette a pillantást. A célzás, hogy a francia azelőtt 

mellőzte Mariont, elég volt neki ahhoz, hogy Marion 

gondolatmenetét követni tudja. 

– Nem volna könnyű dolog – válaszolta a kreol. – Először is 

nagyon jól védelmezik a haciendát – néhány száz ember van ott, és 

nagyon jó fegyvereik vannak, másodszor Tréport észak-amerikai 

állampolgár lett, és kitűzi a csillagos lobogót, ha megneszeli a 

veszélyt. 

Ralph megvetően köpött egyet. Amint az Egyesült Államokat 

emlegették előtte, olyan magasra csapott fel benne a düh és a 

gyűlölet hulláma, hogy üvölteni tudott volna. 



Mariont, bár nem akarta mutatni, lehangolta Edmond emléke. 

Ralph jónak látta elmenni. Kezet csókolt Marionnak, izzó 

szenvedéllyel teli pillantást vetett rá, és eltávozott. 

Ralph Don Marjes tágas házában lakott. Egyszerű szobájából 

messzire el lehetett látni a város felett a völgybe és a szomszédos 

hegyekre. Sokáig állt az ablakban, és nézte a tájat, amelynek 

síkságait és hegyoldalait élesen megvilágították a leáldozó nap 

sugarai, és itt-ott sötétkék árnyékok vetődtek rájuk. Aztán mintha 

elhatározott volna valamit, lement Don Marjes udvarmesteréhez, 

és egy lovat kért tőle. Azt mondta, egy közeli haciendára akar 

ellovagolni, ahol néhány dolgot el kell intéznie. Ebben semmi 

feltűnő sem volt. Ilyen ügyeket gyakrabban el kellett intézni, és 

Ralph mindig titkolózott kissé – zárkózott természetű volt. 

Kelet felé lovagolt. Beállt az est, de világosan sütött a hold. 

Ralph pontosan elmondatta Guaratóval, hogy hol fekszik Tréport 

kapitány haciendája, és most odaindult. 

Mit keresett ott? Maga sem tudta. Tréport összeköttetésben állt 

azokkal, akiket Ralph halálosan gyűlölt, barátjuk volt. Ez elég ok 

volt Ralphnak ahhoz, hogy Edmondot gyűlölje, és szemügyre 

akarja venni azt a helyet, ahol az az ember tartózkodik, aki 

Richard barátja volt. Mert Toledóban ez a két ember barátságot 

kötött egymással, ezt Ralph érezte, kitalálta. Tudta, hogy 

mindazok az emberek, akiknek közösségéből örökre ki van zárva, 

egymás barátai, tehát az ő ellenségei. 

Kevés ember ülte meg jobban a lovat, mint Ralph. Ezért 

könnyen győzte le az út nehézségeit, és körülbelül tíz óra volt, 

amikor az Esperanza-völgybe lelovagolt. Egy kis messzelátót vitt 

el magával, és a csaknem nappali világosságot árasztó holdfény 

mellett a távolból felismerte a haciendát. Mikor a híd melletti 

erdőbe érkezett, a lovát egy fához kötötte, és gyalog folytatta az 

útját. Nagy ívben kerülte körül a haciendát, míg elérkezett az 



amögött emelkedő magaslatra. Néhány szobában még világosság 

látszott. Ralph kezébe vette a távcsövet, és belenézett. 

Az első, akit megpillantott, Dantes volt. Aki ezt az embert 

egyszer látta, az sohasem felejtette el többé az arcát és az alakját, és 

ezért Ralph nyomban felismerte. Most egész pontosan tudta, hogy 

milyen szerepet játszott ez az ember Richard életében. Ámbár a 

Büchting és Everett családok arra igyekeztek, hogy örökre a titok 

leplét bontsák Ralph bűnös szándékaira, Richard visszatérése után 

mégsem kerülhették el azt, hogy a bíróság előtt el ne mondják, mi 

történt. Amit pedig elmondtak, az olyan különös volt, hogy a 

bírák kénytelenek voltak ezt másokkal is közölni. Nem vezérelték 

őket olyan gyengéd érzelmek, amilyenek Richardot, Elisát, mister 

Büchtinget és feleségét vagy mister Everettet, akik még most is 

arra törekedtek, hogy Ralph bűnére a feledés fátyolát bontsák. 

Ilyen módon a nagyközönség és az újságok tudomást szereztek a 

tényállásról és annak egyes részleteiről. Egy Mexikóban megjelenő 

francia újság fordításban közölte az ügyről szóló kimentő cikket, 

és ezt Ralph is olvasta. Tudta tehát, hogy Dantes volt az, aki olyan 

csodálatos módon megmentette Richardot Providence-ban, és aki 

azáltal, hogy Justus White-ot, a négert értesítette, meghiúsította 

Ralph szöktetési tervét. Ez az ember tehát egyedül volt az oka 

annak, hogy Ralph bűnös tervei nem váltak valóra. 

– Hidegvérrel le tudnálak lőni! – mormogta Ralph magában. – 

De ez kevés nekem. Csak tudnám, mi okoz nagyobb fájdalmat 

neked a halálnál. 

Edmondot is világosan felismerte a távcsövön át. Ez hát az az 

ember, akiért Marion egykor rajongott. Ez eggyel több ok volt arra, 

hogy őt is gyűlölje, úgy, ahogy csak egy elkeseredett, feldúlt lélek 

tud gyűlölni. 

Ralph már éppen el akarta hagyni a dombot, hogy hazatérjen, 

miután alaposan megszemlélte a tájékot, amikor balról zajt hallott 

a távolban. Olybá tűnt, mintha öszvérek csengői szólnának, 



ostorpattogás hallatszanék és kiáltozások, mintha állatokat 

nógatnának, és a csendes, holdvilágos éjszakában minden olyan 

tisztán, határozottan hallatszott, hogy Ralph minden szót értett. 

– Még két perc, nagyméltóságú uraim! – szólt mexikói 

tájszólással egy mély férfihang. – Ott látszik már a hacienda. Még 

egy domb, aztán megérkezünk. Előre! Előre! 

Mi lehet az? Utasok menete, amely szándékosan vagy 

véletlenül halad el a hacienda mellett? Elhatározta, hogy vár. 

Belenézett messzelátójába, abba az irányba, amelyből a menet 

érkezett, és két utazókocsit pillantott meg, amit egy sereg öszvér 

és egy sereg hajcsár követett. Azonkívül számos férfi lovagolt a 

kocsi előtt és mellette. A menet impozáns látványt nyújtott. 

Ralph szívét komor, titokzatos sejtelmek szállták meg. A kocsi 

mellett két férfi lovagolt, akiknek testalkata, ámbár Ralph csak a 

sötétlő körvonalakat látta, emlékeket ébresztett fel benne. 

Azonkívül egy másik alak is lovagolt ott, amely határozottan 

ismerősnek tűnt Ralphnak. A menet egy pillanatra eltűnt a 

kiszögellő sziklák és fák alatt. Aztán közvetlenül a hacienda 

kapujában ismét felbukkant, és egy erőteljes hang, valószínűleg az 

egyik őr hangja, ezt kiáltotta: 

– Hova mentek? És kik vagytok? 

Néhány szót váltottak egymással. Ralph a nyakát kinyújtva 

fülelt. A távolság jelentős, de a levegő csodálatosan tiszta, és az 

éjszaka csendes volt. Nem tudta kivenni a szavakat. De hallotta a 

hangot, és megborzongott. Aztán ökölbe szorította a kezét, és 

égnek emelte karját, mintha esküdnék vagy fenyegetne valakit. 

Nyomban aztán azt látta, hogy egy szolga lép a szobába, amelyben 

Edmond és Dantes ültek – látta, hogy mindketten felugranak és 

kisietnek. A kaput ezalatt kinyitották, és az egész menet betódult 

az udvarra. 

– Richard! Alfonso! – hallotta Ralph. 



Ralph előregörnyedt a sziklán, amelyen kuporgott. Hát 

csakugyan ők azok! Itt, a közelében! Ralph tőrt hordott a zsebében, 

és akaratlanul is a markolatát szorította a keze. Kis híja volt, hogy 

fel nem ugrott és le nem rohant, hogy az emberek közé vesse 

magát. 

– Nyugalom, nyugalom! – suttogta. Hiszen a hatalmába 

kerültek! Nem védi őket többé a nagy város ezer akadályával. Itt, a 

mexikói magányban, a félreeső haciendán védtelenül ki vannak 

téve minden golyónak, minden tőrdöfésnek! Ralph alig tudta 

csillapítani szívének viharzó dobogását. 

Könnyen ki lehetett találni, hogy Edmond mit sem tudott az 

utasok érkezéséről. Nyilván meg akarták lepni. Ralph látta, amint 

mindannyian beléptek a szobába. Ott látszott Mr. Büchting 

tiszteletre méltó, komoly alakja és mellette a feleségéé. Elisa most 

letette a fátylát, és üdvözölte a kapitányt, akit eddig még 

személyesen nem ismert, és Jeanette is megjelent Alfonso karján. 

Az egyik szolgáló Edmond kezébe adott egy gyermeket. Elisa és 

Richard a gyermek fölé hajoltak, és Edmond megcsókolta annak a 

házaspárnak a gyermekét. Ralph pedig őrületesen gyűlölte ezt a 

házaspárt! A magányos férfiből tompa kiáltás tört ki. Alig bírta 

elviselni ilyen sok boldogság látványát. 

A nők néhány pillanat múlva eltűntek egy szobában, amelynek 

függönyei szorosan be voltak húzva. Ralph látta mozogni az 

árnyékokat. Edmond nejének szobája lehet az. Múltak az órák; 

Ralph még mindig a dombon volt. Amikor elindult, a léptei 

lassúak és nehezek voltak, csaknem tántorgott. Úgy érezte, mintha 

valami agyon akarná nyomni, a gyűlöletének terhe, vagy 

bosszúterveinek súlya. Felszállt a lóra, de újból és újból 

visszanézett a hacienda felé. Aztán mint egy őrült, elvágtatott a 

völgyön át. Fellovagolt a meredek sziklákon, és hajnalodott, 

amikor szinte megtörten elérkezett Queretaróba. Még nem alkotta 



meg határozottan tervét, de egy gondolat már ott derengett 

agyában. 

Ettől a naptól fogva hetenként többször ellovagolt a hacienda 

környékére. Ha a nagy, szellős szobában együtt ültek a barátok – 

mint valami komoly, tiszteletre méltó, kedves és fiatal lényekből 

font koszorú, amelyet még Edmond nejének bájos alakja is 

díszített –, ha átengedték magukat e boldog együttlét ártatlan 

örömeinek, ilyenkor a domb tetején Ralph komor alakja lebegett 

felettük, mint egy ragadozó vadé, és fekete szemeinek pillantása 

mereven fúródott ebbe a gyanútlan körbe. Már ismerte a 

haciendának minden helyiségét, minden szobáját – minden egyes 

ottlakó szokásait. Annyi bizonyos volt, hogy Ralph, ha valamilyen 

tervet forralt, ezt lassan érlelte, mert biztosan célt akart érni. Olyan 

alkalom kínálkozott számára, amilyet már nem várt soha többé, és 

ki akarta ezt aknázni. 

Olyan erős volt benne a bosszúvágy, hogy csaknem elfelejtette 

miatta Marionra vonatkozó terveit. Marion észrevette ezt, és mint 

a hozzá hasonló nők általában, annál alkalmasabbnak kezdte 

találni a tervet, mennél inkább látszott attól visszariadni Ralph. 

Ralph most attól a vad és titokzatos örömtől és elszántságtól, 

amely egész lényéből sugárzott, érdekesebbnek tűnt Marion 

szemében, mint azelőtt. Egy nap, midőn rövid ideig magukra 

maradtak, az asszony így szólt hozzá: 

– Teremtse elő a pénzt! A magáé vagyok! Itt elviselhetetlenül 

unalmas az élet! 

Ralph egy kézszorítással felelt neki, és arra kérte, hogy rövid 

ideig legyen türelemmel. 

Ezalatt a Juarez-pártiak már rég körülzárták Queretarót, és 

csaknem mindennap megütköztek a császáriakkal. A szomszédos 

magas hegyekről, különösen a Cimatarióról, a köztársaságiak 

tartották hatalmukban a várost. A császáriak azonban hősiesen 

küzdöttek, és március és április is elmúlt anélkül, hogy a 



köztársaságiak döntő támadásra mertek volna indulni. Miksa 

császár arra számított, hogy Mexikóból és Pueblából érkeznek 

majd segítő csapatok. Mind a két várossal meg volt szakítva az 

összeköttetés. Puebla a Juarez-pártiak kezében volt. Mexikót, ahol 

Marquez a császár nevében a rémuralmat léptette életbe, szorosan 

körülzárták. A császár tehát ismét megszokott módszerét akarta 

alkalmazni: az ellenséget nyílt ütközetre kényszeríteni. A 

Juarez-pártiak elé akart vonulni, és ott akarta megtámadni őket, 

ahol táboroztak. Ehhez azonban az egész kis hadseregére 

szüksége volt. Nem hagyhatott hátra csapatokat a városban, 

amelynek azonban mégsem volt szabad védtelenül maradnia. 

Arról volt tehát szó, hogy felfegyverezzék a lakosságot, és képessé 

tegyék arra, hogy meg tudja védelmezni Queretaro néhány 

megerősített pontját. Ezen a terven dolgozott a császár május 

elején tábornokaival. 

Azt hihette volna az ember, hogy a Juarez-pártiak jelenléte 

meggátolta Ralphot abban, hogy éjjelente kiránduljon Edmond 

haciendájának környékére. De nem úgy volt. Ralph mindkét 

párttal jóban volt, és természetesen mindegyik hitt az 

őszinteségében. A császáriak jó kémnek tartották, aki a 

Juarez-pártiakról azzal az ürüggyel szerez értesüléseket, hogy 

híreket hoz számukra Queretaróból. A Juarez-pártiak jobban 

tudták a dolgot, csakugyan jó hasznát vették Ralph közléseinek. 

Ralph régen túl volt minden politikai állásponton. Csak a saját 

hasznára gondolt, és a saját bosszújára. 

Elérkezett május közepe, és a császár felszólította Queretaro 

összes férfilakosait, hogy fegyverkezzenek fel, és rendelkezésükre 

bocsátotta csapatainak minden felesleges hadifelszerelését. Május 

14-én el akarta hagyni Queretarót, hogy a saját táborukban 

támadja meg a Juarez-pártiakat. De nem tudták május 13-ig 

megszervezni és felfegyverezni Queretaro lakosait, május 13-át is 



kénytelenek voltak ezzel eltölteni és a kivonulást május 15-re 

halasztani. 

Május 12-én és 13-án Pettow Ralph szüntelenül úton volt. 

Szabadságot kapott Don Marjestől, és mindenki azt hitte, hogy 

kirándulásainak célja kikutatni a Juarez-pártiak hadállásait, és 

megtéveszteni őket a császáriak szándéka és csapataiknak 

elhelyezése felől. Több ízben hosszabb ideig tárgyalt Lopez 

ezredessel, aki egyike volt azoknak a férfiaknak, akik a 

leghűségesebben látszottak szolgálni a császárt. 

Május 14-én Pettow eljött Guarato lakására. Az őrmester, ezt 

Ralph tudta, nem volt odahaza, hanem a Cerro de las 

Campanason volt, ahol a császár a következő napra adta ki a 

parancsokat, és szemlét tartott a lovasosztagok felett. 

Ralph a karosszékben ülve találta Mariont. Odatolta Marion 

mellé a székét, és leült mellé. 

– Elérkezett az óra, szívem! – mondta halkan. – Holnap reggel 

hat órakor várlak! 

Marion, bár régen elkészült a dologra, mégis megijedt. 

– Biztosan tudod, hogy addigra meglesz a pénz? – kérdezte. 

– Egész biztosan! 

– És most sem akarod megmondani nekem, hogy honnan 

kapod? – kérdezte Marion. 

– Nem – később! Ami most rejtélyesnek tűnik, azt később 

természetesnek fogod tartani – válaszolta Ralph. – Akármi 

történjék is – még ha lövöldözést hallasz is –, pontosan hat órakor 

ott vagy a megbeszélt helyen. Én ott leszek – és ha nem jössz, 

akkor nélküled hagyom el Queretarót és Mexikót. 

– Ott leszek – válaszolta Marion –, nem bírom itt tovább. De 

Párizsba utazunk? 

– Szavamat adom rá! Mindenüvé elmegyünk, ahova akarod, az 

Egyesült Államokat kivéve. És talán előbb még egy kis kirándulást 

teszünk, amely által ötvenezer piaszterrel gazdagabbak leszünk. 



– Igazán szeretném tudni, miről beszélsz – kérdezte Marion. – 

Nem értem a dolgot, a mostani viszonyaid olyan szűkösek, és 

emellett ilyen összegekről beszélsz… 

– Majd mindem megértesz – válaszolta nevetve Ralph. – 

Holnap hat órakor beavatlak titkaimba. Remélhetőleg már csak a 

kíváncsiság miatt is eljössz. 

Marion mosolygott, de mégis mintha bizalmatlanság és gyanú 

tükröződött volna a pillantásában. 

– Ha üldöznének bennünket – mondta –, és ha elkövettél 

valamit… 

– Ah, aggodalmaskodsz! – vágott szavába Ralph. – Nos, én hat 

órakor ott leszek a Casa Hernandeznál. Egy negyed órát várok ott 

rád, és ha nem jössz, akkor elutazom egyedül. 

Ralph felállt. 

– El kell mennem – mondta. – Még néhány dolgot el kell 

intéznem. Eljössz, ugye? 

Ralph Marion fölé hajolt, és fekete szemeivel kérdőn, és 

csaknem gúnyosan nézett rá. Az utóbbi hetekben láthatólag 

Marion fölébe került. Marion már nem a régi kacér nő volt vele 

szemben. Ralph leigázta. 

– Eljövök! – suttogta. 

Ralph megcsókolta, és elsietett. 

Nyolc óra tájban lóháton eltávozott a városból. Az összes 

császári őrszemeknek, akik feltartóztatták, útlevelet mutatott fel, 

amelynek láttára tiszteletteljesen utat nyitottak neki. És amikor 

elérkezett az ellenséges táborhoz, egy másik útlevelet mutatott fel, 

amely viszont a Juarez-pártiak előtt szerzett tekintélyt számára. 

Ralph hosszabb ideig beszélt egy egyszerűen öltözött, okos szemű 

férfiúval. Aztán az Esperanza-völgy felé lovagolt. 

Már olyan jól ismerte az utat, hogy a sötétségben is 

meglehetősen gyorsan haladt előre lován. Éjfélre járt az idő, mikor 

elérkezett a híd mellett elterülő erdőségbe a hacienda mellett. 



Óvatosan egy fához kötötte a lovát, a száját pedig kendővel 

kötötte át, hogy ne nyeríthessen. Aztán nesztelen léptekkel a 

haciendához lopózott. A párduc, amely gazellára akarja vetni 

magát, sem bújt át nála csendesebben a sűrűségen. 

Ralph először szokott megfigyelőállására kúszott fel a ház 

mögött levő dombon. Pontosan ismert minden szobát, tudta, 

melyikben alusznak Edmond, Richard, Alfonso és az asszonyok, 

és melyikben ég éjjeli lámpa, melyikben nem. Meggyőződött róla, 

hogy mindenki alszik a házban. A kapu mellett egy őr lakott, de 

ezzel Ralph nem törődött. A kutyák sem árthattak neki, amelyek 

az udvaron maradtak. Ralph a hátsó bejáratnál akart behatolni a 

főépületbe. 

Edmond de Tréport mind a császáriak, mind a köztársaságiak 

részéről teljes biztonságnak örvendett. Az egyes parancsnokoknak 

szigorúan lelkükre kötötték, hogy ne engedjék zaklatni a gazdag 

telepest, akinek támogatására győzelem esetén mindkét párt 

számított. Így történt, hogy a hacienda mindkét tábor közelsége 

ellenére is teljesen őrizetlen maradt. Edmond hajléka felett a 

csillagos lobogó lengett, és az összes pártállású mexikóiak elég jól 

ismerték ezt a lobogót ahhoz, hogy tiszteletben tartsák. 

Ralph végre leosont a dombról. Mint a kígyó csúszott el a falig, 

amely a dombot elválasztotta egy barátságos kis kerttől, a nők 

kedvenc tartózkodási helyétől, és megóvta azt a legördülő 

szikladaraboktól. Ralph átmászott a falon, átsettenkedett a kerten, 

és elérkezett a haciendához. A hacienda ablakai nagyon magasan 

nyíltak, de erre el volt készülve. Tudta, hol áll a kertben egy kis 

létra, és ezt odatámasztotta az egyik ablakhoz. Az ablak tárva volt. 

Ralph néhány pillanatig hallgatózott az ablakban, aztán midőn 

meggyőződött róla, hogy minden csendes, bemászott. 

Előzetesen a dombon posztódarabokat kötözött a talpára, és 

bekormozta arcát. Zajtalan léptekkel haladt tovább, míg elérkezett 

a folyosóra, amelyen éjjeli lámpa égett. Tőle jobbra volt Richard és 



Elisa lakása. Richard az udvarra nyíló szobában aludt. Elisa pedig 

a kisfiával a szomszéd szobában, amelynek ablakai a kis kertre 

szolgáltak. Ha ebbe a szobába akart eljutni az ember, egy 

előszobán kellett áthaladnia, amely a folyosóra vezetett – egy 

szolgáló aludt benne. Ha ez az ajtó nyitva van, ami valószínűnek 

látszott, akkor Ralph terve félig sikerült már. Ralph csendesen 

megnyomta a kilincset, és az ajtó zajtalanul kinyílt. 

Ralph fülelt. Szabályos lélegzést hallott – a szolgáló aludt. Most 

Ralph átosont a szobán, egészen addig az ajtóig, amely Elisa 

hálószobájába nyílt. Az anyák ébren alszanak, ezt Ralph jól tudta. 

Ezért megtapogatta az ajtót, és egy halvány fénysugár, amely a 

félfa és az ajtó közti résen szivárgott ki, elárulta neki, hogy az ajtó 

nincs teljesen becsukva. Lassan, fokozatosan kinyitotta az ajtót. 

Végre annyira kinyílt az ajtó, hogy Ralph bepillanthatott a 

szomszéd szobába. Ott Elisa aludt és mellette kis ágyban a 

gyermeke. 

Milyen gondolatok tölthették be erre a látványra a gonosztevő 

lelkét? Nem volt a világon két tisztább, ártatlanabb arc. Elisa arcán 

mosoly játszadozott, éppúgy, mint a gyermekéén. Rózsás orcája 

kilátszott az éjjeli főkötő alól; az egyik, félig meztelen, szép karját a 

paplanon pihentette, egyébként egészen a nyakáig be volt takarva 

alakja, mintha még álmában is szemérmes lett volna. 

Ralph belépett. A szemét mintegy megigézve függesztette Elisa 

vonásaira, és a kezét a hosszú tőrnek a markolatán pihentette, 

amelyet az övében hordott. Más fegyver nem volt Ralphnál. Nem 

akart lőni. Az ő tervei számára a tőr volt a legbiztosabb eszköz. De 

aztán, ha nehezen tudott is megválni a szép látványtól, a 

gyermekhez fordult. A gyermeket akarta elrabolni. Ez volt 

kitűzött célja. Elrabolni a szülőktől a legdrágább kincsüket: örökre! 

A szegény ártatlan lényből azt nevelni, amit akar, talán 

gonosztevőt – ezen tűnődött magában hetek óta. A szülőket, 

Richardot és Elisát ráér megölni aztán. A gyermek elrablását 



sokkal kegyetlenebb bosszúnak tartotta. Ezért lehajolt, és a 

párnával együtt felemelte az alvó gyermeket. A kicsike kissé 

megmozdult. Ha sír, Ralph meggyilkolja, és utána az anyját és 

mindenkit, aki útjába kerül. A gyermek azonban nem sírt. Ralph 

nesztelen léptekkel kiment vele. Most valamivel gyorsabban 

haladt. Félelem fogta el, hogy terve talán az utolsó pillanatban 

meghiúsul. 

Átment a szolgáló szobáján, és kiért a folyosóra. Ugyanazon az 

úton kellett kimennie, amelyen jött. A házban minden csendes volt 

– Ralphnak úgy rémlett, mintha saját szívének dobogását hallaná. 

Ekkor Ralph elkiáltotta magát. Magas, szikár alak állt előtte, 

akinek fehér haja és szakálla volt, és kísértetiesen hatott az éjjeli 

lámpa gyér fényében. Ralph ráismert – Dantes volt. 

De az aggastyán is megijedt, és hátratántorodott. Aztán keze a 

csengő zsinórja után nyúlt, amely közvetlen közelben lógott a 

folyosó falán. A csengő tompán és ijesztően szólalt meg az éj 

csendjében, de szinte varázslatos erővel. A következő pillanatban 

Ralph azt látta, hogy az aggastyán a gyermek után nyúl. 

– Te, ó, te! – hördült fel Ralph. – Hát legyen úgy! 

A tőr megvillant a kezében, de egy vasmarok csapott le karjára 

olyan erősen, hogy a tőr kiesett kezéből. Dantes rálépett a tőrre, 

aztán magához ragadta a gyermeket. Egy ajtó nyílt ki. Ralph 

elkiáltotta magát, és az aggastyán meg a gyermek felé sújtott. Az 

aggastyánt találta. Aztán az ablakhoz rohant. 

Dantest mellén érte az ökölcsapás. Oly kétségbeesett ember 

ökölcsapása volt ez, aki így szerette volna elpusztítani az egész 

világot. Dantes felhördült, és nekitámaszkodott a falnak. A 

gyermek felébredt, de amikor azt látta, hogy annak az embernek a 

karjában van, aki olyan gyakran hordozta és becézte, elkezdett 

mosolyogni. 

Az elsők közt, akik odasiettek, volt Richard, Edmond és 

Alfonso. Még mindig a falhoz támaszkodva találták Dantest, a 



gyermekkel a karjában. Az aggastyán képtelen volt megszólalni, 

az arca nyugodt volt, szelíd, de mégis fájdalomteljes. Richard, aki 

ugyanúgy meg volt lepetve, mint társai, kivette az aggastyán 

kezéből a gyermeket – Elisa szobájából már megütötte a fülüket a 

kétségbeesett kiáltás. Richard besietett hozzá a gyermekkel. 

Meglátták a földön fekvő tőrt. Dantes az ajkára tette az ujját, és 

fejét csóválta, annak jeléül, hogy nem tud beszélni. Edmond és 

Alfonso bevitték a szobába, és leültették egy karosszékbe. 

Büchting úr, aki most szintén megjelent, az aggastyán 

arcvonásairól nyomban kitalálta, hogy mi fog bekövetkezni. 

Megparancsolta, hogy gyújtsanak világosságot és hívják be az 

asszonyokat. Az aggastyán egy pillantással megköszönte neki. 

Aztán Büchting úr papírt és tollat tett a misszionárius elé. 

„Pettow Ralph akarta a gyermeket elrabolni – írta Dantes a 

papírra, és az írása még tisztán olvasható volt, a kézvonásai 

biztosak. – Megismertem, és boldogan halok meg abban a 

tudatban, hogy ilyen szörnyű tettet meg tudtam akadályozni, 

őrizkedjetek Ralphtól.” 

Ahogy Büchting úr csodálkozva elolvasta ezt, Edmond és 

Alfonso halkan elmondták neki, hogyan találták az aggastyánt a 

folyosón. Edmond nyomban kiadta a parancsot, hogy kutassák át 

az egész házat és a környéket. 

Dantes tovább írt: 

„Tudtam, hogy már nem élek soká, legyen meg Isten akarata! 

Midőn Ralph-ot megpillantottam, olyan félelem vett erőt rajtam, 

amilyent azelőtt sohasem éreztem. Szerencsére nem vesztettem el 

a lélekjelenlétemet. A csapástól, amelyet a mellemre mért, egy ér 

repedhetett meg. Nemsokára mindennek vége lesz. Hívjátok ide 

mindazokat, akiket szerettem!” 

Már el is jöttek. Aggódó, ijedt, feldúlt arccal léptek be bő 

hálóköntöseikben az asszonyok a szobába. Büchtingné lépett oda 

elsőnek a haldoklóhoz, és megcsókolta a kezét. A fiatalabb 



asszonyok követték, és valamennyien lehorgasztott fővel 

térdepeltek le az aggastyán előtt, akinek szemében élénk, fiatalos 

fény villant. Odanyújtotta Büchtingnek és Everettnek fáradt kezét. 

A fiatalabb férfiak megcsókolták a kezét. Mindenkinek könnyek 

csillogtak a szemében. Senki sem gondolta, hogy ilyen hamar fog 

bekövetkezni ez az esemény. És most milyen megrázó 

körülmények közt következett be! Ez a rendkívüli férfi életének 

utolsó cselekedetével egy egész családot menteti meg. 

Dantes ismét az asztalra mutatott, amelyen a papiros feküdt, 

aztán ezt írta: 

„Az irataimban, amelyeket mindannyian megtekinthettek, 

néhány szóval utalok arra, hogy mit kívánok. A feleségem 

felkészült rá, hogy meghalok. Négy héttel ezelőtt megírtam neki, 

hogy közeledni érzem a halált. Az Isten meg fogja őt segíteni! 

Méltó arra, hogy szeressétek. Talán ideköltözik hozzátok. 

Gyermekeim elég érettek arra, hogy megismerkedjenek az élet 

fénylőbb oldalával. Fogjátok pártjukat úgy, mintha a testvéreitek 

volnának. Tudom, hogy mindannyian szeretni fogjátok őket, és 

előre is megáldalak érte benneteket.” 

Rövid szünet után ezt írta hozzá: 

„Lincoln halála óta érzem, hogy fogy az erőm. A csapás lelkem 

mélyéig lesújtott. Megértettem, hogy le kell rónom a természetnek 

adómat és betöltöttem földi hivatásomat. Sok igazságtalanságot 

követtem el, de nem önző célból, hanem csak helytelen nézetek 

bírtak erre, amelyeket helyeseknek tartottam. Életemnek későbbi 

korszakában talán jóvátettem ifjúkorom néhány hibáját. Legalább 

vidámnak és boldognak érzem magam, és úgy tetszik nekem, 

mintha az Isten kiterjesztett karokkal várna rám. Ti, akik előttem 

álltok – ez a látvány megörvendezteti szívemet, olyan kép, 

amelynél vigasztalóbbat senki sem láthat –, sohasem fogtok 

elfelejteni, a szívetekben lesz az igazi sírom – és én ott leszek 

veletek, mert tudjátok, hogy szerettelek benneteket. 



„A testem hadd pihenjen a völgyben. Szép neve van – 

Esperanza-völgy! (Remény völgye.)” 

Dantes orcáin mosoly játszadozott, mialatt ezt írta. Az utolsó 

szónál hirtelen kiesett a toll a kezéből, felnyögött. Büchting úr 

hátratámasztotta a karosszékben. A szemét még egyszer 

végigjártatta a térdelő asszonyokon, akik mellé a férfiak is 

letérdeltek, a szolgákon, akik néma fájdalommal ugyancsak térdre 

estek – úgy látszott, mintha búcsúképpen megmozdulna – aztán 

kissé széttárultak karjai és fellélegzett. Vonásai hirtelen elváltoztak 

– az élet eltűnt arcáról, mint amikor napsugaras tájékra hirtelen 

árnyék borul. A halál volt az – Büchting úr óvatosan lezárta a 

halott szemeit. Dantes arca kissé komolyabb lett, de megőrizte 

szelíd, békés kifejezését. 

Egy negyed óra hosszat senki sem szólt egy szót sem, senki sem 

emelte fel a fejét. Valamennyien csendesen imádkoztak. 

Ekkor Büchting úr kiegyenesedett. 

– Meghalt a legjobb és legnemesebb ember, akit ismertem! – 

mondta remegő hangon. – Sohasem fogjuk őt elfelejteni, mert ő 

tett minket azokká, akik vagyunk. Az ő emléke adjon nekünk erőt 

ahhoz, hogy életünkben követni tudjuk példáját, amennyire ezt 

gyarló képességeink megengedik! 

A férfiak felemelkedtek, és megrázták egymás kezét, mintha 

megerősítenék a fogadalmat, amelyet Büchting úr tett a drága 

holttest előtt, mindnyájuk nevében. A nők fájdalmukban halkan 

zokogtak. Senki sem szólt egy szót sem. A család némán elhagyta 

a szobát. Csak Mr. Büchting és Mr. Everett maradtak hátra, hogy a 

halott körül tegyenek néhány intézkedést. Edmond számos lovast 

küldött ki a környékre, hogy minden gyanús embert 

tartóztassanak fel és kísérjék be a haciendára. Valószínűnek 

tartották, hogy Ralph eltávozott a környékről… 

Mialatt a haciendára mély gyász borult, amelybe csendes és 

ájtatos hálaimák vegyültek a gyalázatos gyermekrablás 



meghiúsulásáért, Pettow Ralph az éjszakában visszavágtatott 

Queretaróba. 

Olyan volt, mintha kábult volna, nem tudta a gondolatait 

rendezni. Azt kellett mondania saját magában, hogy kárba veszett 

hónapokig tartó munkájának gyümölcse, és nemcsak nem sikerült 

a terve, hanem fel is ismerték, hogy ismét meghiúsultak a tervei, és 

megmenekültek bosszúja elől azok, akiken eddig is hasztalan 

igyekezett bosszút állni – mindez teljesen leverte, és kezdetben 

nagy sietve igyekezett elmenekülni, mert azt hitte, hogy üldözői 

nyomon követik. Aztán lassanként összeszedte a gondolatait. 

Ádáz, de tehetetlen düh uralkodott összes többi érzésein, mert 

nem sikerült a terve. Olyan szentül hitt a sikerben, és közbelépett 

az a vén kísértet! Ralph nem értette, miért is nem szúrta le az 

öregembert. Mi akadályozta ebben? Megijedt? Az aggastyán 

csapása bénította volna meg a karját? Akárhogyan történt is, karja 

úgy lógott alá, mintha el lett volna törve. Bárhogy legyen is – nem 

sikerült a dolog! 

Az éjszaka még Ralphnak egy másik tervét rejtegette, egy 

éppolyan rettenetes, egy éppolyan gyalázatos tervet. Ez sem fog 

sikerülni? Ralphot szinte babonás félelem szállta meg. Már nem 

volt többé az erős és elbizakodott gúnyolódó, aki kicsúfolja Istent 

és a világot, és dacol mindkettővel. Már nem éltette többé az a 

büszke hit, hogy szükségszerűen sikerülnie kell mindennek, 

amibe kezd. Ha meghiúsul ez a második terve is, ha Ralph holnap 

reggel mint koldus kénytelen elhagyni ezt az országot – akkor 

merre veszi útját? Hogy az emberiség átka vagy megvetése 

kíséri-e, az közömbös volt számára. Csak azzal az érzéssel 

távozhatna, hogy kitöltötte a bosszúját! 

Így érkezett el a Juarez-pártiak táboráig. Még teljesen sötét 

éjszaka volt, de különös, az összes csapatok fegyverben álltak, 

mintha támadást várnának, vagy arra készülnének, hogy 

megrohamozzák az ellenséget. 



Ralph szüntelenül a jelszót ismételve elérkezett egy magányos 

házig, amely előtt néhány tisztet lehetett látni lóháton. 

– Nos, hát megérkezett! Jól van! – mondta az egyik. – Együtt 

lovagolunk majd tovább. Azt hiszem, nem szükséges 

megmondanom, hogy szétzúzom a fejét, ha árulást veszek észre! 

– Legyen nyugodt, tábornok – válaszolta Ralph. – És ne 

feledkezzék meg a pénzről. 

– A pénzt más kezeli – felelte a tábornok. – Előre hát! A 

csapatok egész lassan követnek minket. Gondoskodjanak arról, 

uraim, hogy senki se szóljon egy hangos szót se, és hogy az 

emberek kellő távolságban meneteljenek egymástól, nehogy 

megcsörrenjenek az egymáshoz ütődő fegyvereik. Adelante!* 

Lassan lovagoltak Queretaro irányába. A várost csak az itt-ott 

feltünedező fényről lehetett felismerni, amelyet az ablakokból 

kiszűrődő világosság vagy az őrtüzek vetettek. Körülbelül egy 

negyedórai távolságban a város előtt a tisztek és a csapatok, 

amelyek zajtalanul követték őket, megálltak. A város irányából hét 

ember lovagolt feléjük. 

A csapat élén haladó Juarez-pártiak „Állj, ki vagy?” kiáltására 

„Függetlenség és San Luis Potosí!” jelszóval feleltek! 

– Ön az! – mondta a tábornok, és elébük lovagolt. 

– Nos, ezredes, minden rendben van? – kérdezte az egyiktől, 

aki az arcát széles karimájú kalappal takarta el, és azonkívül 

kendőt is kötött homloka és az egyik szeme köré. 

– Minden rendben. Kiadtam a parancsokat, a csapatokat 

különböző jelentéktelen pontokon vonták össze. Azt hiszik, hogy 

a kivonulásra vonatkozó előkészületekről van szó, és már 

megkapták a lóhús- és vörösboradagjukat. A Convent San 

Franciscóhoz vezető út teljesen szabad. A kísérőm annyi csapatot 

                                                 
* Előre! 



fog odavezetni, amennyit jónak látnak. Magam pedig a Convent 

de la Cruzhoz vezetem el önöket. 

– Jó, jó! – mondta a tábornok. – Ki a kísérője? 

– Jablonski rendőrügynök. Feltétlenül megbízhat benne. 

– Nos hát, Don Jablonski – mondta a tábornok –, vezesse azt az 

ezer embert, akiket ez az úr vezényel – a tábornok az egyik 

tisztjére mutatott – a Convent San Francisco felé. Útközben 

kijelölheti a tisztek szállásait is, amelyeket aztán majd elfoglalnak. 

Én pedig önt követem, ezredes, és magamra vállalom a Convent 

de la Cruz megszállását. – Ott van Miksa? 

– Persze, és nyugodtan alszik – felelte az ezredes. 

– Jó – mondta a tábornok –, a többi csapat a város körül van 

elosztva – a Cerro de las Campanast körülzárták –, minden 

rendben van. 

– És hol találom önt, tábornok úr? – kérdezte Ralph. 

– Ott, ahol megbeszéltük – válaszolta a tábornok türelmetlenül. 

– És ha engem nem talál ott, akkor ott lesz a teljhatalmú 

megbízottam, aki mindent el fog rendezni. 

– Csak azért sürgetem, tábornok – mondta Ralph –, mert reggel 

hat órakor okvetlenül el kell hagynom a várost. 

– Igen, igen, már tudom, mindent meg fog kapni – válaszolta a 

tábornok röviden. 

Reggel három és négy óra között volt az idő. Ralph nem tudta, 

hogy hova menjen. Hazulról semmit sem kellett elhoznia. Ezért 

lassan követte azt a csapatot, amely a Convent de la Cruz felé 

vonult. 

Jól látta, hogy többé nem sokat törődnek vele. Míg az áruló 

Lopez ezredes és a Juarez-párti Escobedo tábornok közt 

közvetítette a tárgyalásokat, fontos volt. Most, amikor már 

csaknem sikerült a vállalkozás, félretolták őt. Ez persze közömbös 

volt az ő számára. Öt és hat óra között a Convent de la Cruz egyik 

pitvarában 20 000 piasztert kellett kézhez kapnia – hat órakor 



Marionnak kellett őt megvárnia a Casa Hernandeznél, és aztán – 

igen –, aztán meg akarta kísérelni egy másik terve megvalósítását. 

Ez azonban attól függött, hogy az uraknak, akiknek támogatniuk 

kellett őt, lesz-e szabad idejük… 

Ezalatt Miksa császár nyugtalanul aludt a Convent de la Cruz 

egyik termében, amely hálószobául szolgált neki. Minden 

intézkedés meg volt téve, hat órakor kellett volna a csapatoknak 

elindulniuk. A terv szerencsés sikerétől függött a császárság sorsa, 

nem csoda, ha Miksa nyugtalanul töltötte az éjszakát. 

Az ajtó, amely az előszobába vezetett, ahol egy szárnysegéd és 

néhány katona aludt, tárva volt, és az ott égő lámpa halvány fényt 

vetett a császár hálószobájára és egyszerű ágyára. Minden 

egyszerű volt ebben a helyiségben. A császár udvartartásában már 

régen megszűnt minden fényűzés. Hónapok óta el volt zárva az 

összeköttetés Queretaro és Mexikó, és a császárhoz hű többi város 

között, és a császár és környezete nemcsak a fényűzést 

nélkülözték, hanem az élet apróbb kényelmeit is. Ritkaság volt, ha 

egy palack jó bor került a császári asztalra. Milyen messze, 

végtelenül messze feküdt a barátságos Miramare az Adria partján 

a császártól, akinek fején a korona töviskoszorúvá lett! Talán 

olykor még álmodott azokról a régi, nyugodt, gondtalan órákról, 

és ezek az álmok lettek életének örömei! 

Nyugtalanul hánykolódott ágyában. Órája az ágy felett függött, 

és ha felkönyökölt, megnézhette, hány óra. Négy óra volt. Miksa 

fölkelt. A szárnysegéde hallotta ezt, és bejött hozzá. Miksa félig fel 

volt öltözve, és éppen egyenruhájának kabátját vette fel. 

– Végtelenül hosszú ez az éjszaka! – mondta a császár. – Már 

nem tudok aludni. Miért kínozzam magam tovább! 

Az előszobából az ajtó egy erkélyre nyílt, amely azon a részen 

az épület körül húzódott. A császár kilépett az erkélyre. Az 

éjszaka kellemesen hűs volt. Kelet felől nem jelezte hajnali 



szürkület, hogy virrad. Azokban a déli országokban nem ismerik a 

hajnali pírt. A nap hirtelen kel fel, és éppolyan hirtelen bukik alá 

este. 

A szárnysegéd a császár mögött állt az ajtóban. 

– Úgy látszik, már megelevenedik a város – mondta a császár. – 

Nem hall semmit? 

A szárnysegéd kilépett az erkélyre, és kikönyökölt. 

– Igen – mondta –, úgy hangzik, mintha kis csapatok 

menetelnének. Lopez ezredesnek, ha nem csalódom, az a 

megbízatása, hogy néhány csapatnak kivonulását intézze. 

Valószínűleg már a megjelölt helyek felé irányítja a csapatokat. 

– Valószínűleg! – mondta a császár elgondolkodva. – Persze, 

még kissé korán van. 

Aztán leült az erkély mellvédjére, és mély hallgatásba merült. 

– Szólítsa be a szolgát – mondta aztán. – Fel akarok készülni, és 

amikor megvirrad, mutatkozni akarok a csapatok előtt. 

A szolga bejött. A császár rendbe hozta egyszerű öltözékét, és 

orvosságot vett be. Egy idő óta vízibetegségben szenvedett. A 

szolga megkérdezte, mit kíván reggelizni őfelsége. 

– Csak egy csésze csokoládét – felelte Miksa. – Később, mielőtt 

lóra szállok, talán egy pohár bort is fogok kérni. 

Aztán megint kilépett az erkélyre. 

– Hallja? Mi az? – kérdezte gyorsan a szárnysegédét. 

Ez is élénk szóváltást hallott alulról, a convent külső 

helyiségeiből. Aztán újra elcsendesedett minden. Csak 

lódobogáshoz hasonló zajt lehetett hallani. 

– Ugye, az őrségek rendben vannak? – kérdezte a császár. 

– Hogyne, felség! 

– Ijesztő ez a csendes kolostor! – mondta a császár halkan. – 

Különösen nyugtalan vagyok. Nos, virradatkor, ha újra 

hozzálátok a munkához, mindez el fog múlni. 



A nagy convent több, egymással összeköttetésben álló részből 

állott, amelyeket katonai csapatok tartottak megszállva. 

Lehetséges azonban, hogy a külső erődítmények csapatai – 

egynéhány őrszem kivételével – elhagyták szállásaikat. A 

legbelsőbb, legerősebb részben volt Miksa császár lakása. 

Az egyik külső ajtón kopogtak. A császár épp csokoládéját itta. 

– Tinajero ezredestől jelentés érkezett – szólt a szárnysegéd, aki 

kiment, hogy megnézze, mi történik. – Az ellenség a város felé 

oldalazó mozdulatot tett, ami a támadás előjele. 

– Lehetséges – szólt a császár. – Valószínűleg elárulták 

tervünket, és az ellenség meg akar minket előzni. Annál jobb, ha 

az ellenség kiáll. 

Néhány perccel később másik jelentés érkezett. Egy tiszt a 

sötétségben hangokat vélt hallani, amelyek nem a conventet 

megszállva tartó katonák köréből eredtek. 

– Lehetetlen! – kiáltott fel nevetve a császár. – De azért magam 

is olyan izgatott vagyok ma, hogy az ilyen esztelenségnek hitelt 

adok. Miramonnal és Mejiával azonnal a Cerróba akarok menni… 

Ez a tétlenség itt elviselhetetlen. Már pirkad. Néhány perc múlva 

világos lesz. Értesítse Miramont és Mejiát. Bizonyára már ők is 

ébren vannak. 

Ebben a pillanatban néhány erős harangütés kondult meg a 

convent tornyában. A császár és a jelenlévők összerezzentek. 

Mikor a harangütések elhangzottak, tisztán hallani lehetett, hogy a 

városból szintén harangjelzések válaszolnak a San Francisco 

Convent tornyából. 

– Istenemre, ki ad ilyen jelzést a mi engedélyünk nélkül? – 

kiáltott fel a császár. – Mit jelent ez? 

– Felség – szólt a szárnysegéd –, azt hiszem, hogy Marquez 

tábornok érkezését ilyen módon fogják jelezni. 



– Ah, ha az volna! – kiáltott fel örvendve a császár. – Marquez 

itt van a közelben! És épp ma! Akkor a győzelem a miénk volna! 

Igen, igen, Marquez lesz! Sejtelmem örömteljes volt! 

Büszkén egyenesedett ki a császár, a győzelem reménye csillant 

fel szemében. Nyomban ezután Salm herceget jelentették a 

császárnak, a herceg be is lépett. Az utóbbi percek alatt hirtelen 

világosabb lett kinn. Az ablakból látni lehetett a Sierra Garda 

magas csúcsait. 

– Hallotta, Salm? – kérdezte a császár. – Marquez jön! Már 

jelezték csapatait! 

Salm sápadt volt. Néhány pillanatig szólni sem tudott. Azután 

közelebb lépett a császárhoz. 

– Felség – szólt –, nem Marquez jön! Az ellenség benyomult a 

conventbe és a városba! 

És mikor a császár rámeredt, mintha nem értené. Salm szomorú 

arccal folytatta: 

– Igen, felség, úgy van. A jelzést a Juarez-pártiak adták a 

conventből, és a városban lévő Juarez-hívek viszonozták ezt a San 

Francisco Convent tornyából. 

– Tehát ez annyit jelent, hogy foglyok vagyunk? – kiáltott fel a 

császár. 

– Azt hiszem, felség. Keresztül akartam menni a külső udvaron, 

mikor egy katona szuronnyal állott elém, s rám kiáltott: „Vissza!” 

De talán azért mégis lehetséges kísérletet tennünk, hogy a Cerrón 

lévő csapatainkhoz juthassunk. 

– Ó, Istenem! – kiáltott fel á császár, az asztalra támaszkodott, 

és mereven nézett maga elé. – És épp ma, ma, mikor azt hittem, 

mindent megnyertünk. Ez csak árulás lehetett! Isten büntesse meg 

a nyomorult árulót! 

– Erre én is áment mondok! – kiáltotta Salm villogó szemekkel. 

– És most, felség, tegyünk kísérletet, hogy valamelyik 

csapattesthez juthassunk. 



– Hol van Miramon és Mejia? – kérdezte a császár. 

– Miramon tábornok arra a térre sietett, ahol a csapatokat 

felállítja. Mejia tábornokot nem láttam. Bizonyára ő is katonáinál 

van. 

– Akkor menjünk! – kiáltott fel a császár. 

– De nem így, felség! – szólt Salm. – Öltözzön át. Nem szabad 

feltűnést keltenünk. Én még nem mondtam le minden reményről. 

A császár nagyon izgatott volt, bár szemre nyugodt maradt. 

Szolgája szürke katonai kabátot adott rá, minden rangjelzés nélkül 

való egyenruhát. A körülállók lesújtva, rémült tekintettel néztek a 

császárra és Salm hercegre. 

Most már teljesen világos nappal volt. A convent főépületében 

minden nyugodtnak látszott. A legénység nagy része még nem is 

tudta, mi történt. A császár és Salm keresztülmentek egy széles 

udvaron, mely a convent külső épületeihez vezetett. Ott két 

katona állott őrségen. 

– A jelszót! – kiáltották. 

– Nem tudjuk, mi nem vagyunk katonák! – felelte Salm. 

– Vissza! Jelszó nélkül senki nem távozhat. 

Most megjelent egy juarista tiszt. 

– Kérem, engedjen minket távozni! – kiáltotta feléje Salm. – 

Hiszen láthatja, hogy mi civilek vagyunk. 

A tiszt fürkésző tekintettel mérte végig mind a kettőt, de 

különösen a császárt. Azután könnyedén meghajtotta magát. Úgy 

látszik, felismerte a császárt, és meg akarta menteni. 

– Mehetnek! – szólt. 

Az őrség vállra kapta fegyverét. A császár hálás tekintettel 

nézett az ellenséges tisztre, és azután Salmmal együtt 

keresztülment a külső épületeken. Egész csapat szolga és tiszt 

követte őket, valószínűleg a juarista tiszt ezeket is szabadon 

engedte. Ezek között volt Lopez is. 



– Nos, Lopez, mit szól ön ehhez a szégyenteljes áruláshoz? – 

kérdezte a császár. – Nem sejti, ki az áruló? Ha nem tévedek, ön a 

convent közelében volt. Pokoli ravaszsággal hajtották végre ezt a 

tervet, hogy ön mit sem vett észre! 

– Sejtelmem sincs róla – felelte Lopez, szemeit a földre 

szegezve, mert Salm herceg átható tekintettel figyelte oldalról. 

– Miért vannak az ágyúk… a város felé irányítva? – kérdezte 

élénken a császár, nyolc ágyúra mutatva, amelyek a zárda előtti 

térségen állottak. 

– Nem tudom – valószínűleg az árulók… – mormogta Lopez. 

– Igen, az árulók! – ismételte Salm herceg. – Nos, még nem 

diadalmaskodtak! 

A térségen Miramon tábornok, mihelyt a császárt 

megpillantotta, kardjával üdvözölte. A tábornok azon fáradozott, 

hogy kicsiny csapatában rendet teremtsen. De ez nem volt könnyű 

dolog. A csapatok tudták, hogy az ellenség a városban van; a 

városból fegyverropogás hallatszott, s a közeli hegyi sáncokon 

dörögtek az ágyúk. Egyszerre Miramon egyik szárnysegéde 

előrerúgtatott a tábornok felé, s közvetlen közelből rásütötte 

revolverét. Miramon lezuhant a lóról. A katonák egy része 

menekülni kezdett. 

– Ez lázadás! – szólt a császár, akinek arcán mély fájdalom 

látszott. 

– A Cerrón áll csapataink főereje! – kiáltotta Salm herceg. – 

Menjünk oda, felség! 

A császár előtt még egyszer megjelent egy halvány 

reménysugár. Salm herceg és a minden irányból odasereglő tisztek 

kíséretében Miksa gyorsan a Cerro de las Campanas felé 

igyekezett. Ott Mejia tábornok a csapatokat rendezte, ez azonban a 

lehetetlenséggel volt határos. A juaristák majdnem valamennyi 

tüzérütege a Cerrót vette tűz alá, s elborította azt a gránátok 

özönével, és mikor a tüzérség elhallgatott, lovascsapatok rohantak 



az összezavarodott csapatokra, és minden kísérletet 

megakadályoztak, hogy harcvonalba fejlődhessenek. 

A császár kardjára támaszkodva, merev tekintettel nézett a 

hegyi sáncok felé, ahonnan tompa dörrenések kíséretében fehér 

füstfelhő gomolygott elő. 

– Bárcsak nekem is akadna egy golyó! – szólt a császár 

majdnem hangtalanul. 

Közelben egy gránát csapott le, közvetlen a császár mellett 

repült el egy gránátszilánk, és egy katonát megölt. A császár 

arrafelé fordult, keserű vonás ült arcára. Talán irigyelte a katonát! 

– Elég! Elég! – kiáltott fel hirtelen Miksa. – Adjon parancsot 

tűzszünetre. Castillo, küldjön egy tisztet az ellenséghez át, és 

üzenje meg a parancsnoknak, hogy tárgyalni óhajtunk. 

Castillo tábornok kiadta a parancsot. Mialatt a parlamenter tiszt 

az ellenséges vonalak felé haladt, mély csend állott be. A 

császáriak közül senki sem szólt egy szót sem. Csak Salm herceg 

törte meg a csendet: 

– Ezt az órát az áruló soha el ne feledje, és még haláltusájában is 

emlékezzék vissza reá! 

A támadást Corona tábornok vezette. Megjelent Cortina 

tábornokkal és vezérkarával a Cerro magaslatán. A császár eléje 

ment, s megkérte Corona tábornokot, hogy néhány szót 

négyszemközt beszélhessen vele. 

Corona félrevonult a császárral. 

– Nem volt szerencsénk, elárultak minket – szólt Miksa. – Nem 

fog vonakodni, hogy megadja nekünk azt a tiszteletet, mely 

minden derék katonának kijár. Ami engem illet, többé nem 

vagyok Mexikó császárja. Mikor Mexikót elhagytam, 

lemondásomat okmányba foglalva kimondtam, s azt Lacunza 

miniszternek átadtam, akinek irattárában ez az okmány 

megtalálható. Nem azért mondom ezt, hogy ebből valami előnyt 

kovácsoljak a számomra, ellenkezőleg, én magam minden 



áldozatra kész vagyok, s felajánlom magam, ha ezt követelik. Csak 

azért közlöm ezt önnel, hogy nincs semmi rejtegetnivalóm ön 

előtt. Át akarja venni a kardomat? 

– Látom, ott jön a mi főparancsnokunk, Escobedo tábornok – 

válaszolta Corona. 

– Akkor jó – felelte a császár, s mikor Escobedo, ez a vad, 

kegyetlen arcú férfi odaért, Miksa átadta neki kardját. Escobedo 

átvette, de úgy, hogy arcizma se rándult. Sem részvét, sem pedig 

más érzés nem volt arcáról leolvasható. 

Egy félórával később Miksa császár és kísérete a Convent de las 

Capuchinas foglya volt. Lopez ezredes szabadon haladt a városon 

keresztül. 

Pettow Ralph, miután Lopez a köztársasági csapatokat a 

Convent de la Cruzba vezette, még egy ideig a zárda előtti téren 

maradt, s látta, mikor a császár és kísérete a conventből távozott. 

Ez körülbelül fél hat tájban lehetett. Azután lovát átadta egy 

katonának, s belépett a convent külső épületébe. 

– Hol találhatom Don Sylviót? – kérdezte. 

Útbaigazították, s a földszint egyik tágas szobájában megtalálta 

Escobedo pénztárosát. 

– Ah, ön az, Don Brandon! – szólt barátságosan, s Ralph nem 

vette észre, hogy a barátságos mosolyba finom gúny vegyül. – 

Nos, minden szerencsésen sikerült. Mennyi is volt csak a 

kialkudott összeg? 

– Húszezer piaszter! – mondta Ralph. 

– Szép összeg! – jegyezte meg Don Sylvio, és kinyitott egy 

szekrényt, amelyben egy csomó papírpénz hevert. 

Ralph egy kissé elsápadt, valamivel közelebb lépett Don 

Sylvióhoz s kezét az asztalra tette. 

– Mit jelentsen ez? – szólt. – Én húszezer aranypiasztert kapok, 

fizetendő ércpénzben! 



– Csakugyan? – kérdezte Don Sylvio mosolyogva. – 

őexcellenciája nekem kifejezetten meghagyta, hogy önt saját 

hazájabeli bankjegyekkel fizessem ki. 

– Saját hazámbeli pénzzel? Ezek a bankjegyek ott… nem 

olyanok, mint az Unió bankjegyei! – kiáltotta Ralph. 

– Nem, nem olyanok, mint az Unió bankjegyei, de a Déli 

Államok ezzel fizettek! – felelte Don Sylvio. – Mi ezeket a 

bankjegyeket, azt hiszem, Matamorasban kaptuk, húszezer 

piaszter értékben. Itt van, tegye el! 

Ralph szótlanul állt. Erre nem volt elkészülve. Ő, az áruló, nem 

gondolt – árulásra. Főleg – bármilyen különösnek tűnik is – ilyen 

aljas, közönséges árulás távol állott tőle. Gyilkosság, ahol érdeke 

vagy szenvedélye megkívánta, szöktetés, ha egy szép nő 

megtetszett neki – mindez nem riasztotta vissza. De 

„csekélységekkel” soha nem foglalkozott, s még kereskedő 

korából ráragadt valami – igazságérzet. Húszezer piasztert ígértek 

neki, s ő feltétel nélkül hitte, hogy ezt komolyan gondolják, és 

azért a nagy szolgálatért, amit a juaristáknak tett, jutalom gyanánt 

ilyen összeget szabad követelnie. És most ez a papírpénz – úgy 

látszik – texasi, amit még a forradalom idejében készítettek – nem 

ér többet, mint az üres papír. Megsemmisülten állott ott. 

– Lehetetlen! – szólt kényszeredett mosollyal. – Ez csak az ön 

tréfája. Ez a papirospénz nem ér egy piasztert sem. 

– Annál rosszabb reánk nézve, mert nekünk ezt akkor teljes 

értékben kellett elfogadnunk – szólt Don Sylvio vállvonogatva. 

Rettenetes végzet! Életének sorsdöntő pillanatában épp azzal 

van büntetve az áruló, amivel szentségtörést űzött. Hazáját 

elárulta a forradalomnak, amelyért kockára tette életét, s most 

ennek a forradalomnak értéktelen pénzével gúnyolják ki. 

– Félre a tréfával! – kiáltotta durván. – Adjon nekem készpénzt, 

aranyat, annyit, amennyi éppen van, nekem mennem kell! 



– Csak egyetlenegy darab ércpénzem van – felelte Don Sylvio –, 

ez is magántulajdon. 

– Ördög és pokol, ön közönséges gazember! – kiáltotta vad 

dühvel Ralph, s tőre után nyúlt volna, de az ott maradt a 

majorban. 

– Ne legyen igazságtalan – szólt Don Sylvio nyugodtan. – Mi 

azt hittük, hogy ezt a pénzt még mindig elfogadják. Ön maga is 

amerikai, és egy ízben úgy nyilatkozott előttem, hogy a Déli 

Államok papírpénze sokkal jobb, mint az Északi Államok aranya! 

Ralph belátta, hogy ez az Isten büntetése. De megbánást azért 

nem érzett. Tehetetlen dühében fogcsikorgatva átkozódott. 

– Mit gondol ön, mit csinálnék Escobedóval, ha most itt volna? 

– sziszegte a pénztáros felé. 

– Azt nem tudom – felelte ez hidegen. – Talán 

szemrehányásokat tenne neki, amiket nem érdemel meg! 

– A két kezemmel fojtanám meg! – kiáltotta Ralph. 

– Ha ilyen gondolatokkal foglalkozik, sokkal jobb lesz, ha 

mennél előbb elhagyja Oueretarót! – szólt Don Sylvio minden 

egyes szót hangsúlyozva, és nagyon komolyan nézett Ralph-ra, 

miközben meghúzta a csengőt. – Tehát nem akarja elfogadni ezt a 

húszezer piasztert, Don Brandon? – kérdezte azután. 

Ralph undorral és megvetéssel nézett végig a pénztároson, s 

azután az ajtó felé fordult. 

– Vezesd ki ezt az urat a conventből, s gondoskodjál arról, hogy 

akadálytalanul távozhasson – szólt Don Sylvio a belépő altiszthez. 

– A mieink közé tartozik! 

– A tieitek közé? – sziszegte Ralph. – Inkább az ördögnek adom 

el a lelkemet, semhogy hozzátok szegődjem! 

Követte az altisztet és kitámolygott. Mikor lovára akart ülni, 

érezte, hogy erre képtelen. Úgy rémlett neki, mintha a föld inogna 

lábai alatt. Nekitámaszkodott lovának. Mitévő legyen most? 



Igen, mit csináljon most! Ha Marion várni fogja, magával viheti 

ezt a nőt? Hiszen egyetlenegy piasztere sincs! Mit csináljon vele? 

Marion nem az a nő, aki eltűri a nélkülözéseket. És mégis – 

lemondjon róla? Az egyetlenről, akit még a sajátjának nevezhet? 

Gondolkozott – illetve gondolkozni próbált, mert az agya nem 

akart neki engedelmeskedni. Az éjszakai virrasztás, az izgalom a 

majorban, halálra fárasztotta és elcsigázta. 

Még egy terv villant át agyán. A juaristák között ismert egy 

csapatot, amely csőcselékből verődött össze. Ezzel meg akarta 

támadni Edmond majorját, ki akarta fosztani. Ott jobb pénzt talál, 

mint a pénztáros szekrényében. Igen, ha ez sikerül, akkor minden 

jóra fordul. Akkor megbosszulja magát, és egyszersmind 

megszerzi azt, amit most nélkülöz. De vajon rá tudja-e venni a 

csapatot, hogy őt kövesse? A vezetővel csak néhányszor beszélt: 

hajlandónak mutatkozott, hogy megtámadja azokat a majorokat, 

amelyek császárpárti emberek tulajdonában vannak. De vajon 

beleegyezik-e abba, hogy megtámadjon egy olyan embert, akit a 

csillagos lobogó fedez, azt, akit Ralph oly végtelenül gyűlölt? 

Mindegy, meg kell kísérelni a dolgot! Marionról nem akart 

lemondani. Az ágyúlövések, melyeknek gránátjai a Cerro de las 

Campanast elárasztották, őt is felrázták. Egy pálinkamérést 

keresett, s utolsó pénzéért, ami még birtokában volt, rossz pálinkát 

vett, és felhajtotta, mint a vizet. Aztán felpattant lovára, amelyet 

eddig kantáránál vezetett, és a Casa Hernandez felé lovagolt. 

Ez egy magánosan álló ház volt, amolyan leánynevelő intézet, 

keletre a várostól, azon az úton, amely Edmond majorja felé 

vezetett. Nem volt könnyű dolog odáig eljutni, mert a juarista 

csapatok kisebb osztagai elárasztották az országutat, s azzal 

szórakoztak, hogy a járókelőket megtréfálták. Néha egy-egy 

gránát csapott le a hegyi sáncokból az országútra a csapatok közé, 

és a köztársaságbelieket széjjelugrasztotta. 



– Vajon eljön-e? – tűnődött magában Ralph, mikor a Casa 

Hernandezt egy domb árnyékában megpillantotta. Arrafelé 

kémlelődött, de még mit sem tudott kivenni. Ám mikor egészen a 

ház közelébe ért, az akácfák árnyékában megpillantott egy női 

alakot: egy öszvéren ült. Egy férfi állott mellette az öszvérvezetők 

öltözékében. 

– Az öszvér még nincs megfizetve! – kiáltotta Marion franciául 

az érkező elé. – Adja oda a pénzt ennek az embernek. Elérte célját? 

– Mennyi jár magának? – kérdezte Ralph sorsát átkozva. 

– Negyven piaszter – szólt az öszvérvezető. 

– Most nem tudok váltani – szólt Ralph a vezetőhöz. – Kísérjen 

el bennünket, ha akarja. Sietős a dolgunk. Egy pillanatig sem 

szabad késlekednünk. Csak nagyobb amerikai aranypénz van 

nálam. Előre, drágám! Előre! 

– Megálljon: még egyet! – kiáltott rá Marion. – Igaz, hogy a 

császárt elárulták? 

– Igaz! – felelte Ralph. – De mit törődünk mi azzal? Előre! Előre! 

– És ehhez önnek van valami köze? – kérdezte Marion. 

Hangja különös izgatottsággal csengett, arcvonásait a sűrű 

fátyol miatt Ralph nem láthatta. 

– Mit törődünk mi, vagy ön azzal? – kiáltotta Ralph 

indulatosan. – Jöjjön, vagy egyedül lovagolok tovább! 

– Ön a császár árulója, Brandon! – kiáltotta Marion kezét 

felemelve. – Átkozott legyen az, aki önt követi, aki az ön kezét 

megérinti, aki önnek egy ital vizet nyújt! 

– Asszony, te megőrültél! – kiáltotta Ralph. – Előre! 

Az öszvér zablája után nyúlt. De Marion félrerántotta az állatot, 

és az öszvérvezető, aki attól félt, hogy a civakodás következtében 

elveszítheti öszvérét, az állat zablájához kapott. 

Ebben a pillanatban Marion hangosan felkiáltott. Egy juarista 

szakasz vonult el előttük, amely közrefogva egy csapat fogoly 

császárpárti katonát vezetett, többnyire erős lovasokat. Marion 



ezek között felismerte férjét. Mi ösztönözte arra, hogy hirtelen 

rákiáltson? Megbánta lépését vagy abban a szilárd 

meggyőződésben élt, hogy Ralph Miksa császár árulója, akit 

rajongásig tisztelt? Minden körülmény egybevágott. Talán 

hirtelen gyűlölet és undor töltötte el e férfi iránt, akivel éppen 

szökni akart? Talán Ralph feldúlt vonásaiból kiolvasta, hogy 

valami váratlan, helyrehozhatatlan dolog történt vele, és ez nem 

lehet más, mint hogy balul ütött ki a pénzfelvétel? Az asszonyok 

néha biztosan olvasnak a férfiak arcvonásaiból. 

– Guarato! Kedves Luisom! Ide hozzám! Ments meg! – kiáltotta 

Marion folyvást, Ralph szitkait és átkozódásait éles női hangjával 

túlharsogva. – Segíts rajtam! Ez az áruló, Don Brandon, azt 

mondta nekem, hogy a juaristák fel akarják gyújtani a várost, és ki 

akarják rabolni, és elcsábított, hogy vele menjek. De most már 

tudom, hogy ebből semmi sem igaz, hazudik, és ő árulta el a 

császárt! 

A fogoly lovasok soraiból ordítás hangzott fel. Guarato ezekkel 

a szavakkal: – „Fiúk, engedjetek! Nem szököm meg tőletek. Hová 

is szökném?” – keresztültört a kísérőkön, futtában egy nagy követ 

kapott fel, s néhány ugrással Marion mellett termett. Ralph 

akaratlanul néhány lépést hátrált. Elmenekülni nem tudott: jobbra 

a Casa Hernandez, balra és mögötte a sziklahasadékok, előtte a 

juaristák a foglyokkal. De hiszen a juaristáknak el kell őt 

engedniük. Lovával közéjük nyomult, arcát eltorzította a 

kétségbeesés és a tehetetlen düh. Tehát idáig jutott! Mint valami 

koldus hagyja el Mexikót! Minden reménye szertefoszlott. Már 

nem tudott semmit kieszelni. A kő, amelyet Guarato feléje dobott, 

olyan erősen találta a nyakán, hogy Ralph, mintha golyó érte 

volna, lezuhant lováról. 

– Ő az áruló! – kiáltotta Marion. – Köszönöm, drága Luisom, 

hogy idejében érkeztél ide. Engem is el akart árulni. Vegyétek el 

tőle a Júdás-díjat! 



Szó gyorsabban nem hathatott. Császáriak és juaristák Ralph-ra 

rohantak, aki éppen fáradtan tápászkodott fel, és kidülledt 

szemekkel fegyvert keresett. 

– Kutya, te árultad el a császárt? – kiáltotta Guarato. 

– Bolond! – felelte Ralph alig hallhatóan. – A te tiszteletre méltó 

feleséged éppen meg akart velem szökni, de a bestia kitalálta, 

hogy nincs pénzem… 

– Hazudsz! – kiáltotta Guarato. 

Egy csomó férfi már Ralphra vetette magát. A szó szoros 

értelmében letépték testéről a ruhát és átkutatták zsebeit. 

– Hol van a pénz, a vérdíj, a Júdás-díj? – üvöltötte a tömeg. 

– A ti pénztárosotok, az a gazember, rossz pénzt akart nekem 

adni – felelte Ralph megvetéssel. – Én az arcába dobtam, és 

elmentem. De tudok nektek egy helyet mutatni, ahol százezreket 

találtok… 

– Hazudik! Hazudik! – kiáltották minden oldalról. Egy kő a 

mellén találta – összerogyott. A katonák dühe elszabadult. 

Juaristák és császáriak együttesen ütlegelni kezdték, kövekkel, 

puszta kézzel, tompa fegyverekkel. Olyan volt, mintha egy 

vadállatot egy falka dühös kutya venne körül. Ralph felnyögött, 

azután üvöltött, vadul csapkodott maga körül – végül hörögni 

kezdett. Egy szétdarabolt véres hústömeg maradt csak belőle. 

Most már ott hagyták a katonák. Mindegyik rúgott egyet az 

összemarcangolt hullán. Marion a rettenetes színjátékot 

nyugodtan nézte végig. Fátylát hátradobta, s arcán a kielégített 

bosszú tükröződött. 

A csapattal együtt ő is otthagyta a helyet. Egy keselyű, mely 

éppen a levegőben kóválygott s egyre lejjebb-lejjebb ereszkedett, 

hirtelen éleset rikoltott, s kiáltásával társait odacsalogatta. 

Néhány óra elteltével Pettow Ralphból nem maradt más, csak a 

csontjai, a queretarói napsütésben. 



Befejezés 

Ha Edmond Dantes még élt volna, talán az ő befolyásával még 

elérhette volna, hogy a fogoly Miksa császárt megmentse. Küldtek 

is hozzá, de Dantes már utolsó álmát aludta. Edmond de Tréport 

csak rövid ideje tartózkodott még Mexikóban, és mister 

Büchtingnek, valamint a többi férfiaknak kevés ismeretsége volt a 

köztársasági párt vezetőivel, hogy a császár megszabadítását 

lehetővé tegyék, vagy akár megkísérelhessék. És így halt meg a 

habsburgi herceg, Európa legrégibb uralkodócsaládjának egyik 

sarja, 1867. június 19-én mint lázadó, a juaristák golyójától, 

ugyanazon a Cerro de las Campanason, ahol május 15-ének 

reggelén megadta magát, vele együtt Miramon és Mejia 

tábornokok. 

Edmond – véletlen találkozása folytán Don Luis Guaratóval – 

megtudta, hogy milyen véget ért Ralph Pettow, és milyen árulást 

követett el. A hír hallatára a nők megkönnyebbülve lélegeztek fel; 

Elisa az óta az éjszaka óta egy pillanatig sem hagyta el gyermekét. 

Guarato természetesen szintén fogoly volt, de szép felesége 

szeretetreméltóságának köszönhette, hogy nem ítélték el. De 

Mexikót el kellett hagynia, mert tudták, hogy a klerikálisok híve. 

Mint intendánsa egy Mexikóból száműzött gazdag férfinek, 

Havannába költözött, ahol donna Mariont mint legelső szépséget 

ünnepelték. Az egész világgal elhitette, hogy az agyonlőtt Miksa 

császárhoz nagyon közel állott; a beavatottak mosolyogtak ezen, 

de nem vettek fáradságot maguknak, hogy megcáfolják. 

Semmi sem zavarta azóta a Büchting, Toledo, Tréport és Everett 

családok életét. Richard állandó lakhelye New York. Mr. Büchting 

ismét a Liberty ültetvényre költözött; Alfonso még atyjánál időzik, 

de komolyan arra gondol, hogy gyarmatot alapítson. Toledóban 

lakik Schwartz Anna is. Elisának sikerült nyomára akadnia, mikor 

Anna Booth halála után elhatározta, hogy otthagyja a titkos 



klubot. Kezdetben Anna szándéka az volt, hogy Lady 

Georgianához csatlakozik, aki Ralph szégyenteljes árulása óta 

teljesen elzárkózott a világtól, s őutána vágyódott. De lady 

Georgiana hirtelen meghalt. Úgy hírlett, hogy megmérgezte 

magát, mert szégyenét nem bírta tovább elviselni. A lady halála 

után Anna beleegyezett, hogy régi barátját s útitársát, Mayer 

Wetzelt, Toledóban felkeresse. Ott úgy szerepelt, mint a derék férfi 

rokona, aki özvegy, és fogadalmat tett, hogy soha többé nem megy 

férjhez. A barátságos, de szerencsére legtöbbnyire üresen álló 

major most az ő felügyelete alatt áll. 

Justus White, a derék néger visszatért hazájába, hogy otthon 

fajtestvéreiért dolgozzék és barbár szokásaikat enyhítse. 

És a csodálatra méltó férfi, aki a legkülönösebb változásokat 

élte át, aki a világ minden országában a humanizmus magvait 

ültette el – ott nyugszik a Reménység Völgyében egyszerű 

sírjában, ahogy hajdan a Vágyak Hegyén élt. Egész élete 

reménykedés volt egy jobb világ, az emberiség tökéletesedése, a 

szenvedések enyhülése után. Vágy és reménység egyesült benne 

tettrekészséggel és akaraterővel, hogy magasztos terveit 

megvalósíthassa – úgy, ahogy talán más halandó nem lett volna 

képes… 
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