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I. FEJEZET.

A varsói királyi palota.

— Oh csak porba tudnám őket tiporni, az 
áruló kutyákat^

Es Berg gróf tehetetlen dühhel szorította 
össze ökleit, midőn szenvedélyes haragjának e kifa- 
kadása tört fel ajkairól. Szeme elégületlenül sik
lott végig Varsó álomba merült városa felett. Lehor- 
gasztott fővel és hátrakulcsolt kezekkel járkált föl 
és alá a királyi palota széles tornáczán. Az éj hűs 
szellője meg-megrezegtette a sudár fák lombkoro
náit, melyek illatos zöld rojtként szegélyezték a 
Visztula felé lejtősen alámeredekülő pompás terrászo- 
kat. Köröskörül egy hang se hallatszott, mig a len
gyelországi kormányzó saját aggódó leikével beszélt; 
csupán a távoli őrök tompa léptei hangzottak fel a 
méla csendben, kik fáradtan és unottan czirkáltak 
az állomásaikon.

— Ha egyszerű közkatona volnék, boldogabb 
lennék — töprenkedett Berg gróf mély keserűség
gel szivében. — Egy vitézségi érem, egy kis nyugdij, 
néhány napig tartó wutki-mámor gyönyörűsége, a
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barakokbeli durva tréfák jóízű örömei, vala
mint a parasztszerelem kissé otromba hűsége, 
mindezek az alsó néposztályok szerény tűzhelyeinek 
jutnak csupán osztályrészül. Es én, a lengyel király
ság hatalmas parancsnoka, én, kit egy egész nagy 
császári birodalom minden hatalma támogat, én 
ide vagyok lánczolva egy pár rongyos, elégedetlen 
koldus miatt. Hiába igyekeztem utat törni magam
nak az ő sánczaikon keresztül.

— Vájjon a kudarczom ezektől a csecse
becséktől fog-e megfosztani, vagy talán Szibériába 
visz, ki tudja?

Ideges, nyughatatlan ujjai görcsösen meg-meg- 
vonaglottak és őrült vágy fogta el, hogy letépje 
a mellén ragyogó, drágaköves érmeket.

— Nem, nem akarom megérni azt, hogy min
den udvari bolond, minden parancsolhatnám nagy- 
urnak a czéltáblája legyek. Pedig most egyetlen 
egy ballépés mindattól megfoszthat, amit harmincz 
évi hű szolgálat révén kiküzdöttem magamnak.

Berg gróf mélyen felsóhajtott, amint tekin
tete merőn tapadt néhány kivilágított ablakra, hol 
vidám tisztikara még mindig pohárcsengés mellett 
köszöntötte fel a czárt. A palota homlokzatának 
nyolczszáz lábnyi területe elhagyatottan és némán 
meredt az éjszakába, csupán az ő szárnysegédje 
volt még ébren, ki tiszteletteljes távolságban 
követte borongó gondolatokba merült urát és türel
mesen várta legkisebb parancsoló jeladását.



Berg gróf megállt és tekintetét a gyorsan tova 
hömpölygő folyam hullámaiban tükröző csillagok 
ragyogására szegezte. Az őszelő sárgult lombja 
zizegve hullott le utjain, amint az alsó terraszra 
érve, ledőlt egy márványpadra.

A nagy város álomba merülve terült el előtte, 
mint alvó i^roszlán. Csak egy-egy távoli őrszem föl
hangzó kiáltása bontotta meg a nyomasztó csendet 
és a nemes gróf megfordult és feltekintett a hatal- 
maS;, ódon kőtömbre, melynek királyi termeiben 
hajdan Mazovia herczegei székeltek.

— Atkozott kastélybörtön! — kiáltá mély ke
serűséggel. Csarnokaid árulók hajlékai; levegőd aljas 
ármány mérgével és lázadás lehelletével terhes. Trón
termeidből megszakadt szívvel bujdostak el királyok; 
kémek kisértette falaid mögött hősöket csaltak meg, 
aljas pénzért vásárra vitték az államot és magát az 
emberiséget alázták a porba! Mi lesz itt az én sorsom ? 
Hirtelen fogok-e valami pillanatszülte uj kedvenczben 
utódomra találni, vagy egyszerre megjön-e a rendelet, 
mely élethossziglani számkivetésre kárhoztat? Mert 
e játékban, mit a ravasz lengyel fondorkodás ellen 
folytatok, lehet hogy egy császár bizálmát játszottam 
el. Ha végre be kell vallanom, hogy nem tudom a 
forrongó zendülések titkos szövedékét felfedezni, ez 
az én teljes tönkre jutásomat jelenti.

— Minden pillanatban bekövetkezhetik az én 
bukásom és akkor kezdődik a bünhődésem is. Csak 
tudnék olvasni a csillagokban, midőn könyörtelenül
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ragyogva gyulnak ki a keleti égen. Mi vár rám a 
jövőben? A czár csak egyet kiván: sikert. Szigorú 
engedőimet követel tán még az életem árán is. 
Utat-módot kell találnom, hogy én legyek a nyer
tes az összeesküvés, az aljas ármány e vak játsz
májában. Nem tartok igényt a lángész kettős látá
sára és mégis, a nagy Napóleon, midőn e helyütt 
járt, ép oly vak volt, mint a mogorva Wallenstein 
Eger várában, vagy mint az emberkerülő ötödik 
Károly az Eskuriálban. Mert a csillagok némán 
ragyognak le ránk, mig az ember tovahalad a bu
kás, a tönkrejutás felé és örökké vakon küzköd a 
sors iszonyú végzetei ellen. Utolsó beszámolómat a 
czár kedvetlenül fogadta, mint ki nem elégitő tudo- 
sitást. A túlzásig menő szigor, a társadalom leg
mélyének vizsgaszemü kutatása, a pazarul osztoga
tott megvesztegetések, mind, mind eredménytelen 
maradt. Es itt a talpam alatt, Varsóban, e bűz- 
hödt, romlott fészekben, az árulás tüzének izzó 
parázsa titokzatos lázadássá van fel szitva. Minden 
perczben hirül vehetem . . .

— Elhallgatott és megfordult, a mint látta, 
hogy lenn az országúton egyetlen egy szál katona
tiszt vágtat őrült sebességgel a Jagellók hatalmas, 
ódon palotájának kiszögellő nagy kapuja felé.

A lovas mögött egy kis kozákcsapat vágtatott 
dübörögve tova könnyű paripákon és hosszú lándzsáik 
világoskék tündökléssel ragyogtak a kristálytiszta 
csillagfényben.



— Futár jön, sóhajtotta a kormányzó unot
tan, a mint felemelkedett arról a pádról, a hol hajdan 
Sobiesky eredménytelenül harczolt a rázúduló gond
dal, hol Ágost szász herczeg szomorú szívvel gon
dolt vissza távolba szakadt szép Aurorájára és 
hol a hős Poniatowsky, arról a hatalmas Szemiramis- 
ról álmodott, kinek önfejű szerelme, őt a gyalázat 
ösvényén végigvezetve, Lengyelország végzetes trón
jára emelte.

A komor töprengéstől kimerült férfi, kinek 
vasmarka II. Sándor czár nevében féken tartotta a 
leigázott Lengyelországot, vissza akart vonulni saját 
szobájának magányába. Beleunva a várőrség ma
gasabb rangú tisztjeinek adott bankett unalmas, 
hideg szertartásosságába, a meghódított Lengyel- 
ország parancsnoka észrevétlenül hagyta volt el a 
pohárcsengéstől zajos termet, hogy az éjjeli óra 
méla csendjét élvezhesse.

— Senkiben se bizhatom meg, suttogta. Gon
dolkodnom is csak akkor szabad, ha itt künn egye
dül vagyok a szabadban; leveleim, tudósításaim, tit
kos intézkedéseim mind, mind akárcsak nyitott 
könyv volna az összeesküvő fattyuk szemei előtt. 
Aranyleples ostromállapot ez a palotai élet, 
mert ama háromszázezer embernyi tömegből, mely 
itt hemzseg, aljas árulás és faji meghasonlás vicso
rítja rám lépten-nyom.on a fogát. Százezer ocsmány 
zsidó, százötvenezer aljas lengyel lelkében áruló 
gazság, őrületes láz ég és a czár csekélyszámu



párthívei közé csupán a katonaság és a tunya, elhí
zott hivatalnoksereg tartozik. És ez utóbbiak közül is 
ki tudja, hányán árulták már el a czárt, meghódolva 
a lengyelországi csillogó külszínnek és az asszonyi 
csábítás bűvöletének.

Berg gróf visszahökkent, midőn a nagy 
sebbel-lohbal közeledő szárnysegéd katonásan szalu
tálva állt meg előtte és halkan szólalt meg:

— Császári külön gyorsfutár érkezett, rögtön 
átadandó fontos sürgönyökkel.

— Megint hasztalan rendeletek, megint kivi
hetetlen utasítások, sóhajtott fel a kormányzó, 
gyors léptekkel indulva saját magánszobája felé. 
Csak egy utunk van. A lengyel autonómia minden 
nyomát el kell törölni. Oroszország korlátlan ural
mát ki kell terjeszteni a nyugati határig és Varsó 
köré uj bástyákat kell építeni, melynek ágyúi a 
város felé szolgáljanak.

Ez az önkénytelen ajkáról fakadt, gúnyos meg
jegyzés nem csalt mosolyt a gróf ajakára, midőn a 
nagy, keleti épületszárnyból, a lengyel királyok ár
nyékaitól népes szobákból, a hallgatag főrendiház
csarnokon és a képviselők elhagyatott üléstermén 
végig, a nagy nyugati épületszárnyba ért, hol szárny
segéde gyors léptekkel sietett előre. Észrevette, 
hogy minden ,kapunál vad, mongolszemü kozákok 
kivont karddal állanak őrt.

Onkénytelen reszketés futotta át a gróf tes
tét és fogai vaczogva verődtek össze, amint végig-



haladt a rabigába hajtott nemzet megszentségtele- 
nitett bajlékáne

— Kegyvesztésemnek megyek-e most elébe? 
gondolta magában buskomoran. Ha nem tekinteném 
Xéniát, örömmel üdvözölném, a legtávolabb eső, a 
legjelentéktelenebb állást is, a hová a czár haragja 
száműzne.

Kipillantott az ablakon és tekintete végig siklott 
a Zamkowy téren, ügy érezte, mintha útjában a 
lengyel királyok festett képei rámeresztették volna 
a szemüket és elátkozták volna őt, amint arra 
haladt; mintha a lázadók uj légiói pattantak 
volna ki a falakat diszitő csataképekből bizony
ságául annak, hogy Lengyelhon virága hajdanában 
győzelmesen lobogtatta lobogóit Oroszország kellő 
közepében.

A lenyűgözött Varsó fölött összetorlódó sötét 
felhőkre húszezer láng viszfénye vetett halványsár
gás világot.

— Enkezemmel szeretném a levegőbe röpíteni 
a lázadás e fészkét, — dörmögte Berg gróf. Tűz
zel és vassal ki kellene őket irtani. Béke kell 
nekik! A sir békéje!

Komor, katonás arcza felderült, amint belé
pett a nagy csarnokba, a hol tábornokai naponként 
átvették titkos napi parancsait.

— Bocsássa be — szólt röviden a parancs, 
midőn szárnysegédeinek egyike ültéből felszökve, 
valamit súgott a hatalmas kormányzó fülébe, kinek
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egyetlen szava elegendő volt arra, hogy Lengyel
hon legbüszkébb feje a bitófa alá kerüljön.

Az előszoba ajtaja megnyílott és egy sötét 
arczbőrü czirkasziai gárdista kapitány egy katona
tisztet kisért be a grófhoz. A nyílt ajtón át körül
belül busz vad hegyilakó ődöngött, pisztolylyal, kard
dal, és tőrrel a kezükben a kik kíváncsisággal vegyes 
vad szenvedélytől égő pillantásokat lövelltek az 
imént érkezett pétervári dandyre. Asztrakán tur
bánjuk, csillogó, ezüst tölténydobozaik és exotikus 
nemzeti viseletűk vad külsőt kölcsönzött ezeknek 
az embereknek, kiknek tizenhárompróbás testőri 
hűsége még mindig a mohamedán eskü szentségéről 
tanúskodik.

Még a hosszú ut rátapadt szennye, negy
ven verstnyi éjjeli vágtatás okozta fáradtság se 
homályosithatta el az érkezett idegen különös szép
ségét és elbűvölő előkelőségét, ki mélyen meg
hajtva magát a kormányzó előtt, pecsétes levelet 
nyújtott át neki »0 Felségétől^ a nagylierczegtÖl«. 
Az utolsó szavakat az önkénytelenül összerezzent 
szárnysegédek meg se hallották.

A kormányzó szemei villámokat szórtak, mi
dőn gyors mozdulattal feltépve a czár magántitká
rának pecsétével ellátott levelet, mohón futotta át 
annak tartalmát. Udvarias kézmozdulata egy mel
lette álló karosszékkel kínálta meg a várakozó 
katonatisztet, aztán mélyen fellélegzett, midőn halk 
kérdésére ezt a suttogva elmondott választ kapta.



— Egy óra múlva, kegyelmes uram, üzenetet kell 
vinnem a Sándor-hidfőre, a folyam prágaoldali partjára.

Berg gróf szótlanul fordult szárnysegédéhez, 
ki jegyzőkönyvvel kezében, várta a parancsait.

— Ezredes ur — szólt a kormányzó gyakor
latszerezte határozott, velős rövidséggel — kettőz- 
tesse meg a palota őreit, küldjön ki rögtön tizen
két század katonaságot, hogy a Sándor-hidon 
sorfalat álljanak. Négy sotnia kozák-őrség czirkál- 
jon Prága külvárosában, két sotnia kiséri vissza a 
tiszt urat. A -katonai őrség főállomásánál felnyer
gelve várjon a paripám. Küldje be hozzám Alexan- 
droff tábornokot és a palota intendánsát. Titoktar- 
tást parancsolok. Egy pillanatnyi haladékot se 
tűrök. A szolgálattevő czirkasziai testőrség kisérje 
vissza a tiszt urat, a Sándor-hidon át.

— Minden izében katona, — gondolta magá
ban a királyi futár, midőn a kapualjban lóra pat
tant. Körötte negyven sötét lovas bontakozott ki a 
sötétségből, az éj mogorva, komor fiai és egy pillanat 
múlva a palota területe, a Zamkowy tér, a terra- 
szos kert, a folyam partjai kétezer fegyveres kato
nától hemzsegtek. Ember fiának tilos volt a bejárat 
a palotába ama percztől fogva, midőn Berg gróf 
maga lóra kapott és aggodalmasan dobogó szivvel 
végig vágtatott a hidon, melyen a fegyveres őrök 
sorfalat álltak. Mert 1860-at számláltak és Varsó 
utczáih mindennapi volt a gyilkosság, mely éj ide
jén az utakon és utczákon leskelődött.
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A néma katonaság közül, mely mogorván szo
rongatta töltött fegyverét, senki se tudta, kinek az 
alakját takargatja a bő köpönyeg, kinek arczát 
árnyékolja a tábornagyi fehérforgós csákó, midőn 
Berg gróf, a leigázott ország kormányzója, mély 
tisztelettel szökött le lováról és megcsókolta a 
császári britskából kegyesen feléje nyújtott kezet. 
Aztán ép oly szótlanul egyenesedett fel újra és 
maga is helyet foglalt a hintóbán, mely robogva 
haladt végig a jól őrzött hidon.

A sárral telifrecscsentett hintó^ csillogó aczél- 
lándzsák erdején keresztül robogott be a királyi 
palota udvarába, hol a császári kapu tárva-nyitva 
állott és az ötven libériás inas kezében lobogó 
viaszgyertyák fénye egy magas, erős, középkorú 
férfira esett, kit Berg gróf mély alázattal kalauzolt 
a lengyel királyok diszlakosztályába. Hanem előbb 
jól átkutatták volt a kárpitos szobák minden zugát 
és a viaszgyertyák lobogó fényében láthatóvá vált 
a dúsgazdag diszitményü falak minden arabeszkje, 
csak az a négy czirkasziai fegyveres nem, kik min
den terem négy sarkában, spanyol fal mögé rejtőz
ködve, őrt állottak.

Midőn Varsó hajnalban nappali munkájára 
ébredt, a nagy sárga királyi lobogó, a melyen hatal
mas kétfejű sas czimere sötétlett, a félmillió rab
szolgának azt hirdette, hogy az éjjel egy Bomanoff 
aludt a palotában.

Berg gróf szeme késő hajnalig kinos aggoda-



11

lommal tapadt váratlan vendégére, ki fürkésző 
kérdéseivel halálos ijedelmet keltett a szivében. 
Mert a kastély egyik, drágakövekkel himes ékszer
dobozra hasonlító, szobájában, hol hajdanában szép 
királynők égették hamuvá szerelmes leveleiket és- 
pirulva érezték szivük szenvedélyes szerelmének 
dobbanásait, a hatalmas czár testvére titokban 
értekekezett a kormányzóval Lengyelhon sorsa 
felett.

Még a bájos Xénia grófné is, ki halovány 
arczczal várta volt urának visszatértét, alig merte 
suttogva kérdezni, hogy ki volt az éjféli vendég. 
Nagyon jól tudta ő azt is, hogy teljes elszigetelt- 
ségük czifra nyomorúságában minden ajtó megnyí
lik annak a férfiúnak, ki Sándor czár nevében jön. 
Nagyon jól tudta azt, hogy ámbár az urának most 
császári hatalomban van része, egyetlen egy vigyá
zatlanul elejtett szóval, egyetlen egy ügyetlen indisz- 
kréczióval örökre eljátszhatja előkelő állását. Mert 
még hálószobájuk békés és biztos visszavonult- 
ságában is tisztek, hivatalnokok, kémek, inasok és 
a harmadik sectió bérenczei kémkedtek körülöttük. 
Es a bukás, mely magát Berg grófot hosszú évi 
számkivetésre kárhoztatná, az udvar aranyos ajtait 
örökre elzárná ugyanez udvar legfényesebb társa
dalmi csillaga, a szép Xénia grófnő előtt és fiát, 
a hóditó fiatal gárdistát, ama véres háború vérta- 
nuságára Ítélné, mely ez idő szerint a Kaukázus 
hegyszorosaiban dühöngött.
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A kormányzó tábornok lelkét az az aggasztó 
sejtelem remegtette meg, bogy csupán hűségében 
való kétkedés és megbízhatósága iránt ébredt bántó 
gyanakodás lehet az indító ok, mely arra bírta a 
nagyherczeget, hogy mély incognitóban, lóhalálában 
őrülten vágtatva, kétszáz mértföldnyi utazást tegyeai 

éj közepén váratlanul nála teremve tán 
végbeszámolást kérjen tőle Lengyelország kormány
zatáról. Mert a míg a sárga-fekete zászló ott lobog a 
nagy palota omladozó tornyain, a végzetes külde
tés II. Sándor czár korlátlan hatalmát ruházta rá 
a nevében megjelent nagyberczegre. Sem szívélyes 
barátság, sem gyanakvó bizalmatlanság leghalvá
nyabb árnyalata sem tükröződött a császári vendég 
arczán, midőn a kormányzónak kijelentette, hogy 
a legmélyebb titoktartást követeli tőle.

— Nem akarok érintkezni senki mással, csak 
önnel és azokkal, a kiket majd magamhoz ren
delek — válaszolt röviden a nagyherczeg, midőn a 
kormányzó a fogadtatás hivatalos formakérdésére 
rátért. Egyedül voltak és a reggeli már várta őket 
a királyi magánteremben, mialatt Berg gróf hiába 
igyekezett a sorsát kibetüzni a nagyherczeg moz
dulatlan, közömbös arczából. Néhány erősen kiéle
zett kérdés arra vallott, hogy az éjjeli látogató a 
kormányzó legutolsó tudósításainak legkisebb rész
letébe is be van avatva.

— Az ön utolsó beszámolója nem volt kielé
gítő, kedves gróf, — szólt a nagyherczeg, az emli-
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tett okiratot az asztalra dobva. — A császár aka
rata ezentúl tettet, komoly, férfias, szüntelen, min
dent magával sodró cselekvést követel öntől. O 
Felsége, a császár, azzal bizott meg, mondjam meg 
önnek, hogy ő teljes bizalommal van az ön buzgó- 
sága és tevékenysége, az ön hősies bátorsága é& 
férfias szilárdsága iránt. Hanem egyszersmind éle
tem legkomolyabb feladatát kell most teljesítenem. 
Megbízatásom oda irányul, hogy utolsó kisérletké- 
pen, mielőtt tettleges repressiohoz fognánk, értekez
zem önnel és beszéljem meg, vájjon egyesült erővel 
nem tudnánk-e belehatolni a rejtett myszteriumok 
mélyébe. Ön itt folyton tovább terjedő titkos láza
dás forrongó erjedése közepett van és fel vagyok 
hatalmazva arra, hogy önnek, de egyedül csak ön
nek kijelentsem, miként egész nyugati Oroszhon 
lángban áll. Eowno, AVitebsk, Wilna, Grodno^ 
Minsk, Volhynia, Podolia és Moghilef csupa rebel
lis fészek. Közel állunk a válsághoz. A nyilt láza
dás mindennap kitörhet.

Berg gróf elálmélkodó meglepetéssel bámult a 
nagyherczegre, amint annak érczes hangja ünnepé
lyesen csengett a fülébe.

— És nekem erről sejtelmem sem volt — 
rebegte zavarodottan. — Pedig hiven igyekeztem 
teljesiteni a kötelességemet.

A kormányzó arczán tükröződő kinos rémü
let meghatotta a komor nagyherczeget.

— Barátom, a látszólagos nyugalom vala
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mennyiünket félrevezetett. Kérem, a mi az ön sze
mélyét illeti, felesleges minden aggodalma. A csá
szár jobban bizik önben, mint valaha. Bizonysága 
ennek az, hogy ön lesz az egyetlen, ki titkos mis
siómról tud. Ez felséges bátyám saját rendelete. 
Az a terv, melynek kivitelét önre bizza, még az 
eddiginél is szorosabb összeköttetésbe hozza önt 
a császári családdal. A czár ezt küldi önnek.

A nemes gróf szive büszke diadalban dobbant 
meg, midőn a nagyherczeg mellére tűzte annak az 
érdemrendnek a csillagát, melynek elnyerése a gróf 
egész életének egyetlen nagy ambicziója volt.

— Mi nem kivánunk öntől az eddiginél tör
hetetlenebb hűséget, csak további lankadatlan cse
lekvést és föltétien hallgatást. Mert nyelvünk egyet
len egy elszólása Szent Oroszhon nagy szándékait 
meghiusithatja.

Aztán egy kis vázlatkönyvet kiterítve az asz
talon, éles hangon folytatta.

— Vésse ezt jól az eszébe. Ez a vonal itt, 
Odesszától Königsbergig Európa legrövidebb haránt 
átmérője. A lengyel királyság, a mint látja, ha
talmas bástyafalként messze kiszögellő csúcsot 
képez, melynek birása szabad utat biztosit nekünk 
Ausztriába és Poroszországba. Lengyelország hár
mas felosztásának szemfényvesztő játékát mellőzve, 
az orosz hatalomnak utolsó csepp vérét kell ontania, 
államkincstárának utolsó millióját fel kell áldoznia, 
hogy e természetalkotta erősség birtokában marad-
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jón. Mi még nem vagyunk teljesen elkészülve egy 
nagy háborúra. Az orosz kéz lassan mozog, de vas
marokkal tartja fogva azt, a mit egyszer ökölbe 
szorított. Mától számított negyven esztendő múlva 
hatalmas vasúti hálózat, nagy alkotások egész soro
zata, katonai szertárak alapítása Lengyelországot 
egyetlenegy nagy, hatalmas erőditménynyé fogja 
varázsolni, melyet egész Európa egyesült hatalma 
hiába fog döngetni.

— Arra lévén kényszerítve, hogy Konstantiná- 
polyt szemmel tartsuk és a Duna torkolata felett 
őrködjünk, első nagy ellenségünk Ausztria. Hanem 
egy másik nagyhatalomra számítunk, mely arra 
van hivatva, hogy Ausztriát megtörje, ez a hatalom 
az észak felcseperedő óriása: Poroszország. Majd 
ha az a két, egymással irigy agyarkodással vetél
kedő nyugati birodalom egymást porba alázta, akkor 
mi friss és ép erővel neki fogunk és nagy művünk 
gyorsan be lesz fejezve. Akkor aztán foszlányokra 
téphetjük a bécsi congressus szerződését, kaczagha- 
tunk a párisi egyezkedésen és még mielőtt felvir
radna a huszadik század hajnalhasadása, könnyű
szerrel legyőzhetjük minden európai ellenségünket. 
Jelszavunk ugyanaz, a mi Poroszországé, »katonai 
fegyelem, nevelés, éber megfigyelés« és a mikor 
legerősebbek leszünk, akkor tüzünk össze leggyen
gébb ellenfelünkkel. Húsz esztendő múlva Lengyel- 
ország katonai vasutakkal övezetten és hatalmas 
erőditményekkel fölfegyverkezetten, tartalékseregünk-
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kel játszva fog ellenállhatni minden támadásnak, és 
azalatt szabadon és teljes erőnkkel küzdhetünk 
Törökországgal és Angliával vagy fenyegethetjük 
Poroszországot.

— De hogy mindezt elérhessük, a lengyel 
összetartás legutolsó nyomait is el kell törülnünk. 
Napóleonnak igaza volt. A szenvedélyes, könnyelmű, 
állhatatlan és dőre lengyel nemzet halálra van Ítélve. 
Ezekből látja, kedves gróf, hogy Lengyelországot meg 
kell tartánunk, még ha az ég is összedől. Hajdan 
a kereszténység sorsa ugyanezen a szűk téren dőlt 
el, midőn Sobiesky a törököket visszaverte 1863-ban. 
Es most Európa uralmáért újra Poroszország vagy 
Ausztria síkságain folyik majd a küzdelem. Anglia 
napról-napra elszigeteltebben vonul vissza a maga 
kereskedelmi lobogója mögé és pénzkirályai kormá
nyozzák a tenger királynőjének birodalmát. A véres, 
forradalom, melytől rettegünk, most az ön tarto
mányainak határain belől érlelődik meg. A nyolcz 
belső lengyel tartomány zendülésre készül. Ha itt 
kitör a lázadás, ön el van zárva minden segélytől 

úgy járhatna, mint Yarus modern barbárok 
között. A lemészárolt seregeket könnyen pótolhat
juk ugyan, de Lengyelországot elvesztenünk nem 
szabad. Oroszország nyugati határának ez a kulcsa. 
Ha valamikor tömegesen harczolunk, csak az ellen
ség földjén fogunk csatát vívni. Hadd érezzék az 
első ágyulövésnél már az orosz kolosszus letipró 
talpait.
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— És melyek Fenséged uj tervei? — kérdé 
a gróf elálmélkodva.

A nagyherczeg mély gondolatokba merülten 
nézett a szeme közé.

— Midőn az ön igazszándéku buzgalma 
se tudott ő felségének végleges felvilágosításokkal 
szolgálni, az ön birodalmában észlelt kínos feszült
ség és a lengyel nemességnek, valamint a ránk nézve 
veszedelmes alsóbb társadalmi osztályoknak lázas 
tevékenysége másfelé irányította figyelmünket. Leg- 
éberebb kémeink, legügyesebb ágenseink nyugati 
Oroszországot járták be. Magától értetődő dolog az, 
hogy az ön alattvalóinak egyharmad része zsidó, 
kik bennünket gyűlölnek és meg vagyok győződve 
róla, miként a többi nyolcz tartományban az ugyan
olyan arányban levő zsidó lakosság szintén az össze
esküvést forraló lengyelek pártját fogja. Ezek a 
zsidók ugyanis azt remélik, hogy a lengyelek a 
Dnyeper mentén visszaadják nekik hajdani kivált
ságaikat. A lengyel nemesség pedig a mi régi hatá
rainktól egész az ön birodalmának végső nyúlvá
nyáig mind rettegi a jobbágyság eltörlésének fejük 
felett lebegő Damokleskardját. Soha országban az 
ur és jobbágy közti örvény nem volt oly áthidal- 
hatlan, mint Lengyelország ősi királyságában. És 
közöttük a zsidóknak, mint középosztálynak, mód
jukban áll, hogy betakaríthassák azt az arany
aratást, mely után annyira vágyódnak. így tehát a 
nemesség, a zsidók és a parasztok végre frigyetr

SAVAGE : AZ ŐSI KASTÉLY. 2
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kötöttek. És ők e perczben készek arra, hogy áz 
ön háta mögött fellázadjanak. Hanem mihelyt a mi 
titkos kémeink kiszimatolták az éjjeli összejövetele
ket és a titkos összeesküvőknek minden mozdulatait 
az emlitettem tartományokban, a császár feltette 
magában, hogy örökre kiirtja őket.

Kegyetlen láng lobbant fel a nagyherczeg 
szemében, midőn könyörtelen csengésű hangon 
folytatta.

— Az önök vezérszerepet játszó, veszedelmes 
nemessége titokban bejárta ám az orosz tarto
mányokat. így vezették önt félre. Hanem mi enged
jük, hogy vakon rohanjanak a csapdába. Azután 
majd lecsapunk rájuk. A császár nem akarja meg
kísérteni a lázadás elfojtását. O csak azt várja, 
hogy mielőbb kitörjön. Önnek itt elég erős fedezete 
van és Mouraviefif Mihály vezetése alatt két 
hadsereg, készen áll, hogy a Dnyeperen átkelve,
mind egy szálig leverje a támadókat. Azután hal- /
kan súgta: »Es aztán rögtön, erélyesen hozzá 
látunk, hogy Lengyelországot beleolvaszszuk Orosz
országba.«

— De hát a lengyelek? — kérdé Berg gróf 
félénken.

— Nem lesz többé lengyel nemzet, — düny- 
uyögte a nagyherczeg. Katholikusok, külföldi mene
kültek, fattyú zsidók, lengyel kutyák, hadd seperje 
el a fergeteg ezt az egész aljas söpredéket. Hanem 
előbb hadd rohanjon tőrbe a nemesség. Ha a csapda
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rájuk zárul, ők a kezünkben vannak. Bünhödés, 
vagyonelkobzás, számkivetés lesz az osztályrészük. 
Erre majd a söpredék fellázad. Mi legyőzzük és 
nemsokára minden nemesi birtokon le a határszélig 
loyalis orosz nemes fog mint tulajdonos székelni. 
Bs most alkalmazkodjék szigorúan az én rendelteim
hez. Tartson rögtön nagy katonai szemlét az összes 
hadsereg felett. Kezdje meg azt holnap a varsói ezred
del. Ez legalább mulattatni fogja ezeket a kutyá
kat. Holnap reggel rendes időben jelentkezzék nálam 
és terjeszsze elő nekem az összes lengyel nemesek 
névjegyzékét, kiknek birtokuk van az ön tartományá
ban. Nyolcz nyugoti tartományunknak hasonló 
névjegyzéke meg van már. Utasítsa rögtön áz összes 
alkormányzóságok maréchal de noblesseit,* hogy 
önnek eziránt felvilágosítással szolgáljanak.

A császár öcscse egy percznyi szünetet tar
tott és mosolygott a kormányzó zavarán.

— Kedves grófom, ne avasson be senkit a 
velem való mai értekezés titkába, kivéve azt a 
fiatal tisztet, kit én önhöz küldtem. Dournof Alexis, 
őrnagy a gárda-kürasziereknél, meg van bízva 
azzal, hogy a lengyel nemesség fölött összehúzza a 
hálót. 0  nincs irántuk jó szándékkal, mert az apja 
Meyendorf báró vezérlete alatt esett el a grochowi 
haláltosztó csatában, midőn a lovasság mind egy 
szálig elhullott, hogy megmentse Diebitscht. Dournof

* Lengyelország nemesei egy elnököt választanak, ki 
érdekeiket képviseli, ennek a neve maréchal de noblesse.

2*
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a czár kivételével, az egyetlen emberi lény, a ki tud 
ama szándékunkról, hogy tőrbe akarjuk csalni a 
lengyel nemességet.

— Es miért e tőrbe csalás ? — mormogta 
Berg gróf.

— Mert ha mindannyian gyanús ügybe bele 
vannak keverve, csakhamar mindörökre szét reb- 
benthetjük őket és birtokaikat igaz hitü oroszok
kal fogjuk benépesiteni. Mi az oroszlán barlangját 
rókabőrrel bélleljük ki. Hisz ön ismeri azt a régi 
példaszót: »Egy görög tiz európain, egy zsidó tiz 
görögön, egy orosz tiz zsidón tud kifogni«. A len
gyel nagybirtokosok teljes biztonságban rejtőzködtek 
el kiváltságaik bástyái mögé, összeesküvéseiket szen
vedélyes, tüzes asszonyaik mozditották elő a zsidók 
segitségével olyannyira, hogy azok az idegenek 
még a mi rendőrségünket is rendesen félrevezették. 
No de nemsokára megleczkéztetjük őket. Hanem 
mély hallgatást kérek az én kilétemet illetőleg. 
En ma éjjel titkon távozom innen. Csak a grófnét 
és a fiát mutassa be nekem. Mert nemsokára szük
ségem lesz az ő segédkezésére is.

A kormányzó tágra nyitott szemekkel bámult 
a nagyherczegre.

— A feleségem közreműködésére ?
— Arra, — feleié a nagyherczeg nyugodtan, 

elbocsátva a grófot. — Ön Dournoff közreműkö
désével nagy bált fog itt rendezni és én Wilnán 
szintén adok egyet, mihelyt oda visszatérek . . . Azt
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akarom, hogy az egész lengyel és lithván nemesség 
gyengéit kikémleljük.

— De. az országos zavarok? — szólt a kor
mányzó.

— Virágok alatt fogok küzdeni, — szólt mo
solyogva a nagyherczeg. — Aranynyal és szép szavú 
hizelgéssel utat nyitok magamnak a lengyel nők 
leggyengébb jellemű elemeihez. Mig a hadsereg 
harczrakészen lesi a jelszót, holmi turbékoló sze
relmes enyelgés utbaigazithat bennünket,

Berg gróf mélyen meghajtotta magát és visz- 
szavonult, mig a nagyherczeg az ablakhoz közeledve, 
kibámult az éjszakába. A kormányzó egész testé
ben összerezzent, midőn látta, mint emeli fenyege
tő ig  égnek a Moskovita vésztjósló haraggal ökölbe 
szorított kezét. Megbecsülhetetlen értékű czoboly- 
lyal szegélyzett szürke felöltőjében, melynek mellén 
egyetlen hófehér érdemkereszt fénylett, katonásan 
felsarkantyuzott csizmáival, baljában kemény csá
kóját szorongatva, a durva, erősakaratu királyi nemes 
négyszegletes feje, szürke szempárja, daczosan fel- 
kunkorodó bajusza és bronzszinü, megkeményedett 
vonásu arcza a Romanoffok edzett erejét, ellen
állhatatlanenergiáját és vad tettszomját hirdették.

Kegyetlen mosoly játszott vékony, könyörte
len ajkai körül, melyeknek bíbora közül kifehérlett 
erős alabastrom fogazata, mert a nagyherczeg e 
pillanatban egy egész nemzet halálitéletének titkát 
őrizte szivében.
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És Berg gróf, miután reszkető nejét álomba 
csititgatta, az őr fel-felhangzó lépteinek nesze mel
lett az előtte kifejlő ármány hálóján töprenke- 
dett, mely a bálterem diszes ragyogásával fátyo
lozza majd el a mögötte lesben álló bitót és a bör- 
tön-czella rémeit.

— Nem lesz többé lengyel nemzet — ismé
telte gépiesen és lelki szemei előtt felemelkedett a 
rettenettes Mouravieff, a csendes generális meg- 
kövesült arcza, amint szeme egy mozdulattal rámutat 
az árulók sírjaira. Mert Mouravieff Mihály Len
gyelország átka volt és vérebei most is a távolból 
vicsorították rá éles fogaikat. Az álmodozó éjszaka 
fátyölt borított az alvó Varsóra, melynek ezer lángja 
a Visztula vérmocskolt partjain ragyogott.

— Jól van, — kiáltott fel a nagyherczeg, 
midőn a hajnal fényénél nyugodtan futotta át a 
lengyel nemesség névjegyzékét, melyet a gróf ren
delkezésére bocsátott. — No, most szenteljünk egy 
órát bájos felesége társaságának és aztán fel a 
munkára!

Dobok dörgő pergése és trombiták harsogó ria
dója csendült fel a hajnali légben és a napfény csil
logó aranyba vonta a czár hadseregének lobogó 
zászlóit és szikrákat csalt a villámokat szóró lánd
zsákból, meg a diszes egyenruhákból, midőn a katona
ság kivonult a mohotovi nagygyakorlatra. Nehéz 
ágyuk recscsenő robogásának mély basszusa kisérte 
a vésztjósló csendben elvonuló ezredek lépteinek
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egyhangú dobogását. Köhögő, lomha zsidók szo
rongtak csoportokba verődve a széles utczákon és 
a keskeny ajkú lengyelek gyűlölet tüzében égő, sötét 
szemekkel fordultak be a mellékutczákba és áten
gedték á nagy utakat a rajnak: az idegeneknek és 
az ácsorgó fanatikus tanuló ifjúságnak. Katonazene 
nem csendült fel a légbe. Csupán az ellenállhatatlan, 
durva erő kifejtése volt ez; a tisztek rekedt parancs
szava bontotta csak meg a komor csendet, mint 
amikor hollósereg kereng károgva a még le nem 
tarolt csatatér felett.

Mialatt Xénia grófné személyesen tartott 
szemlét ama teremben, hol előkelő vendége, rég 
elhunyt királyok helyét volt elfoglalandó és hol 
Ínyt csiklandozó lakomát hordott fel a szolgasereg, 
a nagyherczeg, Berg gróf vezetése alatt, kiváncsi 
érdeklődéssel járta be az óriási királyi palota tág 
útvesztőjét. A királyi palotát katonai csapatok tö
mör fala vette körül hatalmas négyszögben, mely 
a zsidó-várostól a Piacé de la Saxeig és a fegy
vertártól a folyampartig vonult. Az elhagyatott 
nagy báltermen végig, hol a bogárszemü lengyel 
patricziusok kisértő szellemei visszajártak, kiknek 
karcsú alakja nem járta többé sem a gaidukot, 
sem a mazurkát, a gőgös nemesi lázadók ellen 
összeesküdt két hatalmas ur áthaladt a gallériák 
hosszú során, melyeknek falain ama nagyok szobrai 
fehérlettek, kik hősi halált haltak Lengyelország
ért, e szerencsétlen országért, mely a svédek, oro-
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szók, németek és osztrákok véres csatatere volt. 
Falmélyedések tátongó üre, mely a századok szen
tesítette remek gyűjtemények sorában itt-ott sötét
lett, magára vonta a nagyberczeg figyelmét.

— Mind Pétervárra küldtük, fenséged, 1831- 
ben, — válaszolt Berg gróf a nbgyherczeg kérdő 
tekintetére.

— Én az egésznek a lehordását fogom javas
latba hozni, — felelt mogorván a nagyherczeg, — 
és nj czitadellát fogok emeltetni a lengyel latrok 
patkány-üregének romjai felett.

Aztán, midőn a toronytetőről a czár fenséges 
megbízottja körüljártatta tekintetét a remek látó
képen, lassan, büszkén tette hozzá:

— Királyi egy tájkép. Orosz tulajdonná kell 
lennie örök időkre!

És látcsöve a gyakorlott csatatervelő ügyes
ségével az egész tájképet ölelte fel. Prágáról, Bia- 
lalenká, Grochow és Wawer véres csatamezőin át, 
szeme tova siklott Wilanowra, melyhez a fejedelmi 
Lubomirski és Potocki emléke fűződik. És amint 
elvonult előtte Morysin, Natolin és Powasky, a 
nagyherczeg szemügyre vette a fehér sas tönkre
ment mágnásainak fejedelmi palotáit, remek kert
jeit és elbűvölő szép kastélyait. A császár öcscse 
elmosolyodott, midőn ráismert Prága külvárosára, 
mely a fekete sas véres diadala révén tábornagyi 
rangra emelte Suwaroífot és alkalmat adott Katalin 
czárnőnek arra, hogy negyvenezer halott és sebe-
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sült áldozata árán szikráztassa gyémántragyogásu, 
csípős humorát.

Hatvan palota, harmincz remek templom 
terült el itt lábainál és távol nyugaton sötétlett a 
wolai síkság. I tt  szoktak összegyűlni királyválasz
tásra a lengyel lovas főrendek. I tt dicsekedtek volt 
azzal, hogy lándzsáik magát az eget is megakadá
lyoznák lebukásában.

A nagyherczeg végre összetolta a látcsövet. 
Ráismert arra a tájra, mely Paskievics rettenetes 
halálküzdelmének színhelye volt és haragos pillan
tást vetve a mélységben halomra verődött, légyraj
hoz hasonló tömegre, szenvedélyes fellobbanással és 
mély megvetéssel suttogta:

— Oh, hogy szeretném most az én bátor 
kozákseregemet rázuditani erre a csőcselékre. Men
jünk le, gróf! Egy köröskörül felállított jó katonai 
sövény itt — e szavakkal Prágára mutatott — 
remélhetőlég elég lesz a lengyel farkasok megszeli- 
ditésére. — És ravasz, furfangos örömmel mo
solygott.

Berg gróf arczát az átvirrasztott éjszaka 
izgalmai holthalványnyá változtatták. Úgy tetszett 
neki, mintha az innen áttekinthető negyven csata
mezőn végigrezgő szellőben újra hallaná Kosciuszko 
vad, kétségbeesett kiáltását: »Finis poloniae!«

A nagyherczeg elbűvölő udvariassága, me
lyet villásreggelinél a bűbájos Xénia grófnővel 
szemben kifejtett, fényesen bebizonyította a kor-
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mányzónab, hogy a tigris mily játszi könnyedséggel 
tudja elrejteni karmait.

Csak midőn a királyi magán-szoba ajtaja be
zárult mögötte, nyerte vissza a nagyherczeg szem
párja hideg, hivatalos kifejezését. Egy félóra múlva 
már Berg gróf és Dournoíf őrnagy azon huzgólko- 
dott, hogy hivatalos okirat alakjába öntsék a fehér 
czár titkos rendeletéit. Mert a czár még egy vér
beli testvérre is csak úgy bizta rá az utasitásait, 
hogy megbizottja azokat emlékébe véste, de nem 
vetette papirra.

Két órával később a nagyherczeg elbocsátotta 
a kormányzót.

— Ön most elmehet és hivatalosan megjelen
het a nagy katonai szemlén. Hivja meg összes fő
tisztjeit a mai estebédre. Tán szükségem lesz 
egyikre-másikra. És tartsa számon mindama neme
sek megjelenését vagy távolmaradását, kiket itt fel
jegyeztem. Az én szándékom az, hogy az egész 
lengyel és lithvániai nemességet magam köré gyűjt
sem még a hivatalos bálok előtt.

Midőn az ajtó bezárult, a nagyherczeg maga
viseleté hirtelen megváltozott. Hangja lágy hízelgővé 
vált, amint Dournoff őrnagyot üléssel kínálta meg.

-  Kedves Alexej Fedorovics, az én elutazá
som teljes cselekvési szabadságot ád önnek. Berg 
gróf oldalán teljesítendő kötelességei pompás ürü
gyül szolgálnak arra, hogy hajdani jó barátjait újra 
fölkeresse. A klubbokban, a tisztikar körében, az
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ezred mindennapi ebédasztalánál, a társadalmi sza
lonokban, sőt még az itt ácsorgó külföldi kalan
dorok között is lelkiismeretesen össze kell gyűjtenie 
minden parányi újságot és pletykát, aminek hasznát 
vehetjük. Saját czirkassiai csapatom felét itt hagyom 
önnek, hogy azokkal küldhesse nekem az üzeneteit* 
Ne Írjon senkinek, csak nekem, és neliem is csak 
titkos jegyirásunkkal. Ön nem volna az az ember .̂ 
akinek tartottam, ha egy hét alatt be nem hatolna 
a buja Varsó rejtett társadalmi fondorlataiba. 
Xénia grófnő udvartartásában a legkorlátlanabb 
teljhatalmat adok önnek. Majd beszélek én óvatosan 
a gróffal. Hanem önre, hűnek bevált kedves bará
tomra bizom azt, hogy a magánélet szabadabb érint
kezése révén ráakadjon arra a férfira, akire czél- 
jaink eléréséhez szükségünk van. Ne felejtse el r 
Hizelgés ! A rany! Társadalmi modor! Minden egye& 
ember, kit két nagy mulatságunkra elcsalni sikerülj 
hazaindulóban el lesz bóditva. Fogadtam a császár
ral, hogy én egy hónap múlva a lengyel főúrak 
összejöveteleinek helyeit mind ismerem, valamint azt 
is fogom megtudni, hogy mi módon sikerült nekik 
Berg gróf éber figyelmét kijátszani. Ha egy ilyen 
összejövetelük alkalmával sikerülne őket rajtacsipni,. 
mind elfoghatjuk a jó madarakat.

— De honnan vesszük a kompromittáló ira
tokat, a bizonyítékokat, amelyek szükségesek arra^ 
hogy a szigorú büntetést igazolják ?

— Majd erről gondoskodik a kormányzóság.
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Ha azok a ficzkók a mi határainkon belül merész
kednek összejöveteleket tartani, rögtön kérlelhetlen 
szigorral fogunk elbánni az egész bandával. Ez az 
első gyors cselekedet szét fogja szórni a vezéreket, 
meg fogja hiusitani összes terveiket és elfogadható 
nyilvános ürügyül fog szolgálni Lengyelország tör- 
Tényes újjászervezésére. Gondolja meg, őrnagy ur, 
hogy az ön ezredesi kineveztetése attól függ, vájjon 
megnyerem-e a fogadásomat vagy nem. Ön e vad 
határszéli nemesség egy nagy részével itt fog talál
kozni a varsói bálon; a másik része természetesen 
Vilnába fog özönleni. En azt a < bált két héttel 
elhalasztóm, hogy legyen elég idejük az ünnepek 
ürügye alatt nyugati Oroszországba betenni a 
lábukat. Nekünk egy olyan előkelő állású lengyel 
nemesre van szükségünk, kinek sok pénz kell, 
hogy szokott életmódját folytathassa. Egy szóval: 
valami kétségbeesett helyzetben levő emberre, kivel 
könnyen el lehessen bánni. Találja meg azt, és a 
kormány jólétben és fényben úszó jövőt fog neki 
biztosítani és élethossziglani titkos pártfogásért 
kezeskedik neki külföldön.

Dournoff őrnagy lehorgasztott fővel, némán állt 
a nagyherczeg előtt és égő pir biborlott ifjú orczáin.

— Fenséges uram, jobb szeretném az előlép
tetésemet a csatatéren kiérdemelni, — dadogta 
zavarodottan.

— Sohse féljen, kedves barátom, — szólt a 
nagyherczeg kaczagva. — Ezek a ficzkók küzdeni
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fognak mint a nyugalmukból kizavart patkányok. 
Majd lesz módja a bábomban még annyira, hogy 
az ön ifjú hévtől lángoló haragja is megsokalja. 
Ha vasúthálózatunk be volna fejezve, játék volna az 
egész ; hanem ezeket a fanatizált ördögöket a homály 
és árnyék ez országának komor, sötét erdeiben 
üldözni, ugyancsak kétségbeejtő munka lesz. Moura- 
wieffnek igaza van. Ki kell irtani az erdőket, föl 
kell akasztani a lázadókat. Ezt majd megteszik hű 
seregeink. Hanem nekünk, Dournoff, nekünk örökre 
meg kell törni és széjjel kell kergetni ezt a gazdag 
lázadó nemességet. A tömegnél kard végezheti véres 
munkáját. Most menjen, barátom; önt majd első 
sorba fogjuk állitani oda, ahol vér árán lehet dicső
séget szerezni, hanem előbb teljesítse titkos misszió
ját, a császár, az ország szent szerelméért. Menjen 
most és készüljön tisztelgésre legbájosabb szövetsége
sünknél, Xénia grófnőnél.

Magára maradva, amint kibámult a büszke 
városra, melyet a komor orosz hódítók szigorú 
ostromzár alatt tartottak, a nagyherczeg homloka 
sötéten elborult.

— Atkozott lázadók. Harminca templomát 
számláltam itt az ő hitüknek és csak ötöt, melyben 
a szent görög hitet hirdetik. Mélyebben gyökered
zik itt a meghasonlás, mint csupán f^ji gyűlöletben. 
Zsidók és katholikusok összejátszanak ősi orthodox 
vallásunk ellen. Sőt azt tartom, hogy Kóma titok
ban éleszti határszéli vallási villongásaik tüzét. ügy
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látszik, ők kétségbeesett szívóssággal fognak ragasz
kodni dogmáikhoz. Minden mocsárhatárolta mezőn 
ott fénylik az ő lengyel keresztjük, úgy hogy 
a ravasz papok Szentszűzkertjének keresztelik el 
őzt a mocsárországot.



II. PE JE Z E T .

A kormányzó bálja.

A császári lobogó lassan ereszkedett le aznap 
hajnalhasadtán, midőn Berg gróf titokzatos vendége 
éjféltájt elhagyta Varsót. A katonaszemle okozta 
nagy aggódó izgatottságot elleokező érzelmek áram
lata váltotta fel. A városszerte elterjedő ezer meg 
ezer pletyka és szóbeszéd a királyi palota fokozott 
élénkségében a czár kezének befolyását vélte látni. 
A legélesebb szemű lengyel kémek, a czári konyhá
ban kukta-szolgálatot tevő álruhás nemestől fel Varsó 
legszebb asszonyáig, mind csalódni reméltek már 
aggódó feltevéseikben. Sajátságos álomba ringató 
nyugalom jóleső derűje mosolygott Varsó felett és 
városszerte elterjedt végre az a vélemény, hogy a 
Bomanoffok császári lobogójának kibontása tán 
valami orosz udvari ünnepélynek, vagy a fejedelmi 
családból való egyik császári sarj keresztűlutazásának 
volt betudható. A hadsereg és a katonatisztek szo
katlan előzékeny udvariassága még a klubbokban, 
a hölgyek illatterhes szalonjaiban, és a tanuló ifjú
ság titkos összejövetelein is valami millennáris ked
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vezményképen remélhető modus vivendi reményét 
szította.

Egyes optimista lelkű emberek már-már abban 
a rózsás reményben ringatták magukat, hogy tán 
lehetséges lesz elejét venni a lengyelek utolsó két
ségbeesett küzdelmének az orosz zsarnokság ellen és 
hogy legalább egy lengyel nemzedék ki fogja kerül
hetni az oroszok mészárló fegyverét. Mert mind
nyájan tudták azt jól, hogy Lengyelország legneme
sebb vére áztatta azokat a rongyokká foszladozott 
lobogókat, melyek Bécs és Berlin fegyvertáraiban 
halomra gyűjtött hadi-zsákmányképen penészesed
nek. A pétervári Kazán-templom száz fényes osz
lopa mögött, a homályos templomhajóban, hol a 
világ összes művészete és Croesus minden kincsei 
hozzájárulnak az ezüstoltár pompájához, Lengyel- 
ország millió lobogói ott pompáznak, mint a szeretet 
apostolának, a szelíd lelkű Megváltónak, bemutatott 
áldozatok.

Volt ugyan Varsóban sok óvatos és előrelátó 
ember is, kik gyanították azt, hogy a béke ez uj 
komédiája mögött valami erős kéz működik, de 
senki sem sejtette, hogy egy császári főherczeg 
mozgatja a bábjáték alakjait.

És mégis úgy volt. A czár öcscse csende& 
megelégedettséggel mosolygott, midőn elváláskor a 
kormányzóval kezet szorított.

— Úgy hiszem, nem töltjük hiába ezt a 
két hetet, — szólt jókedvűen. — Ön és Dournofif
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megkapták az éa titkos utasításaimat. Kövessék 
azokat betűről betűre. A ravasz lengyel nemesség 
most mind ide özönlik. A mi saját nyugat-orosz
országi lengyel arisztokratáink az én meghívásomra 
mind Grodnoba és Vilnába veszik majd utjokat. Ne 
fukarkodjék pompában és fényben. Azt akarom, 
hogy barátaink örökké megemlékezzenek a kor
mányzó báljáról.

Ezzel eltűnt az éjbe és vad czirkasziai test
őrsége körülfogva a nagyherczeg hintóját, azzal 
együtt tovavágtatott.

Berg gróf mélyen fölsóhajtott. Ámbár uj 
kitüntetés érte őt, szégyen bíbora borította az agg 
nemes halvány, arisztokrata metszésű arczát, ha 
eszébe jutott az a feladat, melynek teljesítésére 
hivatva van.

— Meg kell tenni! Nehéz feladat. De a világ 
összes, elbűvölő külsejű, szemfényvesztői közül a 
lengyel mégis a legmegbizhatatlanabb.

Ama aggodalomteljes napokban, mig Dour- 
noíf visszatért és hírül hozta azt, hogy a nagyher
czeg szerencsésen visszaérkezett Oroszországba és 
királyi pompával jelent meg újra Vilnán, Berg gróf 
és bájos neje az adandó bál előkészületeivel fog
lalkoztak.

— Utóvégre, — vigasztalta önmagát a nemes 
gróf, — mi csak rendezzük a nagy bábjátékot a 
czár rendeletére. A dráma többi felvonása más 
színfalak közt fog lejátszódni, nem a mi hivatalos

SAVAGE : AZ OSI KASTÉLY. I. 3
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termeinkben. Az udvari élet sobse egyéb mint kép
mutatás és ránk erkölcsi felelősség nem háramlik 
belőle.

Es mégis mindketten összeborzadtak arra a 
gondolatra, hogy ők im mosolyderüs arczczal fogják 
üdvözölni azt a gőgös lengyel nemességet, melynek 
soraiból az első könyörtelen orosz boszuállás ki fogja 
szemelni fényes áldozatait.

— Vésse be az emlékezetébe valamennyi 
lázongó nemes arczvonását, esetleg szükségünk 
lesz önre, hogy az odaát, a mi határainkon belül, 
hálóba kerülő lázadók személyazonosságát meg
állapítsa, — mondotta volt a nagyherczeg, a lith- 
vániai határszélek felé mutatva.

Az ódon kastély ezer meg ezer ablakainak 
mindegyikéből fényhullámok hirdették a külső világ
nak, hogy a czár ünnepet ad. Királyi pompától 
ragyogó éj volt az, midőn Lengyelország női szép
ségének és férfi hősiességének virága elvonult 
Xénia grófné előtt, kit félénk nőies rettegés remeg
tetek meg, amint trónjának legalsó lépcsőjén állva, 
férje oldalán fogadta az ország hódolatát.

— Ez a pompa Aladin varázslámpájának 
bűvöleteivel versenyez, — gondolta magában Dour- 
noff őrnagy, ki a tiszti karnak segédkezett a ven
dégek kölcsönös bemutatásában. Édes zene lágyan 
elhaló akkordjai hullámzottak szerte a balzsamos 
illatokkal terhes légben. Drágakövek ragyogása, 
hószinü keblek vakitó fehérsége, aranynál és drága



35

köveknél is szikrázóbb szemek tüze tündéri képpé 
varázsolta az egész ünnepélyt. A sötétszemü len- 
gyel pairicziusok a czár helyettesei iránt kifogás
talan udvariasságot tanusitva, páratlan szépségük 
büszke tudatában előkelő magatartással hullám
zottak föl és alá. Az elbűvölő látvány mámo- 
ritó izgalma, az élettől duzzadó száz meg száz szép 
férfi és nő delejes bűvereje kéjes álommá varázsolta 
a tündéri éjt. A hidegvérű orosz tisztek leplezetlen 
hódolattal iparkodtak a szép lengyel asszonyok 
ama kegyelmes bocsánatát kinyerni, melylyel a női 
s z í v  a férfibátorságnak mindig adózik. Es a sors
üldözte lengyel nemzet impressionista fiai a legel- 
büvölőbb magaviseletét tanusitva, növekvő őszinte
ség hálás nyíltságával fegyverszünetet kötöttek ez 
estére.

— Beh kár, hogy lengyelek, — gondolta 
magában Berg gróf elmerengő sajnálkozással, mi
alatt komoly méltósággal viszonozta lázongó vérü 
alattvalóinak üdvözlésér. A sudár növésű, sasszemü 
lengyel nemesek elbűvöltek mindenkit, kecses és haj
lékony termetükkel, fölülmulhatlan társadalmi modo
rukkal és öltözetükben nyilvánuló páratlan ízlésük
kel, amint halkan suttogva üdvözölték itt elvbará
taikat, kiket ugyanaz a komor zsarnoki elnyomatás 
elválasztott volt egymástól, mely a nemesség fogadó
termeinek ajtait bezárta. Mert Lengyelhon legelő
kelőbb urai hosszú évek óta arra voltak kényszerítve, 
hogy egymást kerüljék, vagy hogy titokban érintkez-

3*
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zenek. A hajdani Arkadia tönkre ment örökösei, 
azok a nemesek, kik hajdan Morysinban, Natolinban, 
Piotkrowban és Jasnagorában székeltek, a hős Bo- 
leslaw büszke ősi honának nagyjai, hontalanok vol
tak. A Potocki, Krasinszky, Zamoysky és száz más 
lengyel főur palotái idegen kézre kerültek. Orosz 
katonatisztek vadászták a bölényt Cháteau Lasi- 
enski vagy Bielany hatalmas erdeiben, mig a föld 
született urai hontalanul bolyongtak.

Sajátságos egy társaság volt ez, mert a 
Báthoryak, a Czartoryskik, a Lubomirskik, a Po 
niatowskik, a Paskievitschek, a Potockik, a Wa- 
lewskik és más királyi sarjak itt vigadtak, mig 
saját országukban hóditó katonaság tartotta őket 
féken és távol levő testvéreik idegen földön bo
lyongtak.

Ez a sok csodaszép asszony, unokái azoknak, 
kik legyőzték a mongolokat Lowicznál, mikor az 
oroszok még rabszolgák voltak, szépségükkel, ősi vé
rükkel és néhány megmaradt ékszerrel hivalkod
hattak csupán, mely a hóditó rabló karmait kike
rülte. Birtokaik és földjeik a czár kincstárát gaz- 
dagitják.

Megható jelenet volt az, midőn a legyőzött 
Lengyelhon fiainak látniok kellett, minő szenvedé
lyesen esdeklő pillantásokat vetnek a szép lengyel 
nők Lengyelország letűnt dicsőségének emlékeire, 
melyeknek ragyogó szinekben pompázó képei még 
mindig ékitik az alkirály palotáját.
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És maga Lengyelország trónja volt az, mely
nek lépcsőin most térdet hajtottak a kormányzó előtt.

Hanem maga az alkirály, szinte királyi pom
pájának fényében, a legszegényebb lengyel nemest 
is megirigyelte, mert oly szerepet játszott, melyet 
harczedzett katona létére aljasnak, kegyetlennek 
és gyalázatosnak tartott. És mégis engedelmeskednie 
kellett a czárnak! Caesar könyörtelen parancsainak.

Szegény Berg gróf szivesebben látta volna, 
ha bátor orosz serege vereséget szenvedve, futásnak 
indult volna, mint tették azt apáik 1377-ben 
Báthory István seregeivel szemben, semhogy itt 
álljon és érezze, mint markolják meg a sors vas
öklei a balszerencse e pusztulásra Ítélt fiait.

Dournoff őrnagy lelkére is kinos kötelességek 
nyomasztó súlya nehezedett. És ő sem feledkezhe
tett meg titkos missziójáról, mert a legelegánsabb 
és legbóditóbb varsói katonatisztek azt a meg- 
bizást kapták Berg gróftól, hogy vezessék be a 
csinos, fiatal őrnagyot Varsó legelőkelőbb klikk
jeibe. Dournoff kétheti ittléte alatt már tisztában 
volt az orosz és lengyel leplezett társadalmi villon
gás minden áramlatával. Mert bármily büszkék és 
hozzáférhetetlenek voltak is a lengyel nemesek, 
azért volt néhány semleges terület, ahol a két 
ellenséges népfaj lovagias képviselői látszólagos 
barátság leple alatt érintkeztek. Az előkelő lengyel 
és orosz klubbokat ugyan a legszigorúbb hozzáfér
hetetlenség jellemezte; hanem azért volt egynéhány
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olyan klub is, mely az ellenséges tábornak 
megnyílt. A fiatal tisztek, kik Dournoff őrnagy 
köré tömörültek, megtettek mindent, ami tőlük 
kitellett, hogy a legszélesebb körökben ismeretsége
ket kössön. A nagy királyi palota minden zugában^ 
ahol a királyi tisztek laktak, ünnepelték őt és igy 
alkalma nyílott úgy a szenvedélyes játékosok bar
langjait, mint ama árnyas, homályos fészkeket meg
ismerni, hol szép asszonyok szünet nélkül szövik 
a pókhálót a női szépség csábitó lángja körül röp
ködő orosz ifjúság tőrbe csalására.

— Hallod-e, Alexis Fedorowitsch, — szólt 
Boris Milutin nevetve, — engem az »elle!nállhatat- 
lan fene vad« gúnynévvel illetnek, — a fiatal katona
tiszt e szavaknál vidáman mosolyogva mutatta 
rózsáskörmü ujjait, — hanem te még engem iŝ  
megszégyénitő rohamléptekben haladsz. Már nem 
merlek egyedül kiengedni Varsó utczáira.

Dournoff őrnagy nyugodtan mosolygott.
— Nem maradok itt soká, tehát egész nyu

godt lehetsz; nem kell attól félned, hogy veszedel
mes szép barátnőiteknél kivetlek benneteket a nye
regből.

Wassili Milutin tábornok egyetlen fia, a- 
fiatal Boris ugyanis hírhedt asszonycsábitó volt.

E mai bálestén a fiatal Milutin legkevésbbé- 
sem sejtette, hogy az őrnagy őt csupán mint útmu
tatót szólította maga mellé. Mert Dournoff a palotá
ban rendelkezésére álló lakosztályban naponta meg-
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kapta a kormányzó titkos tudósításait. Minden kém, 
minden spitzli, minden politikai nó'i ágens, szóval 
a czár minden fizetett intrikusa tudta, hogy ideig- 
óráig Dournoff az ő parancsnokuk. A fiatal őrnagy 
bejárta volt a kávéházakat, színházakat, klubbokat 
és a lengyel élet hiú vásárjának ezer különlegessé
geit, úgy hogy ez este nem egy ismerős arczot üdvö
zölhetett a nagy tömegben. A férfiakat majdnem 
egytől-egyig ismerte, és titkos irásjegyü széljegyze
tekkel ellátott névsorának segélyével, egyszerű be
mutatás utján minden egyes gyanúsított lengyel 
főur környezetével és viszonyaival legrészletesebben 
tisztába jöhetett. Ezen a nagy bálon, hol senki se 
merte nyíltan visszautasítani a császár meghívását, 
melyet az kormányzója révén alattvalóihoz intézett, 
Dournoff a nagy tömegben valami alkalmas áldo
zatot keresett, ki a nagyherczeg fondorkodásának 
basznavehető eszköze lehetne.

— Kedves őrnagjy, ha megengedi, átmegyek 
a mi külön termünkbe és játszom egy kis baccaratot.

Dournoff őrnagy gondtalan nemtörődiséggel 
beleegyezőleg bólintott, de egyszerre görcsösen szo
rította meg Milutin karját.

— Várjon egy perczig! Ki ez?
— Istenemre mondom, ez gyönyörű egy asz- 

szony. Nem ismerem őt, de ismerem a kísérőjét.
— A férfi az, aki engem érdekel, nem az 

asszony, — suttogta Dournoff élénk érdeklődéssel, 
mire Milutin kétkedőén mosolygott.
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Dournoflf kürasszierőrnagy Mars legdaliá- 
sabb, legkatonásabb fiainak egyike volt. Magas, 
szép növésű dereka, napbarnitotta arcza, szőke 
haja, komoly, férfias szilárdságú vonásai és szemé
nek hideg, éles tekintete sajátságos ellentétben 
állottak a mellette sétáló katonatiszt rózsás, gyer
meteg arczához. Es a báli szépségek legkényesebb 
Ízlésű királynéja is kegyébe fogadhatta volna ezt a 
férfit, kinek daliás külsejét fényes egyenruhája elő
nyösen domborította ki^Dournoff leplezetlen örömmel 
vette tudomásul Milutin válaszát, ki az előtte 
elhaladó ismerőst barátságosan üdvözölte.

— A legkedvesebb emberek egyike ez, kivel 
valaha életemben találkoztam. Párisban mindig azt 
mondottam neki, hogy szeretném, ha orosznak 
keresztelték volna. Es amellett István gróf ősi, 
fejedelmi vér sarja. De itt van ő maga.

Dournoff tekintete végigsiklott az elbűvölő 
szépségű lengyel nemesen, ki mindkét kezével mele
gen szorongatta Milutin jobbját.

— Nőmet a tábornok ur kedves társasá
gára biztam ép az imént. Kedves atyja valóban 
még pompásabb színben van most, mint amikor 
Párisban együtt voltunk.

— Engedje meg, kedves gróf, — szólt Milu
tin. — Barátom, Dournoff őrnagy, W'izoczky Ist
ván gróf.

Az őrnagy titkos óhaja beteljesedett, mert a 
lengyel nemes szemeinek tétova, nyughatatlan, élénk
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tüzü tekintete és férfias szépségű arcza, mely a 
gyönyörvadászat minden nemének nyomát viselte, 
rögtön magára vonta az őrnagy legmélyebb érdek
lődését.

— Ön Párisban nem is emlitette, hogy nős 
ember, — szólt Boris Milutin malicziózus mo
soly lyal.

— Hja kérem, — válaszolt a lengyel főur, — 
az én Czeczilem hiven ragaszkodik a kis leányá
hoz és legjobban szereti nimovitsi birtokunk tiszta 
levegőjét és ősi erdeit. Apropos, kedves Milutin, 
nagyon szép hajtó vadászatot rendezek most Vol- 
hyniában. Nagyon örvendenék, ha Dournoff barátja 
is szerencséltetne. Jöjjenek el hozzám Nimovitchba.

— Ön most hazafelé indul? — kérdé Dour- 
noíf növekvő érdeklődéssel.

AVizoczki gróf igenlőleg hajtotta meg magát.
— A múlt telet külföldön töltöttem, de 

volhyniai birtokomnak is néha szüksége van gazdá
jának érdeklődő gondoskodására és jelenlétére. Fele
ségemet pedig minden áron vissza kell kisérnem az 
ő szeretett erdeihez és tavaihoz.

Az őrnagy összerezzent. A sors kezébe lát
szott szolgáltatni egy alkalmas eszközt. Volhynia 
■ép nyugati Oroszország ama tartományainak egyike 
volt, melyeket a nagyherczeg gyanús szemmel nézett.

— Jöjjön velem, István, és játszunk egy kis 
roulettet vagy baccaratot. Elég nagy pénzben já t
szanak itt.
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Dournoff szemében felvillant egy sugár. Ez a. 
lengyel nemes külföldön él és játékos. Tán valóban 
benne lelhetné meg a keresett eszközt. Mert Dour- 
noíf pirulva vallotta be magának, hogy a lengyel 
nemesek rendszerint szeretetteljesen ragaszkodnak 
hazájukhoz még annak gyászában is ; holott a job
bágyok fölött parancsoló modern orosz arisztokra
ták otthagyják határtalan síkságaikat, uralvidéki 
váraikat és hatalmas ősi birtokaikat, hogy dórén 
elpazarolják kincseiket Nyugot-Európa nagy fővá
rosaiban.

— Jól van, ha megvár itt, akkor önnel tar
tok! — kiáltott fel Wizoczky gróf, mig szemében 
az igazi játékos szenvedélyes tüze gyűlt fel. — El 
kell hogy kisérjem a nőmet egy régi jó ismerő- 
sünkhez, kivel itt találkát adtunk.

— Kicsapongó életet él ez az ember? — 
kérdé az őrnagy látszólagos közömbösséggel, mig 
Wizoczky elsietett, hogy szép nejének további kalau
zolása alól fölmentést nyerjen.

— Párisban az a hire járt, hogy szántófölde
ket önt a garatra és hogy erdőket dobál el a 
játékasztalnál. Hanem meglepetéssel vettem tudo
másul, hogy ő nős ember. Mert be kell vallanom, 
hogy AVizoczkyt a franczia nők bája nem hagyta 
hidegen. — Aztán lovagias részvéttel tette hozzá: 
Egy hiszem, a grófnő egyedül sétálgat Nimovitch 
árnyas fakoronái alatt. Nem látszik olyan nőnek,, 
aki letérne az erény útjáról. Es mégis az elhagya-



4 ^

tottság és elhanyagoltatás egy szép napon meg
teremheti a gyümölcsét. De mi a manóba ez? — 
kiáltott fel boszusan, midőn Wizoczky feléje köze
ledett az öreg Milutin tábornok, Boris atyjának 
kiséretében.

— Attól tartok, hogy ő az apámnak említette 
a baccaratot, — szólt, homlokát haragos ránczokba 
szedve. — A katonai fegyelem és tisztelet tiltja 
bogy ^gy és ugyanazon játékasztalhoz üljek le az- 
apámmal, a nagyhatalmú tábornokkal.

A fiatal katonatiszt szeme sajátságos kifeje
zéssel siklott végig a nagy báltermen és merőn 
tapadt annak átelleni zugába, melynek tarka töme
gében "Wizoczky grófné hófehér arcza valami kiváló 
ragyogása csillagként tündökölt.

— Meg fogom kérni, hogy mutasson be nejé
nek, — ez a gondolat czikkázott át villámsebesség
gel Boris agyán és mialatt a tábornok Dournoff 
őrnagygyal beszélgetett, a deli ifja mély meghaj
tással üdvözölte a Nimovits-kastély fiatal úrnőjét.

— Tábornok ur, ha szabad kérdenem, köze
lebbről ismeri ön Wizoczky grófot ? — kérdé Dournoff, 
mig szeme a távozó nemes kecses alakját követte.

— Meglehetősen jól ismerem. Társadalmi 
összeköttetései a párisi vig körökben előnyösen 
ismert egyéniséggé teszik. Azt hallottam, hogy ő 
egy hajdani nagy vagyon utolsó morzsáit dorbé- 
zolja el. Őszintén bevallom, hogy életmódja némi 
aggodalommal töltött el. Mert ő egy rendkívül
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bájos lengyel herczegkisasszonyt vett nőül, egy 
nőnek a húgát, kit én valamikor imádtam. Nem 
szeretnék ma este újból találkozni vele. Nagyon 
boldogtalannak látszik.

Onkénytelen benső ösztön sugallatát követve, 
Dournoff őrnagy halkan szólt oda a tábornoknak:

— Holnap délelőtt tiz órakor szeretnék önnél 
tisztelegni, erről az emberről akarok önnel érte
kezni. — Aztán egy szót suttogott a tábornok 
fülébe, mire ez összerezzent és jelentőségteljes arcz- 
kifejezéssel meghajtotta magát.

— No most mehetünk, tábornok ur, — szólt 
Wizoczky vidáman, hozzájuk csatlakozva. — Fél
órái szabadságot kaptam.

Azzal mindketten kezet szorítottak az őrnagy- 
gyal és tovatűntek a gyönyörvadászok csillogó hul
lámáradatában.

— Ez volna a legalkalmasabb ember, ha 
ugyan sikerül őt befonni. HáF Istennek, ez ocs- 
mány megbizatásban megtettem kötelességemet azzal, 
ha rámutatok mint hozzáférhető és megvásárolható 
•emberre. A hálóba kerítést csak bizza a nagyher- 
czeg más kezekre. Vájjon nyiltan beszélhetek-e a 
tábornokkal ?

Egy órai megfontolás után, mialatt révedező 
ezemmel nézte a tánczoló párok kaleidoskopszerüen 
változó képeit, Dournoff szilárd elhatározásra jutott. 
Szemei előtt vidám párok lejtettek tova a kaczér 
mazurka és lengyelke hangjainál az ezüst és kris
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tály csillárok vakító sugárözönében. Hanem a szép 
AVizoczky grófné még mindig ott ült a helyén és 
hallgatta Milutin Boris suttogásait, mig szeme- 
bágyadtan és szomorúan tapadt az ajtóra, melyen 
Milutin tábornok és a férje távoztak.

Egy órára járt már az idő, midőn végr& 
maga az őrnagy is kezdett boszankodni a két barát 
hosszú elmaradásán.

— Bögtön futárt menesztek a nagyherczeg- 
hez és felkérem, hogy bízza ezt az egész dolgot a 
tábornokra. Milutin könnyebben nyerheti meg a 
lengyel bizalmát.

Amint ezen töprengett, tekintete Wizoczky 
szép nejére esett, ki mozdulatlanul leste könnyelmű 
urának visszatértét.

— Istenemre mondom, ez már még se illik^ 
gondolta magában Dournoff és élénk érdeklődéssel 
tekintett fel, midőn Milutin tábornok és a gróf 
végre visszajöttek.

Suttogva beszélgettek és Dournoff egész való
jában megrezzent, midőn hallotta, hogy a gróf szinte 
könyörögve szól oda Milutinnak:

— Remélem, ön Nimovitchban revanche-et ád 
jövő hónapra. Ne felejtse kérem, hogy résztvesz. 
a vadászatban.

A tábornok kissé zavarodottan hajtotta meg 
magát, mialatt Dournoff nyugodtan kérdé:

— Soká szándékozik most Varsóban maradni^ 
gróf ur?
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— Csak egy hétig, — felelt a gróf könnye
dén. — Néhány régi jó barátomat akarom össze- 
toborzani, jövő hónapban rendezendő nagy vadá
szatomra. Az erdőimben nagyon felszaporodott a 
vadállomány. Evek óta nem vadászott rája senki. 
A tábornok ur elfogadta a meghívást. Szabad lesz-e 
önt is vendégemül tisztelni?

A lengyel nemes hangja férfias és őszinte 
csengésű volt és Dournoff hálát adott Istennek, 
hogy útja nem vezeti közelébb Nimovits veszélyben 
forgó birtokához.

— Köszönöm, kedves gróf ur, úgy hiszem, 
elég egyszerre egy orosz vendég is. Különben 
amúgy is nemsokára Vilnára kell visszatérnem téli 
szolgálatra.

— Nos tehát akkor már most is ígéretét 
veszem a jövő évi vadászatra, — szólt Wizoczky, 
kedélyesen búcsút véve, mert észrevette, hogy a 
felesége néma kétségbeeséssel int feléje legyezőjé
vel. Odasietett hát a szalon ama zugába, hol Boris 
még mindig hűségesen tartott ki a szép asszony mellett.

— Mondja csak kedves tábornok ur, kérdé 
Dournoff, kinek kedvezett a szerencse ?

— Meglehetős nagy összeget nyertem, vagy 
négyezer koronát, még pedig sajnálatomra bevallva, 
nagyobbrészt Wizockitól nyertem el. Hanem őt nem 
lehet féken tartani. Ha tényleg elmegyek az ő szép 
ódon kastélyába, ahová oly szívesen meghívott, becsü
letesen kiegyenlítem a dolgot. Nem akarom az ő
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mi a baja? Ön olyan halvány, mint a halott. 
Hosszul érzi magát? Jöjjön velem, igyék egy pohár 
bort.

Donrnoff Alexis megrázkódott és hideg bor
zongás futott át egész testén, midőn a terem ajta
jához érve, Wizocki gróffal találkozott újra, ki az 
est csodaszép, halványarczu királynőjével karján tá
vozott. A fiatal őrnagy ez éjjel soká hánykolódott 
álmatlanul a * vánkosain; a szép idegen bánatos, 
szemrehányó tekintete kisértgette őt.

Milutin Vassilli tábornok pedig dideregve bur- 
kolódzott be czobolyprémes bundájába és mély gon
dolatokba merülve dőlt hátra hintájában. Az egész 
hosszú utón növekvő méltatlankodással gondolt vissza 
fiának e hosszas tété á tétejé-re azzal a csodaszép 
lengyel nővel, ki nem akart részt venni a tánczban.

— A gyerek kezd veszedelmessé válni, ügy 
hiszem, jót tenne neki egy kis szolgálati körutazás.

így történt az, hogy Milutin Boris másnap 
három havi időtartamra szóló inspekcziós útra indult.

Amint Így hintójába visszadőlve, jobbjával szo
rongatta drágakövekkel kirakott kardját, egy császár 
ajándékát, Milutin az orosz tábornok legjellemzőbb 
tipusa volt. Merész tettek és nagy protekczió mesés 
gyorsasággal sodorták volt mindig magasabbra, úgy 
hogy alig ötven éves korában már tábornoki rangra 
jutott. Fiatalkori házasságából született fia öcscsé- 
nek látszott. Széles mellén ragyogó drágaköves rend-
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jelek és szikrázó érdemkeresztek csillogó sora pom
pázott. Erőteljes és amellett daliás férfi létére az. 
udvari élet mézédes simaságát a csatatér minden 
fortélyaival egyesitette. Katonás bajusza komoly 
metszésű állát födte el és csupán mélyen beesett 
kerek szeme, mely tetszésszerint metsző élességgel 
és elbűvölő szelidséggel tudott tekinteni, tanúsko
dott néha a tatárvérről, mely a czári udvar máza 
alatt izzott.

Milutin tábornok egész utón hazafelé a szőke 
lengyel nő bájaira és bűvös szépségére gondolt, ki 
tizennyolcz esztendős asszony létére egyedül, két 
éves kis leánykájával bolyong elhagyatottan Nimo- 
vitch erdeiben, és aki két éven át hiába várta 
könnyelmű férjének Párisból való visszatértét.

Milutin nem nősült meg másodszor, első gyer
mekasszony feleségének halála után, ki neki óriási' 
vagyonán kivűl, még egyetlen egy örököst is hagyott 
hátra, azt a fiút, kinek gondatlan, könnyelmű élet
módja az apja bolondos ifjúságának hű képmása 
volt. A tovapergő idő azonban nem oltotta ki a 
tatár nemes izzó szenvedélyeit és le nem hűtötte a 
forró vért, mely most lázasan lüktetve, torlódott a 
szivébe. Milutin Vassili könyörtelen faj gyermeke 
volt, — olyan ember, ki szemhunyorgatás nélkül 
küldötte seregeit a halál torkába, de most önmagát 
ámította.

— Mindenesetre meg kell, hogy látogassam ► 
Mert a férje meghívott vadászatra.
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Csak késő éjjel, miután ablakánál állva, soká 
bámulta volt a fehér fényben izzó csillagokat, jutott 
eszébe, hogy nagyon későre jár az idő. A nagy 
orosz hadgyakorlatok tere mély álomba merülten 
terült el körülötte és Milutin végre homályosan emlé
kezett vissza arra a találkára, mit Dournoff őrnagy
nak adott. De még álmában is az a gondolat kisér
tette : »Nimovitchban viszont látni fogom őt«.

A nagy bálterem gyertyái végsőt lobogtak 
már és egyedül a fáradt őrök tekintete tévedt a 
nagy palota ablaksoraira, melyek egymásután az 
éj sötétjébe vesztek. Midőn Dournoff a nagyher- 
czeghez intézett levelét befejezte, négy czirkassiai 
testőr ott leste már üzenetét a kastély kapujánál, 
hogy lóhalálban rögtön elvigyék a fontos tudósitá- 
sokat a mohón váró nagyherczegnek.

— En nem tudom ezt az aljas büntervet a leg
undokabb részletekig kidolgozni, gondolta magában 
a tiszt, midőn üzenetének eme zársorain eltöprengett. 
»Ha ő felsége tényleg tőrbe akarja csalni a vadat, 
akkor Wizocki gróf a legalkalmasabb erre a czélra. 
A lengyel nemes arczán tisztán meglátszott, hogy 
kártyaadósság gondja nehezedik szorult szivére«.

A tovavágtató czirkasziai testőrök Dournoff 
titkos jegyekkel irt levelével már negyven mért- 
földnyire haladtak a Vilna felé vezető utón, midőn 
Varsó az éjjeli tündérálom emlékére ébredt. Nem, 
ez nem volt álom; mind annak a pompának és 
fénynek kifejtése volt az, mélynek révén óriási vagyon

SAVAGE : AZ OSI KASTÉLY. I.
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és korlátlan hatalom uj kápráztató ragyogást akart 
kölcsönözni a régi nagy ünnepélyek történelmi szin- 
helyének. Maga a benső megelégedettségtől sugárzó 
Berg gróf is bevallotta szép feleségének, ki végtele
nül örült a fárasztó ünnepély szerencsés elmúltának, 
hogy ő alig tudja önmaga elhinni, mikép ez ünnep
ségnek egyedüli szülőoka csupán tőrbecsalogató orosz 
kétszinüség lett légyen. Hisz minden oly természe
tesnek látszott, az élet lüktető üterében oly büszkén 
pezsdült fel az életöröm báltermük ezer meg ezer 
lobogó lángjainál, az édes, bájos, szenvedélyes, elbű
völő nemzeti nóták dallamainál.

Milutin tábornok pont tiz órakor derűs arcz- 
czal vágtatott a hadiszállás felé, hogy pontosan ott 
legyen a Dournoffnak adott találkán. »Egy pár uj 
lovat próbáltam, őrnagy ur!« kiáltott vigan, játszi 
könyüséggel leugorva lováról. Arról persze nem 
szólt, hogy sebes lovaglása közben útba ejtette már 
a belvárost is, és hogy Wizocki grófnak beküldte 
már a névjegyét. Az udvariasság e követelésének 
gyors teljesítése mintegy könnyített a marczona tá
bornok elszorult szivén. »Viszontlátom őt Nimo- 
vitchban«, ezt hajtotta egyre, mert a jövő tervei 
egyelőre nem terjedtek tovább, mint a vadászatra 
szóló meghívás elfogadásáig. Azzal áltatta önmagát, 
hogy e meghívás elfogadása társadalmi törvény pa
rancsolta kötelesség.

Reggeliközben, időről-időre gondos utasításo
kat osztogatva és szárnysegédeinek sebbel-lobbal
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előadott jelentéseit meghallgatva, Milutin tábornok 
elmesélte ama illusztris család történetét, melynek 
ivadéka a szép Czeczil grófnő és előadta Wizocki 
Istvánnal való romantikus házasságának történetét is.

— Ez épenséggel össze nem illő házasság volt, 
kedves őrnagy ur, szólt elgondolkodva, miközben 
szódavizes hrandyját szürcsölgette. A férfit volt 
alkalma láthatni. Nagyon előkelő származású em
ber és jelenleg ő viseli Volhyniában a maréchal de 
noblesse tisztjét. Politikája nem vall határozott szint 
ós mivelhogy sok időt tölt külföldön, utóbbi időben 
nagyon népszerűtlenné vált, mert elhanyagolja a 
vendégszeretet ama kötelező nyilvánításait, melyek
kel rangjának tartozik. Kérdezősködtem utána né
hány előkelő úriembernél, kik őt közelebbről isme
rik és azok azt mondták nekem, hogy legény élete 
a legrendkivülibb hóbortok lánczolata volt. Nősülése 
után abbeli büszkeségében, hogy elkaparintotta magá
nak egész Lengyelország legbájosabb örökösnőjét, 
rövid ideig arra határozta magát, hogy otthon ma
rad és kötelességeinek él. Hanem a régi rossz szo
kás hatalma ellenállhatatlanul vonzotta újra Ba- 
denbe, Monté Carlóba, Párisba. Ami pedig büszke 
•szép feleségét illeti, az tizennyolcz éves korában 
ment hozzá nőül és ma huszonkét éves. Óriási bir
tokai majdnem mind elúsztak férjének őrült pazar
lása révén. Maga Wizocki ősi birtoka, a remek- 
szépségű Nimovitch is, maholnap az asszony örök
lött birtokainak a sorsára jut, mert a tősgyökeres
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lengyel nemes liiu ősi büszkeségével, a saját apai 
birtokát hagyta legutoljára. A maréchal de noblesse 
méltóság négy évi időtartama maholnap lejár és én 
úgy hiszem, hogy e vadászatnak nincs egyébb czélja^ 
mint hogy szavazatokat gyűjtsön és régi jó barátai 
körében befolyásra szert tegyen. Mert a haragos 
volhyniai földbirtokosok mind összeesküdtek ellene 
és meg akarják buktatni.

— Mit hoznak fel ellene ? kérdé Dournoíf őr- 
nagy, a tábornok minden szavát emlékébe vésve.

— Azt rebesgetik, hogy ő nem áldoz egész 
szivvel-lélekkel a lengyel hazaszeretet oltárán és 
amellett nejének büszke rokonsága zokon veszi tőle 
az asszony birtokainak tönkrejiittatását.

Dournoff lázban égő homloka mögött egymást 
keresztező gondolatok czikkáztak, mialatt úgy tett^ 
mintha gyönyörködve élvezné a tábornok kora reg
geli pazar vendégszeretetét.

— Ez a sors keze, ráakadtam az alkalmas 
emberre. Hanem a többit a nagyherczegre bizom. 
Vájjon most is forral-e már ez az ember valami 
tervet? Vájjon most is lázong-e már? Valószinüleg; 
mert mikor az ember nyakára hágott az apai örök
ségnek, akkor a tönkre jutott konzervatív rendsze
rint lármás radikálisnak csap fel. A szegény és 
kétségbeesett ember nem koczkáztat semmit nem
zeti villongások alkalmával.

Dournoíf nehezen visszafojtott türelmetlen
séggel kínlódott keresztül a tábornok vontatott
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lassúsággal lepergő, pazar reggelijének fényes és 
válogatott étrendjén, mert Milutin Vassili tábor
nok létére nagy epikureiis volt. Es mégis, ámbár 
Vérynél vagy a Trois fréres fényes termeiben egy 
elkényeztetett párisi liölgyecske kedvéért órákig 
tudott elmulatni egy válogatott reggeli mellett, 
Milutin Vassili legjóizübb ebédje az a karéj fekete 
kenyér és az a korty viz volt, amit akkor költött 
el, midőn a háromszorosan győztes angol had
sereg Sebastopol melletti leveretése után pihe
nőre dőlt.

— Kedves tábornok, kénytelen vagyok öntől 
búcsút venni; szólt végre az őrnagy színleges mély 
sajnálattal, miután nagy hévvel megköszönte volt a 
tábornok vendégszeretetét.

— Nem jön el Nimovitchba, hogy az ősi birtok 
sürü erdeiben egy hatalmas medvén, vagy egy tizágu 
szarvason szerencsét próbáljon?

Es a tábornok szemeiben lelki kéjnek gyönyör
ről álmodozó sugara villant fel.

— Kedves tábornok ur, ön már megfutotta 
fényes pályáját. De én nekem még meg kell sze
reznem a babért és nehéz kötelesség vár reám. Nem 
fogadhatom el a meghivást.

— Nagyon derék, udvarias fiú; gondolta ma
gában Milutin, midőn Dournofif távozott. Ez kar- 
riéret fog csinálni.

— Dournoíf hizelgő bókja jólesett a tábor
noknak.
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— Az én pályám be lesz fejezve — ha 
Wizocki grófnővel találkozom.

Milutin felsóhajtott. Mert a tábornok elhatá
rozta, hogy Wizocki grófnak megadja az óhajtott 
revancheot a baccarat-asztalnál.

— Szerencsétlen a kártyában, szerencsés a 
szerelemben — majd meglátjuk.

Egy óra múlva Dournoff titkos üzenetet me
nesztett a nagyherczegnek, melynek következménye 
az volt, hogy a nagyherczeg Milutin tábornokot egy 
héttel később, legnagyobb meglepetésére, Vilnára 
rendelte.

— Pedig el leéli mennem a nimovitchi vadá
szatra! dörmögte bosszúsan.



III. FEJEZET.

A nimovitchi kastélyban.

Egy hónappal a nagy kormányzói hál után, 
Wizocki Czeczile grófné halovány, nehéz gondok 
fellegétől borús arczczal sétálgatott föl és alá vol- 
hyniai birtokának dórstilü oszlopcsarnokában. A lá
bainál mozdulatlanul elterülő tó ólomszinben sötét
lett és fagyos szél tarolta le az októberi lombokat, 
melyeknek sárguló levelei bánatos zizegéssel pereg
tek le a nagy park avarboritotta útjaira. A bágyadt 
őszi nap nyugovóra szállt a nyugati határt szegélyző 
örökzöld őserdők mögött. A kastély úrnője meg
megborzongott. Könnyű léptekkel, mélyen lehor- 
gasztott fővel haladt el a kastély küszöbén visz- 
szatértét váró egyenruhás inasok mellett és hófehér 
keze egy levelet szorongatott. Lelki egyensúlya sa
játságosán meg volt ingatva.

Egy lóhalálában vágfató kozák ugyanis rö
viddel ezelőtt azzal lepte meg a portást, hogy 
a lovával átugratta volt a sövényrejtette magas kő
falat, mely a kastély területének éjszaki határát 
elzárta. A nagy piros pecsét, mely egy kardja mar-
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kolatán nyugvó kezet ábrázolt, ismeretlen volt 
Wizocki grófné előtt, de arczának rózsái fakóra 
halványultak. Szertartásos udvariasság hangján ta r 
to tt rövid levélke volt, melyben Milutin tábornok 
bejelentette látogatását.

— »A becsületbeli tartozás még nincs meg
fizetve. Oh ez a szégyen«, rebegte a grófné és 
valami sajátságos, megmagyarázhatlan, sejtelmes ret
tegés dermesztette meg a grófné szivét, midőn a 
tábornokot háza küszöbén üdvözölte.

— »0 az egyetlen élő ember e világon, aki 
az én szegény Istvánomra a becstelenség bélyegét 
rásütheti. Ennek nem szabad megtörténnie«.

Mert a finomlelkü, arisztokrata nő tudta azt, 
hogy mielőtt a két férfi, mint előkelő osztály egyen
rangú tagjai találkozhatna az ő asztalánál, a még 
mindig be nem váltott négyezer koronás adósságnak 
törlesztve kell lennie. Mint sok más asszony, úgy 
Wizocki grófné is hűségesen osztozkodott férje 
gondjaiban, noha mások, idegenek, voltak a gróf 
őrült kéjelgéseinek részesei.

Hanem a tábornok kifogástalan modora még 
a szégyene öntudata alatt görnyedő grófnét is tel
jesen lefegyverezte. Ámbár a tábornok, mialatt 
őrülten vágtatott Vilnáról Wizocki gróf birtokára, 
százszor is hajtogatta öntudatlanul: »Viszontlátom 
őt majd Nimovitchban« és ámbár e kétszáz verst 
kétezernek tűnt fel előtte, Vassili Milutin minden 
izében a lovagias főur volt csupán, midőn a kastély
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szép úrnőjének remegő jobbját ajkaihoz emelte, 
hogy hódoló tisztelete jeléül csókot leheljen rá. Az 
orosz patrícius nagy bölcs volt szerelem dolgában, 
ám bár szive mélyében zsarnoki hajlamok izzottak 
is. O tudta azt, hogy »Türelem rózsát terem«.

Az egyetlen határozott szándék, mely világosan 
jegeczedett ki agyában, amint átlépte a hatalmas 
ősi birtok küszöbét, az volt, miként nem fogja István 
grófot akadályozni abban, hogy a kártyák köny- 
nyelmü ^festett hölgyeinek« udvaroljon. Egyetlen
egyszer se jutott eszébe az a váltó, mit a vesztes 
gróf ráerőszakolt ama végzetes estén.

»Kedves gróf, fizesse ki, amikor tetszik. Leg
jobb lesz az Így. «Ekkor darabokra tépte a vékony 
kis papirszeletet és bizalommal tette hozzá: Uta
sítsa az intendánsát, hogy juttassa az összeget 
bankáromhoz, amikor neki tetszik. így az egész 
•dolog üzleti ügygyé válik.

Ama sajátságos ellentéteknél fogva, melyek 
minduntalan arról tanúskodnak, hogy az emberi 
lélek milyen furcsa elemek keveréke, Wizocki gróf 
nem hazudott nejének, midőn ez gyöngéd szemre
hányásokkal illette a bál estéjén való késő haza
térte  miatt.

»A szerencse hátat fordított nekem, Czeczil! 
Vesztettem és nem tudom, hogy fizessem meg a kár- 
tyatartozásomat«. Mert a becsületbeli tartozások kö
telességszabta huszonnégy órai határidejének emléke 
kínos lelkiküzdelem fájó vonaglásával járta  át ennek
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az embernek a lelkét, kiben egyedül a lovagias
ság törvényei élték túl összes erkölcsi elveinek hajó
törését. Ö, aki hites feleségének egész vagyonát 
kicsapongó dőzsölésekben külföldön pazarolta el és 
drága pénzen vásárolt ékszerek özönével árasztott 
el idegen istennőket, mindamellett szerette, tisztelte 
és rettegte ifjú, szép nejét. Wizocki grófné kastélya 
magányában maga vezette egyesült birtokaik üzleti 
ügyeit, húsz falu jobbágysága felett uralkodott és 
egyetlen örömét két éves kis leánykája nevelésében 
lelte, kinek gyermekszeme még alig látta az apa 
vonásait.

Mindkettőnek gondolatai a kiegyenlitetlen 
kártyaadósság körül forogtak abban a perczben^ 
midőn a tábornok lovai bevágtattak a nimovitchi 
parkba. A gróf titokban bejárta a környék gazdag: 
zsidó kereskedőit, hogy a szükséges összeget köl
csön kérje tőlük. Midőn erre az útra indult, neje 
legértékesebb ékszerét vitte zálogul. Es a szép asz- 
szony amint aggódva várta haza az urát, ezzel ismét 
egy áldozatot hozott a »lovagias becsület« oltárán. 
Oh, minő gaz romlottság pokoli tetteit takargatta 
a férfinem gyáva önzése évszázadokon át a »be
csület« vékony köpeny egével.

K ét mélyen hajlongó egyenruhás inas, hatal
mas ezüst gyertyatartókkal kezükben, kisérte Milu- 
tin Yassilit, az orosz nagy urat, az előkelő vendégek 
számára föntartott pompás vendégszobák egyikébe. 
Mert habár húsz vendég gyűlt már össze a kastély
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nyugati szárnyában, hogy a vadászkürt hivó szó
zatát lessék, a czár katonai képviselője rangban 
valamennyiök fölött állott.

A csillagok kigyultak már az esti égen, mi
dőn messze távolban, vad harczias csapata élén 
lovagolva, a fiatal Milutin Boris haragosan dörmögte: 
»Most Nimovitchban van az apám«, Dournoff őrnagy 
pedig Vilnán uj titkos tervekbe és tudósitásokba 
merülve, türelmetlen kézmozdulattal tolta félre a  
tábornok egy rövid üzenetét és könnyebbült lélekkel 
sóhajtott föl: »Hála Isten, ezt leráztam a nyakam
ról; most olyan kötelesség vár reám, mely nem 
szennyezi be a katona k a r d j á t M e r t  a tábornok, 
miután Vilnán néhány napig a nagyherczeggel an
nak szobájába zárkózva, tárgyalta volt vele Len
gyelország ügyeit, távozásakor lelke mélyébe temetve 
magával vitte a litván és lengyel nemesség tőrbe- 
csalásának végleg megállapított furfangos terveit.

— Legjobb, ha senki se, — legyen az bár
milyen loyalis férfi is — a maga teljességében tudja 
a mi tervünket, gondolta volt magában a nagyherczeg, 
amint szemével követte a lóháton Vilnából távozó 
tábornokot. Michailovitch Vassili bátor és ravasz. 
Akár mi módon sikerül is neki a vadat kelepczébe 
csalni, mi készek leszünk arra, hogy az egész 
lengyel atyafiságot letartóztassuk és perbe fogjuk. 
De óvatosnak kell lennünk, hogy el ne ijesszük 
a madarakat. Hadd jussanak lépre saját jószán
tukból.
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Ugyanez a kegyetlen gondolat czikázott végig 
Milutin agyán, miután tekintete végigsiklott nagy
úri házigazdáján. Meg akarta szeliditeni ezt a bizal
matlan vad lengyel sólymot és a félénk asszony 
hosszú, fürkésző pillantása, melylyel ez a szeme közé 
nézett, kéjesen borzongatta meg egész valóját.

A gróf elég jókor érkezett vissza golgothai utjá- 
ból, hogy lovagias őseinek csarnokában a házigazda 
szerepét vihesse. Szerencsére a vadászatra érkező 
vendégek száma elég nagy volt, úgy hogy az egye
düli orosz vendég jelenléte semmiféle kéjelmetlen fe
szültséget nem okozott, és a dús lakoma növekvő 
jókedve elősegítette a látszólagos kedélyes barátko- 
zást, habár a lengyel főurak titokban mind tisz
tában voltak azzal, hogy csupán időkérdés az, mikor 
fog a soká lenyűgözött lengyel nemzet karöltve fel
lázadni zsarnokai ellen.

Midőn Milutin Vassili fölemelkedett, hogy 
szélnek ereszsze a czárt illető, első hivatalos pohár
köszöntőt és mellén szikrázva csillogtak a drágakö
vekkel ékes érdemkeresztek és rendjelek, a bogár- 
szemű lengyelek, kik köréje tolongtak, epedve várták 
azt a perczet, amikor majd az ilyen vitéz táborno
kok nehézkés orosz seregeik élén áttörtetnek 
Lengyelország sötét érdéin. Milyen könnyű zsák
mányhoz jutna akkor a lengyel sas. Es valódi 
érzelmeiket szivükbe rejtve, nyájasan mosolyogtak 
és elbájolták a tábornokot utólérhetetlen társa
dalmi modoruk előkelőségével.
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Mig a tábornok az élez tői szikrázó lengyel 
főurak lekötelező udvariasságát hasonlóval viszo
nozni iparkodott, a gróf hallgatag, szomorú kudar
czárói beszámoló pillantást válthatott büszke nejé
vel. Nem kapta meg az egész összeget, hanem a 
felét kezéhez kapta már és a többit néhány nappal 
későbbre Ígérték. István gróf azonban hirtelen meg
találta a diadalhoz vezető utat.

— Miért ne kisérleném ma meg újra a szeren
csét, tán kedvezni fog.

Es be nem vallott gyávaságától ösztönözve 
addig-addig késett szántszándékkal az öltözőjében, 
hogy izgatott nejével csupán a nagy szalonban talál
kozhatott, midőn már az ezüst ebédharang megszólalt 
és az öreg kulcsár —> egy régi családi örökség — 
bejelentette: »La comtesse est servie«.

Wizocki grófné arisztokrata bájjal elnökölt 
az asztalnál és bár ő volt az egyedüli hölgy e 
nagy férfitársaságban, kik mind mohó pillantásokat 
vetettek halovány szépségére, ez a leplezetlen hó
doló bámulat egy cseppet se hozta zavarba. Az 
orosz úrnőknek az a közös sorsa, hogy ebben az 
óriási kiterjedésű országban, ahol a nagy úri bir
tokok egymástól vajmi távol állanak elhagyatott 
síkságok közepett, ahol messze jártányira se kínál
kozik se korcsma, se szálloda, gyakran kénytele
nek egyedül teljesíteni a háziasszony kötelességét. 
A  parasztok és nemesség közt tátongó társadalmi 
űrt se Oroszországban, se Lengyelországban semmi
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se hidalja át. Középosztálya alig van, egyedül a 
zsidóság intelligencziája van arra hivatva, hogy a 
polgárság kötelességeit teljesitse.

így tehát Wizocki grófnő nőtársaság hiján 
maga trónolt az asztalfőn, mely csillogó kristály- 
üvegkészletének és megbecsülhetetlen ősi ezüstedé
nyeinek vakitó pompájában ragyogott.

Méltóságteljes nőiességének zavartalan nyu
godtságával fogadta ebéd után a feléje közeledő 
nemesek kézcsókját. Aztán felemelkedett és a lova
glás főurak sorfalán végig haladt az ajtóig az 
udvarias tábornok karján, kinek hideg pillantásai
ban egy perezre sem gyűlt fel a benső tűz sugara? 
amint a szeme végig siklott a szép nő elbűvölő 
bájain. A szalon ajtajánál kétéves kis leánykája 
dadája kíséretében, várta a fiatal grófnőt és Wizocki 
grófnő a szép gyermekhez simulva, mintha benne 
keresné nemének fájón nélkülözött rokonérzését, a 
kis Margit kíséretében kereste föl szobáját.

Wizocki grófné élete nagyon szomorú és ma
gányos volt, mióta férjhez ment. Hatvan mértföld- 
nyire terjedő birtoka magányán, hat faluban szét
szórt kétezer jobbágya körében, nem volt környe
zetében egy asszony sem, akinek ő baráti jobbot 
nyújthatott volna, mert a legközelebb lakó patrícius 
hölgytől, ki az ő jelenlétében ülve maradhatott, 
hatvan mérföld választotta el. A háztartásban al
kalmazott egy-két nővel való érintkezést pedig az 
orosz etiquette szigorúan tiltotta. A kiváló udva



63

riasság, melyet a szlávajkii népek a nevelőnők és 
tanítók iránt tanúsítanak, egyszersmind teljesen 
kizárja azt, hogy ezek valaha átléphessék aláren
deltségük szigorúan megszabott határát. Oroszország 
és Lengyelhon szétszórt birtokain a legkiválóbb nők 
-elhervadnak elhagyott magányukban, melyet egy 
szerető rokonsziv dobbanása se enyhít.

A grófnő távozása után a borosfejü főurak 
rögtön a gróf és a tábornok köré csoportba ve
rődtek és az ezüstnyaku pezsgős-palaczkok zajos 
durranása mellett mindnyájan örömrivalgással fo
gadták a felvetett eszmét, hogy tán jó volna egy 
kis baccarattal szórakozni. A tábornok lassú lép
tekkel követte a ház urát a kastély keleti szár
nyába. Ebben a perczben nem sokat törődött a 
játékkal, mert szilárd, megingathatatlan elhatározás 
érlelődött meg szivében, midőn észrevette, hogy 
István gróf összerezzent, amint feleségének lakosz
tálya mellett elhaladt.

Sem az áldozat, sem ráleső bitója nem sej
tették, hogy Wizocki Czeczil drágakövekkel ékes 
szentkép előtt térdel imazsámolyán és arra kéri az 
Istent, hogy a keserves tönkrejutás sötétarczu lidér- 
€ze át ne lépje soha az ősi.kastély küszöbét.

Oh hány fakóarczu, szenvedő asszony aggódó 
szerelmet rejtve bánatos szivében, kérte már hiába 
az emberi sors nagy intézőjét arra, hogy kímélje 
meg a végső, büntető, lesújtó csapástól.

Az átélvezett gyönyörök mámorától lánggá
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szított életkedv izzón lüktetett a vendégek ereiben, 
amint halk léptekkel felhaladtak a vendégosztály 
hatalmas szárnyába, a folyosón sorfalat álló szolga
sereg közepett. A kettős ajtók bezárultak mögöt
tük, midőn a kastély keleti részébe értek, melyből 
a modern fényűzés legkisebb kényelme sem hiány
zott, úgy, hogy a legválogatottabb pompa Párisi 
varázsolta ide a lengyel magány ölébe.

Gyermekét ölében tartva ült ezalatt Wizocki 
grófné boudoirjának hangtalan magányában. Ke
cses idomain még mindig drága selyemruhájának 
nehéz ránczai omlottak alá és mesésértékü keleti 
gyöngysorok, könyek hirdetői, díszítették hattyú- 
nyakát. Wizocki Czeczil, a dúsgazdag herczeg- 
kisasszony huszonkét éves korában megtört szivü 
asszony volt már. Hanem a szivét tépő kin nem. 
homályositotta el ritka szépségét. Nemesmetszésü 
bánatos arczával, komoly galambszelidségü szemével 
és tiszta homlokával, melyet dús hajzatának sürü 
hullámai folytak körül, ő a szomorúság istennőjé
nek elbűvölő megtestesülése volt. Gyermekleányos 
idomai most értek csak meg asszonyi dús teltséggé 
és egész lényén leányos báj ömlött el még min
dég. Mert a szép Czeczil, ámbár most ma
gányra kárhoztatva hervad el magányos kastélyá
ban, néhány évvel ezelőtt bűvöletbe ejtett minden
kit, aki meglátta. Olyan volt ő, mint a szépség és- 
báj valami álomszerű látománya, mint valami kéjt- 
lehelő, élő, mozgó tündér álom, midőn az elragadta-
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tásiikban tomboló főurak társaságában utolérhe
tetlen művészi szépséggel lejtette a mazurkát.

Es Czeczil grófné hallgatagon tű rt bánatának 
lelkére forrasztott bilincseiben vergődve, azzal a vad 
szenvedélyes szeretettel csüggött a hazáján, mit 
gügyögő gyermekéveinek anyatejével beszivott. Maga 
a nap verőfénje is derűsebben mosolygott rája, ha 
Nimovitch keleti völgykatlanán felgyűlt, mint Olasz
hon mesés szépségű virányán. Es midőn a külföldön 
országról-országra vitték, szive csak haza vonzotta őt 
lengyel honába. Napjainak gondja, éjének álma az 
volt, hogy Lengyelországot szabad országnak lássa; 
az volt a büszkesége, hogy hajdanában, régesrégen 
igazán szabad volt.

Mig könnyelmű férje fajának ravasz ellenével 
kétségbeesett va banque-ot játszott saját födele alatt, 
a szép asszony vonagló ajkakkal rebegte: »Ha nem 
is lesz otthonom, ha vagyonúnkat el is vesztettük, 
a szivem legalább, ha megszakad is, itthon fog meg- 
szakadni«. Azért vonakodott ő férjét külföldi uta
zásaiban követni, némán nézte itthon a tönkrejutás 
kérlelhetlenül lengő ingájának haladását.

— István, itthon van az én helyem, felelte 
mindannyiszor, a női vértanuság bámulatos hősies
ségével.

Varsóban, apja fejedelmi otthonában, a leggon
dosabb nevelésben részesítették a szép leányt, mind
addig, mig Wizocki rávetette esdeklő szemét és szi
véért versenygett. A  világ összes szerelmesei közűi

SAVAGE : AZ OSI KASTÉLY. I.
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a legellenállhatatlanabb a lengyel. Valami őrjítő 
szenvedély, valami kimondhatatlan költői lelkesedés 
szédítő lehelete emberfölötti szenvedély mámorába 
ringatja őket. Wizocki szive mélyében tényleg meg 
volt győződve róla, hogy szereti ragyogó szépségű 
menyasszonyát, valamint hogy szerette is őt egy ideig. 
Kéjes boldogsága határt nem ismert, midőn Cze- 
czillel legelőször sétált a Nimovitchi-tó partján a 
»szerelmesek fasorát« árnyékba boritó hatalmas szá
zados gesztenyefák alatt, és a történelemszentesitette 
ódon kastélyra mutatva, azt suttogta imádottjának 
fülébe : »Szerelmem, te itt a mennyországot fogod 
nekem a földre varázsolni«.

De oh, két évbe se tellett és a vidéki nagy- 
birtokos magányos életének tetszhalállal határos 
zsibbasztó egyhangúsága, valamint az ifjúkori rossz 
szokások csábitó hatalma a szajnaparti nagy város 
örökké nyílt, gyönyör- és kéjteli csarnokaiba von
zották vissza. Párisnak, a modern Circenek, varázsa 
sokkal édesebb volt, semhogy ellenállhatott volna. 
Visszavarázsolta lelke elé ama gondtalan napokat, 
midőn ő, mint dúsgazdag idegen, a legfiatalabb, 
legkicsapongóbb Páris ünnepelt csillaga volt. Elein- 
tén szégyelte önmaga előtt e visszaesést, később 
némi megbánó lelkifurdalást érzett csupán, mely 
végre teljes közömbösséggé tompult.

Neje fenkölt lelki nemességével büszkén hall
gatva tűrte a szenvedést és férjének levelei, melyek 
az első hetekben soha meg nem szűnő szerelmének
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intendánsának szóló utalványokra szorítkoztak csu
pán. Ez utóbbi egy haszonleső, bérelt tisztviselő, 
mindenféle megengedett és meg nem engedett csalás 
révén iparkodott megtölteni a saját erszényét, mielőtt 
a  nagy történelmi név utolsó viselője teljesen tönk
remegy, mert a gróf mindig üres kezekkel jött 
vissza Párisból. Az intendánsa pedig szintén len
gyel ember volt és igazolta azt az orosz példaszót, 
hogy »minden lengyel áruló«.

A tó tükrére álmatag csend borult; a hűs 
esti szellő dallamosan rezegtette meg a lombokat; 
csupán a kastély egyik szárnyából szűrődött ki 
vakító fény, midőn a vendégek a végzetes zöld asz
tal köré gyülekeztek. Mielőtt hozzáfogtak a játék
hoz, a tábornok kijelentette: »Uraim, én csak egy 
félóra hosszát játszom«. Es aztán mintegy bocsá
natot esdekelve kijelentése miatt, halkan suttogta 
István gróf fülébe: »A grófnő ugyanis kegyes volt 
nekem azt az ajánlatot tenni, hogy holnap reggel 
végig kocsikáztat a birtokán«.

Wizocki gróf azonban oly mohó kíváncsiság
gal várta, hogy a lapjukkal felfelé fordított ártatlan 
külsejű kártyák titokzataiba behatolhasson, miként 
szerető nejének ez ártatlan hadicselére ügyet sem 
vetett.

A grófnő ugyanis szerette volna lehetőleg 
megrövidíteni a veszedelmes mulatságot, és gyámolta
lanságában ehhez rz asszony! fortélyhoz folyamodott,

5 *
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hogy Milutint elvonja férje társaságától. Mert 
mint nemes ember leánya, tudta jól, hogy István 
grófnak nem áll jogában az orosz nemesnek szeme 
közé nézni, mig a becsületbeli tartozás teljesen ki 
nincs egyenlítve.

Milutin tábornok volt az egyetlen, kitől a 
grófné féltette az urát, mert jól tudta, hogy a 
többi ragyogó külsejű lengyel nemes férjével kar
öltve egy és ugyanazon az utón haladnak a teljes 
vagyoni bukás felé. Amilyen meggondolatlanul és 
könnyelműen bántak a készpénzzel, hallgatag bele
egyezés révén kímélték egymást a játékasztalnál; 
mert a nemzeti becsület sugallata arra ösztönözte 
őket, hogy legalább a külső látszatot óvják meg.

Milutin tábornok nevét magas állása, óriási 
vagyona és nagy nemesi rangja nyugati Európa min
den főúri körében jóhangzásuvá tették és Czeczil a 
lengyelnek minden orosz ellen ösztönszerüen táplált 
ellenszenvével szerette volna távoltartani tőle a férjét. 
E rre pedig csak egy utat-módot talált, a gőgös 
orosz nemeshez kellett folyamodnia, hogy ne játszék 
AVizockival. Még akkor is, mikor lázasan égő, fá
radt fejét nyugalomra hajtotta és az éj órái, a leg- 
rosszabbtól való aggasztó félelemben, kétségbeejtő 
lassúsággal múltak el, a fiatal asszony tiszteletben 
tartotta férje személyes szabadakaratát. Mert hát 
utóvégre az ura mindamellett mégis csak nemes 
ember, lovagias férfi és testestől-lelkestől igaz len
gyel hazafi.
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— Csak a végső esetben, suttogta csókot nyomva 
alvó kisdede ajkaira. Midőn István gróf órák múlva, 
pirkadó hajnaltájt szobájába vetődött, az ajtó halk 
zárba csapódása ébren találta már a grófnét, kit a 
fenyegető tönkrejutás aggasztó sejtelme kiűzött.

A lefolyt éj végzetes eseményei sohase ju to t
tak  Wizocki grófné fülébe, mert a megrémült ven
dégsereg rég abbahagyta a játékot, még mielőtt 
Vizocki István végleg lecsapta a kártyát.

— Elég volt, rebegte lehorgasztott fővel, re
kedt hangon és Milutin Vassili lassan emelkedett 
föl ültéből, mélyen hajtotta meg magát a halálsá
padt főurak előtt, kik kővé meredten voltak tanúi 
€z iszonyú, őrült' élet-halál harcznak, mely a társas 
baccaratot követte. Nem a hideg, kimért, könyör
telen Milutin volt az, ki a veszedelmes koczkát ho
zatta. A tétova szemű lengyel gróf hivatkozott arra 
n jogra, hogy keresse a duplát vagy semmit. Mi
lutin erre körüljáratta szemét a becsületbiróság 
hallgatag körén és nyugodtan válaszolt: »On akarja! 
K érem !« Wizocki arczán a kétségbeesés bibora gyűlt 
fel, midőn mereven szembe nézve a tábornokkal, szen
vedélyesen kiáltott: »Nem vagyok tán már revanche- 
képes?« Az orosz tábornok arczába is forrón szö
kött a vér és udvariasan meghajtva magát, csak 
annyit mondott:

— Egy lovagias férfi becsületszava életben- 
lialálban elegendő kezesség.

A marczona tábornok hangját sajátságos
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vésztjósló rezgés fátyolozta el. Nem a játékos be
szélt most, nem a perczről-perczre sóvárgóbbá 
vált szerelmi epedés adta ajkára e szavakat; Orosz
ország diadalmaskodó megbízottja volt ő most, aki 
érezte, hogy szive megdobban a győzelem mámo- 
ritó tudatában.

— Most az enyém ő !
Mert Milutin tudta, hogy bárhogy fordul is 

most a koczka, egy szerencsés fordulat az egész 
óriási betétet visszajuttatja hozzá.

Azzal a kifogástalan udvariassággal, melyet 
a legvérengzőbb párbajhős is tanúsít, midőn halá
los ellensége mozdulatlanul leteritett holtteste mel
lett elhalad, a győztes orosz szótlanul hajtotta meg 
magát és visszavonult lakosztályába. A lengyel 
nemesek pedig komor csendben sompolyogtak el és 
szóra sem merték nyitni az ajkukat, amint a tönkre
jutott gróf szivéhez szorítva jobbját, roskadozó lép
tekkel botorkált végig az elhagyatott folyosón.

A derűs, sugaras reggel kápráztató szépséggel 
virradt fel Volhynia erdei felett és a napsugarak 
aranya csillogva tündökölt a tó tükrén, melyen a 
hattyúk tömegesen siklottak ide s tova, mig a fák 
gályáin csicseregve énekeltek az erdő madaraid 
Semmi külső jel nem utalt arra, hogy Nimovitcli 
tönkre jutott, mert a nemes vendégek kora reggel 
elszéledtek, hogy lóháton járják be a mezőket. Csu
pán az orosz tábornok húzogatta, halasztgatta vá
lasztékos reggelijét, és várta a szép grófné rendeletét,.
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ki őt ma kettesben való kocsizásra hivta meg. Midőn 
a szerencsétlen asszony sétakocsizásra készült, még 
nem tudta határozottan, hogy mi történt az éjjel. 
Hanem sejtette a valót, mert az őszhaju hű kul
csár egy levélkét adott át neki, mit férjének lovásza 
hozott haza. Csak néhány szóból állott az egész üzenet.

— Bocsásd meg, hogy fel nem költöttelek. 
Rownora kellett menni Lubomirszki herczeghez, 
fontos ügyben, mely haladékot nem tűr.

Wizocki Czeczil ebből megtudta, hogy a vil
lám lecsapott, mert Rowno nyolczvan mértföldnyire 
volt Nimovitchtől és ő most egy egész hosszú napig 
arra lesz kárhoztatva, hogy egyedül üljön idegenek 
körében a nagy szertartásos ebéd nyomasztó czere- 
móniái közepett.

Nem vádolta a férjét azzal, hogy gyáván ke
rülte ki a viszonlátást, hisz a felvirradó reggel ha
lálos keserűsége amúgy is elég súlyosan büntette 
hibájáért.

— Szegény István, suttogta, mig reszkető 
kezéből kihullott a levél és kezei még akkor is resz
kettek, midőn lement, hogy ébren álmodozva, szé
dülő fejjel üdvözölje fajának ellenségét. A  grófnő 
legzsengébb ifjúkora óta tudta azt, hogy a könnyü- 
vérü lengyel nemesség jókedvre szított mulatságai 
minő izgalmas eseményeket szülnek. Nincs a vilá
gon ennél könnyelműbb népfaj. Es mégis midőn a 
grófné méltóságteljes főhajtással fogadta Milutin 
tábornok köszönését, a szolgák rémült arczairól le-
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olvasta, hogy valami szokatlan esemény okozhatta csak 
ezt a nagy megdöbbenést. A cselédséget sohase lehet 
félrevezetni. Ok tétlenül hizlalódnak, mig gazdájuk 
jólétben úszik és ösztönszerüleg szimatolják meg 
a bukást. Hanem a ritka formatökélyre szert tett 
patrícius külseje nem m utatott semmi változást. 
Milutin Vassili modorának lovagias udvariasságában 
oly nyugodt volt, mint Borgia Cesár. O tudott várni

Együtt haladtak keresztül az ódon kastély 
nagy termein, melynek hatalmas oszlopcsarnokos 
középtömbjét folyosók kötötték össze az épület 
szárnyaival. Háromszáz láhnyi magasságú hom
lokzata tömör kőből épült és a középrész hófehér 
falainak magassága kétszereséve emelkedett fölül az 
oldalszárnyakon. A remek, széles terraszról, melynek 
alján elterülő óriási park zöldelő pázsitszőnyegek és 
hatalmas sudár fák sűrűségében bővelkedett, a szem 
messze távolban sürü erdők zöld koszorúján siklott 
végig. Keleti és nyugati oldalán egy-egy délnek néző 
oldalhomlokzat a tömör, hatalmas, antik egyszerű
ségű, dór-stilu oszlopcsarnokkal büszkélkedett. Es 
belül egy patrícius család évszázados kincsei díszítet
ték az ódon kastélyt, melynek három egymásba 
nyíló; száz láhnyi hosszúságban elterülő legnagyobb 
termei: az ebédlő, a fogadóterem és a tánczterem 
kápráztató fényükben párját ritkító lakosztályt 
képeztek.

A déli homlokzat alján aczélkéktükrű tó terült 
el gyönyörű erdős szigettel a közepén és innen
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remek kilátás nyílott a mosolygó zöld völgyre, mely 
kelet felé húsz mértföldnyi távolságba kiterjedt. 
A nagy kastély díszes toronyablakaiból a szem 
elláthatott a legközelebbi jobbágy faluig, melyet a 
moszkvai főországut szelt ketté. Hatalmas ménesek, 
óriási birkanyájak és marhacsordák népesítették be 
az illatos virághimes réteket, mig a köröskörül 
elszórtan fekvő falvakból, melyek a Wizocki birtok 
fennhatósága alatt állottak, a pár asz tn ép is legelőre 
hajtotta saját házi állatainak bégető és bömbölő 
csordáit. Lombos domboldalak vonultak el a nyu
gati határig, hol beláthatatlan terjedelmű, dúsan 
termő szántóföldeken a földműves nép barázdát 
szántó ökörfogatai sötétlettek.

Milutin tábornok körüljárva a remek kastélyt, 
gyülöletteljes mosolylyal vette szemügyre a buzgó 
római katholikus hitű, lengyel lakosság ódon kápol
náját, körötte elterülő csendbeborult temetőjével, 
melyből óriási keresztek erdeje fehérlett. Az or
szágút egyik oldalán végig nyúló katholikus sir- 
kertben gondos siriratok regéltek elhalt nemze
dékekről, mig a másik oldalon, alig egy puskalö- 
vésnyire innen, az orthodox görög templom magas 
tornyával és négy kupolájával derűs azúrkékben és 
aranyban tündökölt az oroszhitü elhunytak sötét 
nyughelye fölött.

— Még a halálban is el vagyunk egymástól 
különítve, jegyezte meg Milutin, mert észrevette, 
hogy szép kisérőnője arczárói olvassa a gondolatot.
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— Soha semmi át nem hidalhatja az űrt a  
lengyelek és oroszok közt, még a halál sem, sut
togta Wizocki grófnő búsan. Élesen látó szeme az 
egész utón hiába igyekezett behatolni Milutin ki
fogástalan modorának áthatatlan álarczán.

— Vájjon az ébredő szerelem nem művel
hetne-e csodát? gondolta magában Milutin, drága
kövekkel ékes kardja markolatát szorongatva formás 
fehér kezével, melyen babonás orosz szokás szerint 
zafír és türkisz köves gyűrűk sugarakat lö
velltek. A hallgatag úrnő pedig sóhajtva intette 
közelebb remek fogatát, melynek ezüst szerszámba 
fogott, négy fekete telivér arabs lova prüszkölve 
várta az indulási jelt.

Vannak oly érzékeny és fínomhúrú lelkek^ 
melyek a szem mechanismusának működése nélkül 
is tisztán látnak. Czeczil grófné, amint a büszke 
orosz nemes oldalánál ült, az udvariasság zomán- 
czával fátyolos lovagiasság lekötelező modorából 
is kiérezte azt a közelgő vészt, mely szivét, otthonát 
és tűzhelyét fenyegeti. És mindamellett ártatlan 
szivéből az az egy ima szállt csak fel az égbe, 
kímélje meg szegény férjét attól, hogy e ravasz 
Orosz hatalmába kerüljön.

— Az ő jelenlétében van valami, ami rette
netes szerencsétlenséget, mindnyájunkat fenyegető 
szerencsétlenséget jósol, igy töprengett magában 
AVizocki grófnő, mialatt szótlanul robogtak tova. 
A kerteken és szántóföldeken végig vezető kőrútjuk
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a hatalmas birtok minden melléképülete mellett 
vitte el őket. Óriási borospinczéit, hatalmas grana- 
riumait. nagy jégvermeit, kényelmes istállóit és tágas 
lovardáját vették szemügyre és aztán megkerülték 
az egész tó partját, hogy a kertészet ezerféle viv-̂  
mányait megtekintsék.

— Gyönyörű egy birtok! kiáltott fel Milutin 
önkénytelenül feltörő lelkesedéssel. B perczben pil
lantásaik találkoztak és az orosz lesütötte a szemét 
az éleslátásu grófné ártatlan tekintete előtt. A le
folyt éjszaka veszedelmes játékának egész történetét 
árulta el az a biborpir, mely hirtelen felgyulva az 
orosz nemes arczán, homlokába kergette a vért.

Amint a négy arabs ló tova ügetett a falva
kon, melyeknek ezernyi jobbágya mind egy ősrégi 
hűbér átöröklött tartozékai voltak, azt akarta ma
gával elhitetni, hogy ő a legkisebb lelkifurdalást 
sem érzi.

»Utóvégre ép olyan dolog az, mint mikor 
az ember a csatában letipor egy ellenséges hadse- 
reget«, ezzel igyekezett önmaga előtt mentegetni az 
eljárását. De szive mélyében jól tudta azt, hogy 
mig ajkai azt suttogják: »Valakinek buknia kell 
e világ ellenséges összeütközésében«, az ő titkosan 
koholt terve mind jobban érlelődik meg. Tudta azt^ 
hogy az ingatag és kétségbeesett viszonyok közt gyöt
rődő Wizocki gróf behálózása körül úgy fog eljárni,, 
hogy kezében tarthassa ennek az ingerlő szép asz- 
szonynak a sorsát is, ki most borzadva ül oldalánáL
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Egy tekintetre se méltatva a fatörzsekből 
•összetákolt parasztkunyhókat, mélyen megsüvegelte 
Nimovitch falvának hatalmas kőkeresztjét, mely azt 
a helyet jelöli, hol Katalin czárnő Szuvarov véres 
hóditását követő első lengyelországi utján először 
lépett lengyel földre. A völgyön át sebesfolyásii 
patak kigyódzott sürü, suttogó lombkoronáktól á r
nyas erdők mentén és a mormoló habok a falu öt 
Tizimalmát hajtották, melyeknek nagy kettős kerekei 
összerovátkolt talapzatokon nyugodva, elég teret 
►engedtek a patakon leúszó, óriási fatörzsöket szállitó 
tutajoknak. Ezek a kidöntött erdők mind Párisba 
Tándoroltak — ez István gróf könnyelműségének 
Tolt a műve.

Milutin kémlelő szemmel figyelte meg a grófnő 
arczát, mialatt azon töprengett önmagában: »Ma- 
holnap ezek a fejedelmi erdők mind el fognak sü- 
lyedni a grand opéra pezsgőáztatta kuliszszái mö
gött, vagy pedig örökre tovaperegnek a párisi játék
asztalokon.

Midőn két órai sétakocsizás után a sárguló 
•őszi lomb aranyában tarkáló erdőkből hazahajtat
tak és a tábornok udvariasan lepattanva a kocsiról, 
lovagias előzékenységgel segítette le a grófnét, ellen
állhatatlan kedélyessége majdnem eloszlatta a büszke 
nő titkos rettegését.

Mert minden csoda megeshetik ama sajátságos, 
lángoló, ellenállhatatlan szenvedély hatása alatt, 
nmit szerelemnek nevezünk. Majd a nyári szellőnél
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is lágyabban suttogva, majd az emberi szív leg
finomabb húrjait is rezgésbe hozva, majd a szen- 
dély legőrjitőbb fergetegjeit felkorbácsolva, a szere
lem láza ép oly kevéssé ismer mérsékletet vágj 
önelemzést, mint a lecsapó mennykő vakító égi 
lángolása.

A szerelem, föltartóztathatlan utján végigzúgva 
a világon, elbűvöli a fiatalságot, megőrjíti a véne
ket, részegitő gyönyörökkel rezgi át a legszelídebb 
női kebleket, kétségbeesés kínjaira kárhoztatja el 
a férfiakat, megalázza a nagyokat és felemeli a 
porba sülyedteket. Es ahhoz a kéjhez, mit a szív 
a szerelem felderengő ^első tudatának édes perczé- 
ben érez, midőn a szerelem legédesebb diadalá
nak boldogító büszkeségét élvezi, nincs hozzáfogható 
emberi gyönyör. Koronás babér övezte fők, uralkodói 
pálczát vagy kormánybotot büszkén forgató kezek, 
mind egyformán meghajolnak a szerelem hatal
mának.

Es ámbár oly múló, mint tükörlapon a lehel
let, emléke örökkévalóbb a piramisoknál és kor
mányozni fogja a világot még akkor is, midőn már 
minden igaz érzelem kihalt a sivár keblekből.

A piramisok porba dőlt, feledésbe ment rom
jai felett a sivatag sakáljai vadul fognak egykor 
üvölteni; de az emberi szív sohase fogja elfeledni azt 
a történetet, mint dobott oda Antonius egy egész 
világot az elbűvölő Kleopátra szerelméért. Kégi dal ez,, 
és ez a dal örökké tovább fog csengeni és ezek a
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történetek ugyanígy fognak ismétlődni, amig a vi
lágon lesz szív, amely megszakadjon, lesz- kebel, 
ahol lobogjon az a láng, mely soha el nem alszik.

Mert a szerelem láthatatlan szellemi lényege 
fönnmarad, mikor az érzéki tűz rég kilobbant. Min
den szerelemtől izzó szív szenvedélye egyenesen fel
száll a csillagokhoz és ott örökké él. A szerelem 
örök és mindenható; szenteket vitt a bitófára és 
bűnösöknek nyitotta meg a mennyeket. Ez ellenáll
hatatlan szenvedély első hatalmas fellángolása min
den törvényt leront, minden emberi hatalom gátját 
áttöri. A leghiggadtabb bölcsész, a legélesebb 
eszű szophista, a legjámborabb főpap, egyikük 
se lelte még meg az aranykulcsot a szerelem isme
retlen és kifürkészhetlen törvényeinek örökre rejtett 
misztériumához. Nemzedékek léptei koptatták el 
régen a sírköveket, melyek Heloise és Abelard örök 
nyughelyeire borulnak; hanem senki se tudta még 
megmondani, hogy hol végződik az erény és hol 
kezdődik a bűn az emberi szive felfoghatatlan, meg
magyarázhatatlan érzelmében.

Milutin harczedzett, fásult szivének egy ideg
szála se volt, mely az érzelgősség gyengéd szavára 
visszhangot adott volna, hanem midőn a tüzes pari
pák tovaröpitették az őszi nap aranyos verőfényében, 
tudta azt, hogy az ő szivét is megérintette a szere
lem varázsvesszeje. Híven a katona ama szent eskü
jéhez, hogy mindent, még a saját életét is felál
dozza felséges urának egyetlenegy intésére, Milutin
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Vassili egyetlen büszkesége férfibecsületének nio- 
csoktalan tisztasága volt. Hanem ez nem akadá
lyozta őt abban, hogy szive mélyén azt a fogadást 
ne tegye, amint szeme a mellette ülő nő kecses 
alakján végig siklott:

— Enyém lesz bármily áron is!



A volhyniai erdő.

IV. FEJEZET.

Mig Milutin a grófné oldalán szerelmes áb
rándozásaiban kéjelgett, a lengyel főurak a legkülön
bözőbb ürügyek alatt kilovagolva, kettesével, hárma
sával hagyták el a kastélyt, hogy aztán egy ódon 
birtok elhagyatott erdejében találkozzanak, mely 
Wizocki ősi székhelyétől nehány mértföldnyire terült 
el. Omlatag romok félig bedőlt falai látni enged
ték még a kastély füstfogta, megszenesedett belsejét 
és a főurak itt gyülekeztek, hogy aztán a gyönyörű 
ligetet bejárva és fürkésző pillantásokkal maguk 
körül tekintve, tanakodjanak AVizocki gróf jövőjéről.

— Ez örökre lehetetlenné teszi az ő maréchal 
de noblessei tisztségét, szólt az egyik báró, kinek 
még volt egy veszteni való birtoka. Eddig is elha
nyagolta ugyan a kötelességeit, hanem most még 
társadalmi állásunkat se tudja becsülettel képvi
selni. En ellene fogok szavazni.

— Igazad van, Báthori, szólt egy hevesvérű 
lázadó. Most, midőn minden perez nagy események
kel lehet terhes, melyek valamennyiünket síkra szó-
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litanak, kötelessége lett volna szemmel tartani 
ezt a mulatós kedvű tábornokot és másfelé terelni a 
figyelmét, hogy mi szabadon és zavartalanul érte
kezhessünk.

— ügy  van, tette hozzá egy harmadik, én 
hiven szoktam a barátaimhoz ragaszkodni, ha baj 
éri őket, hanem ez az ember megőrült. Tönkretette 
szegény Czeczile grófnőt. Maholnap a szegény asz- 
szonynak nem lesz otthona, és ha forradalom üt ki, 
csak az Úristen a megmondhatója, hogy szegényke 
hova fogja hajtani a fejét.

— Hanem hát mit tegyünk? szólt egy mo
gorva vén lengyel nemes, kinek arczán orosz kard
okozta sebhely vonult végig.

Mély csend követte e kérdést, mig végre az 
egyik villámló szemekkel igy szólt:

— Válasszunk itt egyhangúlag egy jelöltet, 
hogy legalább egy emberünk legyen, kinek házánál 
találkozhatunk anélkül, hogy váratlan elfogatástól 
kellene rettegnünk. A jobbágy sági kérdés uj terve 
azt kivánja, hogy legalább a mi társadalmi vezé
rünk Volhynia hű fia legyen. ’Wizocki István dőre 
bolond. Egy lángoló szempár, egy habzó serleg vagy 
a zöld asztal nemzeti megváltásunk legszentebb oltá
rától is el tudnák őt csábítani. Olyan emberben, aki 
önmagában nem bizhatik meg, mi sem tudunk meg
bízni. Es ezekben a veszedelmes időkben. Isten 
tudja, hova sodorja, mire viszi őt őrült könnyel
műsége.

SAVAGE : AZ OSI KASTÉLY. I. 6



— Megérhetnők azt, hogy ő is ama gyáva 
tányérnyalók és élősdik seregéhez csatlakoznék, kik 
az orosz kegybe behizelgik magukat, vagy pedig 
külföldön bolyongva, ama ezrek számát növelhetné, 
kik külföldi fertőkben fetrengve, annak sarába sü- 
lyedtek, kiáltott föl egy harsány hang. Nevezzük 
meg most a jelöltünket és Isten átka legyen azon 
a gyáva kutyán, aki hűtlenül elárulja a hazát.

Zúgó »Amen« moraja verte föl az erdők 
visszhangját. Mire a gyülekezet szétoszlott, Wizocki 
trónjavesztett vezér volt már.

— Hanem azért itt kell maradnunk és titkos 
kötelességünket itt kell teljesítenünk, mert ha nem 
maradunk itt a vadászat végéig, biztonságunk fe
nyegetve lehetne. Ez a vércseszemü orosz megszi
matolhatna valamit. Es ha most le volnánk kötve a 
hazai röghöz, bár csak ideiglenes letartóztatás révén, 
barátaink vezér és támasz nélkül maradnának. Len
gyelország sorsa ma tőlünk függ. Wizockinak csak 
akkor szabad megtudni azt, hogy kibukott, mikor 
mi már Iztomirban gyülekezünk, hogy egy uj ma- 
réchal de noblesset válaszszunk. Három hónap 
múlva lejár az ő mandátuma és az utódja rögtön 
helyébe léphetne az esetre, ha — ha —

A lovaglás nemes habozott.
— Nos ha, micsoda ha? — kiáltották többen.
— H a ő megtalálna szökni, vagy ha az orosz 

csábítás áldozatául esnék, végezte be búsan a 
szónok.

82
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— Én életemmel állok jót egy lengyel nemes 
becsületéért^ kiáltott fel nemes fellobbanással egy 
fiatal főur. 0  nem árulja el hazáját.

— Az ő becsületétől pedig valamennyünk 
élete függ, mormogta az agg harczos. Isten irgal- 
mazzon nekünk. Én megértem már azt, hogy egy 
lengyel elárulta testvérének vérét.

Óra óra után múlt el, de Czeczil grófné su
gár alakja nem tűnt föl a sétányon. Estebédig 
magányos lakosztályába bezárkózva, távollevő férjét 
követte gondolataiban. Lubomirszki herczeg egy elő
kelő nagy család lévén ivadéka, mely hajdan Len
gyelország sorsát intézte és Varsót fejedelmi épüle
tekkel díszítette, még ma is óriási magánvagyon
nal birt.

— Vájjon kifogj a-e ő rántani Istvánt a hí
nárból a szükség perczében, vagy a szép Nimo- 
vitch is más kezekre fog-e jutni? A remek ősi 
birtok, egy vendégszeretetéről ismert fejedelmi csa
lád székhelye, híres volt háborítatlan nyugalmáról, 
méla csendjéről és ama számtalan természeti szép
ségekről, melyekkel a jóságos természet megáldotta. 
Híres volt vaddus erdeiről és arról a »nirvánába« 
ringató-kéjterhes ózonról, melyet sürü erdei lehel
lek. És hogy szerette Wizocki Ozeczile ezt a kedves 
otthonát! Ámbár nagy, nehéz bánat borongott a 
lelkén, gyengéd asszonyi szive e gyönyörű elhagya
to tt völgy ölén szerelmesen csüggött ama napok 
emlékén, midőn István gróf, mint szerelmes és tü-

6*
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zes vőlegény először ölelte őt a kebléhez e suttogó 
lombok alatt, melyeknek levelei most zizegő zoko
gással peregtek le.

Es ámbár könnyelmű férje az ő számára 
rég elveszett azóta; mert a távoliét és elhanyagol
ta t ás végre eloltották a szerelmi tüzet, mely hajdan 
oly lángolóan égett a keblében, ő mégis szive egész 
melegével ragaszkodott Nimovitchhoz, mert itt szü
letett egyetlen gyermeke, az az aranyhaju piczi 
tündér, melynek apró kacsói kinyitották anyai lel
kében az önfeláldozás rejtőkét. A szerelem géniusza 
lehunyt szemekkel és kioltott fáklyával örökre be
zárta szivének azt a kápolnáját, hol az életben csak 
egyszer ébredő igaz szerelem örökre kilobbanva el
hamvadt. Es István gróf e kincses rejtek kulcsát 
Párisban eldobta magától. A megsértett szerelem 
megboszszulja magát.

A párducz futása nem oly sebes, a hiuz szeme 
nem oly éles s a róka füle nem oly érzékeny, 
mint egy szerelmében csalatkozott asszony átható 
divinatiója. Akár lassú aknamunka révén ju t is a 
végzetes felfedezésre, akár hirtelen mennykőcsapás- 
ként sújtja az le szivét; jusson akár évekig tartó  
szitszaggató fájdalom utján, akár pillanatnyi kín 
árán a férj hűtlenségének tudatára, ha a sebzett 
női büszkeség egyszer halálosan vonaglott meg egy 
szerető asszony szivében, akkor az, aki ezt a bánatot 
okozta, örökre elvesztette e szivet. Nincs az a fenye
gető veszély, melylyel visszahódíthatná, nincs az a
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szoros kötelék, melylyel újra magához fűzhetné a 
férfi azt a nőt, ki egyszer kínos keservében azt rebegte : 
»Soha — soha többé«! Az örök megsemmisülés min
dent lesújtó csapása ez. Mert Éva leányai éltük 
egyetlen szerelmében oly hívek, oly őszinték, oly 
igazán szeretők, hogy szivük e hirtelen felderengő 
meggyőződés sebző ostorcsapása alatt addig-addig 
vonaglik, mig teljesen megmerevedik és elfásul.

' Czeczil grófné gyors elhatározással maga köré 
gyűjtve a legmegbízhatóbb öreg nemeseket, futáro
kat küldött szét a környék legközelebb lakó egyen
rangú hölgyeihez.

— Miután István grófot üzleti ügyek távol 
tartják, én fogok önöknek bált rendezni, szólt moso
lyogva. Mert habár a vallás és a gyűlölet örök 
ellenségekké tette a lengyeleket és oroszokat, a 
vendégszeretet mindkettőjüknél szent köteleség.

A büszke szépségű úrnő tehát hozzáfogott, 
hogy ura visszatértéig a lehető legfényesebben felel
jen meg háziasszonyi méltóságának. M ialatt szokat
lan figyelemmel és válogatott ízléssel öltözködött, 
megfogadta a tükörben megpillantott m ásának: 
»Nem akarom, hogy összerogyni lásson a sorscsapás 
a la tt«.

E  szavakkal a ravasz orosz tábornokot ér
tette, mert bármily ügyesen rejtegette is az ud
varias idegen benső érzelmeit kifogástalan modorának 
és behízelgő tapintatosságának álarcza alatt, Czeczil 
féltette tőle a férjét, rettegte benne szegény, nyo-
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mórba jutott gyermekének netáni ellenét és saját
ságos gyanús sejtelem borzongott át rajta az önvé
delemre kész nőiesség ama megfoghatatlan ösztö
nénél fogva, mely néha a legszenvedélyesebb Don 
Jüan t is ámulatba ejti.

— Nehéz szerepet kell játszanom, retegte 
Wizocki grófnő szomorúan, amint vendégei üdvöz
lésére sietett, hogy felvegye a harczot saját tűz
helyéért, mindenért, ami szent és kedves volt előtte, 
mindenért, amit a sors még meghagyott neki, azért 
a férfiért, ki könnyelműen dobta el szivének arany 
kulcsát, melyet az ő megnemesitő szerelme kezeire 
bizott.

Ragyogó büszkeségének igéző varázsa az 
összegyűlt vendégsereget néma bűvöletbe ejtette és 
Milutin szemében fellobbant a sugár. Elfordult és 
kitekintett az ablakon, hogy elrejtse azt a kegyet
len lángot, mely aczélkék szempárjában izzott.

— A természettől felkent koronás királynő! 
Istentől minden adománynyal megáldott uralkodónő ! 
ismételte magában Milutin, midőn az est folyamán 
alkalma nyilott Czeczil mindig újabb és újabb 
bájaiban, eddig nem ösmert tökélyeiben, gyönyör
ködni.

Wizocki grófnőt abból a kiváló emberanyag
ból alkotta a teremtő, melynek a lángész adja meg 
legistenibb zománczát. Gyermekkorától kezdve senki 
se tudott ellenállani elbűvölő varázsának, ha honá
nak bánatos dalait zokogta el ezüstcsengésü hang



87

ján, vagy ha a dicső múltat zengő költészet gyön
gyeit szavalta el.

István gróf csak másnap vette útját hazafelé 
és mélyen elborult arczczal, lassan lovagolt végig 
óriási birtokain. Amint a roclnói ut alkonyatbibor- 
ban úszó erdeihez ért, titkos sóhajtás és elfojtott 
zokogás dobbantotta meg a szivét, mialatt szeme a ha
talmas vén erdők jól ismert törzsein siklott végig. 
Levertpn, néma kétségbeeséssel szivében tért haza. 
Euboniirski gróf, őszintén bevallva saját súlyos 
adósságainak rengeteg összegét, kénytelen volt, bár 
sóhajtfa, megtagadni a kérését.

I— Barátom, ne sebezze meg a szivemet az
zal, hi)gy lehetetlent követel. Nem tehetem még az ön 
kedvéért sem. Iparkodjék valahogy kiegyezkedni azzal 
az ofoszszal, mert különben Nimovitch veszve van* 

/ Lovásza lassú léptekkel követte őt és csodál
kozott grófi ura furcsa magaviseletén. Fájó sziv- 
vel,/mely súlyos ólomként nehezedett keblére, ha- 
lacA végig Wizocki boldog gyermekkorának szin- 
hayén, hol a múltak édes emlékei lépten-nyomon 
kísértették. Tekintete merően tapadt a suttogó 
fmyők hatalmas boltiveire, az óriási tölgyekre, me- 
ifek zöld lombkarjaikat messze kiterjesztették, az 
e|:üstfényü nyirekre, az aranyzománczos juharok és 
aj hatalmas gesztenyefák sűrűségére, melyben most 
al szalonkák háboritatlan békében tanyáztak. Lom- 
b k  ágaikat a szellőben ringató szilfák szegélyezték 
a dús legelőket és minden elbűvöld szépség, amit a
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természet művészi keze áraszthat, sugaras derűvel 
vonta be ezt a tájat, melyen ő most keresztülvág
tatott, hogy üres kézzel, megalázottan szembe néz
zen könyörtelen hitelezőjével.

— Megölöm magamat, szisszent fel a gróf, 
amint Nimovitch hófehér falai szemébe tiintek a 
park susogó lomberdeje mögül. De egyszerre a szi
vébe nyilallott valami. — »Es Czeczile!«. Eddig soha 
se mert tévedéseinek férfias meggyónásával sze
mébe nézni ennek a nőnek, kinek tekintetébein néma 
szemrehányás sötétlett aznap, mikor gyermek(ét keb
léhez szorítva, lenn állt a könnyű hintó ipellett, 
mely az urat Párisba vitte, soha vissza nem|vezető 
utakon. i

Ezt a szerelmes, ifjú, bizalomteljes és lán^lelkü 
asszonyt, ki szivében trónt emelt neki, melyen legye
dül ő székelt, szerelme koronájával koronázktan, 
ezt az asszonyt ő magára hagyta, hogy magas 
rangja okozta kínos egyedüllétben, ifjú szereimé ha
muvá égjen az üresen álló oltár előtt, A tavaszi verő
fény szivét szerelemre unszolgatta messze járó Sé
relmese iránt; a nyár ragyogó pompája elvonilt 
előtte, amint egyedül bolyongott a szerelmesek m- 
sorának suttogó lombjai alatt. Es bár ajkaim 
néma hallgatás nyomta pecsétjét, bár szive köj-é 
a büszkeség emelte bástyáit; égő szenvedélyes nyug
talanság izzott a szép nő lelkében, midőn a i^p 
fényes korongja börtönlámpaként világította m^g 
-elhagyatott erdei magányát. !
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WizockiOzeczile szive napról-napra hiába hivtá
az urát forró epedéssel. Szeretőt, férjet, tanácsadót,
barátot fájón nélkülözve, szerelme idővel közönynyé /
dermedt. Es midőn végre egy szép napon István hűt
len hitszegésének és árulásának egy külföldről be
szivárgott félszeg mozzanata nyilt titokként szájról- 
szájra járva, Czeczile fülébe is eljutott, a fiatal 
asszony összeszoritotta az ajkait és megtört szivvel, 
roskadozó térdekkel menekült magányos otthonának 
rejtőkébe. Ott aztán kinos vonaglás hosszú, nehéz 
órái után, aminőket női szív egyszer élhet csak át, 
finom kékeres kezéről levonta az arany jegygyű
rűt, mely leikeiket összeforrasztotta. Keserű könyek 
hullottak a parányi csomagra, melyet egy ódon 
dobozba zárt. A doboz fedele ezt a feliratot viselte: 
»Gyermekemnek«.

Maga a könnyelmű, hitszegő férj messze 
Párisban, a világ legkicsapongóbb orgiáinak ara
nyozott színpadán is bűnbánó megszégyenülésben 
rezzent volna össze, ha láthatta volna neje szépsé
ges arczát abban a pillanatban, midőn azok a duz
zadó eperajkak, melyeket ő nemrég csókokkal borí
tott, meg egyszer, utoljára suttogták: »Soha többé«•

Ehhez az asszonyhoz, kinek nehéz köteles- 
•ségekkel terhes életutjait az övétől szeplőtlen 
női becsületének láthatlan határfala választotta el, 
vette a gróf útját hazafelé. O nem vette soha észre 
a nejében végbement változást, hanem Czeczilben a 
szerelem meg volt ölve, holtan feküdt saját szent
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oltárán és gyilkosa az a férü volt, aki a beléje 
helyezett nemes bizalom kincseit közömbösen vesz
tegette.

Hanem ma éjjel Wizocki gróf mégis nehéz sziv- 
vel lépte át birtoka küszöbét. Erdőkerülői hirül adták 
volt neki, hogy a megsértett vendégek közül egy- 
néhányan elutaztak és igy ő tudta, hogy ujjáválasz- 
tatásának minden reménye meghiúsult. Amellett 
rettegett is orosz vendégének viszontlátásától. Ma
guk a báránybőr kucsmáju, faczipőjü, rongyos ruhá
zatú lengyel parasztok is néma megdöbbenéssel ta
pasztalták uruk arczán a változást, midőn mélyen 
megsüvegelve őt, hajlongtak előtte. Es ő komor 
arczczal viszonozta alázatos köszöntésüket, amint a 
jobbágyok csikóvonta könnyű szekereikén elrobog
tak mellette.

— Ezek a parasztok boldogabbak, mint én^ 
sóhajtotta a gróf szomorúan.

Midőn Nimovitch ura paripáján a főbejárat 
elé vágtatott, egy szelid, szomorú arczot pillantott 
meg az ablakok egyikében, honnan hajdan — nem 
is oly régen — a szerelem lángotszító arany nyilai 
röpültek feléje.

— Istenem, mit tegyek? sóhajtotta István, 
gróf. Nem szabad, hogy megtudja. Es kinos feljaj- 
dulással a nyeregből lepattanva, megfogadta, hogy 
bármily áldozatok árán is, olyan egyezségre kell 
jutnia a tábornokkal, mely az ő büszkeségét leg
alább a játékos utolsó önmegaláztatásának szégye
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nétől óvja meg. E perczben úgy érezte, hogy min
denre kész inkább, semhogy feleségének bevallja a 
valót.

Dőre bolond! O nem tudta azt, hogy ez az 
asszony, aki elhanyagolt szerelemtől égő szívvel 
sóvárgott utána, édes örömest követte volna idegen 
számkivetésbe és ott is boldognak érezte volna ma
gát mellette, ha ő örökre kegyetlenül ki nem irtja 
szerelmét. Wizocki Czeczil, a gyengéd, igazlelkü,. 
odaadóan szerető hitves nem zúgolódott midőn 
látta, hogy öröksége elolvad férje kezei alatt, 
mert még mindig szerette őt. Előkelő és tüzesvérü 
lengyel fejedelmi család leánya lévén, meg tudta bo
csátani egy lengyel nemesnek könnyelmű pazarlá
sait. Hanem még e keserű megpróbáltatás pillana
tában is megfagyasztotta volna István gróf szivét, 
ha tudta volna, mily büszkén emelte fel mélyen meg
sértett neje antik szabású szép királynői fejét, midőn 
hitvesi szerelmük meggyaláztatása tudtára esett.

— Ezentúl csak magam állok a világon, mon
dotta volt magában szilárd elhatározással. Hanem 
azért István gróf soha még eddig nem érezte, hogy a 
valódi érzelem heve hiányzik ama szerelmi ölelésekből, 
melyekben a föld az éggel határos. Az oldalán őr
ködő angyal örökre elhagyta. Es füle nem hallotta 
meg a szerelem szellemének búcsúzó szárnycsat
togását.

Midőn a gróf neje boudoirjába lépett, némán 
néztek össze.
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— Van valami mondani valód? kérdé Czeczile 
szomorúan, kezét márványfeliér kebléhez szorítva és 
a szemében fellobogó láng villámánál a gróf sötét
ségmegverte lelkében derengeni kezdett az a tudat, 
hogy felesége mindent kitalált, hogy késő most az 
elveszett ügyet védeni ennek az asszonynak itélő- 
széke előtt, kit ölelő karja hajdan kebléhez szo
rított.

— Semmi, még semmi, szólt AVizocki lever- 
ten és öltözőjébe sietett.

Este a vendégek, legnagyobb meglepeté
sükre, arról értesültek, hogy a nagy vadászat egy 
héttel elhalasztatott, mely időre a gróf szép nejére 
bízta vendégeinek mulattatását. Nap-nap után múlt 
és Wizocki gróf órahosszakig lovagolt a földeken 
orosz vendége kíséretében. A lengyel főurak alig 
látták a színét.

A grófné kissé szabadabban kezdett lélegzeni, 
mert a nyugati épületszárnyat többé nem verte föl 
éjszakai dőzsölés zaja és ámbár egy vigasztaló 
szót se hallott férje ajkairól, annak arczán saját
ságos derültség tükröződött.

A vadászati előkészületek nagyban folytak. 
Vadászebek, hajtők, erdészek és vadászok tarka 
serege özönlött a kastélyba és a türelmetlenkedő 
főurak lázasan lesték a vadászkürtök hivó riadóját. 
Milutin tábornok két-három napi kirándulásból, 
melynek czélja az volt, hogy egy szomszéd falusi 
birtokon lakó barátját meglátogassa, ép kellő idő
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ben érkezett vissza, hogy ismételt rodnói látogatá
sából hazatért házigazdáját üdvözölje.

— István úgy látszik eredménynyel járt, szólt 
a főurak egyike. Sokkal nyugodtabb és derűsebb. 
Igazán örülök ennek. Ilyen mozgalmas időben min
den perczben résen kell állnunk.

— Kaptál-e hirt párisi barátunktól ? kérdé a 
másik mohó kiváncsisággal.

— Igen, a cselekvés órája közéig. Szeretném^ 
ha elvtársaink mind a megállapitott helyeken vol
nának már. Ennek az átkozott orosznak a jelenléte 
nagyon veszedelmes.

— Gyere ki velem a parkba, Szaniszló, szólt 
a másik komolyan, majd mondok egyetmást, amit 
nem merek a papirra rábizni.

Es Milutin tábornok szemeláttára, ki lovagias 
udvarlás mézes-mázos enyelgésével mulattatta a vi
rágaival babráló grófnőt, elmondta barátjának a 
kapott híreket.

— I tt az idő, barátom! Erancziaország és Ang
lia hozzánk szítanak. Mihelyt a lázadás kitör nyu
gati Oroszországban, rögtön arany, fegyver, hajó
hadak és diplomácziai befolyás fog rendelkezésünkre 
állani. A keresztény Anglia meg fogja hallgatni a 
szenvedő Lengyelország jajját. A francziák jó bará
taink. Párisi megbizottaink a királyné ismételt köz
benjárását várják csak, hogy a nagy császárt adott 
szavának beváltására kérjék. Csupán a napot kell 
meghatároznunk. Hős barátaink, kik külföldön ide
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gén hadseregben gyakorolták a fegyverforgatást, las- 
sankint hazaszállingóznak. Ha télig halasztják a 
dolgot, az álomba ringatott orosz nem fogja a had
sereget tavasz előtt mozgósíthatni. Es akkor meg
tizedelhetjük nehézkes seregeiket.. I tt az óra.

— Az utolsó szó ez ? kérdé Szaniszló komo
ran, midőn a másik elhallgatott abbeli félelmében, 
hogy szemeinek tüze elárulhatja titkukat a ravasz 
orosz tábornoknak, aki őket messziről kiváncsian 
figyelte meg.

— Igen !
Szaniszló szomorúan horgasztotta le a fejét.
—• Tehát ki van mondva a halálitélet; vagy 

lengyel sírokba, vagy orosz börtönökbe kerülünk- 
En az előbbit választom, mert sem Anglia, se 
Francziaország segélyében nem bizom.

Wizocki István örömmel üdvözölte a vadá
szattal járó sürgés-forgást és házigazdái teendőit, 
melyek ürügyül szolgáltak neki arra, hogy a nejé
vel való egyedüllétet kikerülje, aki viszont a vendég- 
szeretet kötelességeit teljesítette azzal a néhány 
nővel szemben, kik sürgető meghívásának eleget 
téve, a kastélyba látogattak el. Késő őszre járt az 
idő és ámbár az erdők köröskörül bíborban és 
aranyban pompáztak, a levélhullás és a hideg szél 
a lepergő év végét hirdette és igy a bukott mare- 
cbal de noblesse vendégeinek növekvő türelmetlen
ségét annak az óhajtásnak tudta be, hogy minél 
olőbb saját elhanyagolt birtokaikba térhessenek vissza.
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Milutin tábornok hízelkedő macska természeté
nek egész elbűvölő varázsával iparkodott behálózni a 
lengyel arisztokráczia szép hölgyeit, kik vajmi köny- 
nyen hallgattak csábitó szavára, ámbár rettegtek az 
■oroszoktól. Hideg, számitó megfontolással tartóz
kodó távolságból figyelte meg a grófnét, bár szivében 
szenvedélyesen lobogott a későn ébredt szerelmi tűz. 
Nap-nap után ügyes hadi taktikával más-más höl
gyet választott udvarlásának czélpontjául és mo
solygott magában, ha elgondolta, hogy milyen játszi 
könnyedséggel nyerhetné meg orosz létére is szép 
ollenségeinek szivét.

Csakhogy hiúsága félrevezette őt. A szép főúri 
asszonyok fogadták ugyan az udvarlását, megmoso
lyogták bókjait és bájosan kaczérkodtak vele; de 
sem az udvar sima padozatán sem a csatatéren szer
zett tapasztalatai és hóditói gyakorlottsága nem 
tanították meg őt arra, hogy Machiavelli minden 
fortélya elenyészik az asszonyi cselszövés ezer kifür- 
készhetlen fogásaival szemben.

A női szív mélyen és némán vonul meg keble 
mélyén, mint a tengerszem az alpesek ölében és 
habár ezer jeges hegyszakadékból felcsapó viharos 
fergeteg vad dühre korbácsolja is hullámait, a felle
geken áttörő napsugár mindig ujfent szelid sima 
tükörre esik, mely zafír mélységének titokzatos csend
jében megrezzenve hallgatja az erdő lombjainak zörgő 
haraszthullását. Csekélységek ébresztik fel néha az 
íisszonyi szivet, és szerelmének örökké rezgő mág-
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nestüjét bármely perczben hirtelen magával sodor
hatja valamelyes minden szem előtt rejtett, látha
tatlan vonzerő. A szellemes, ravasz lengyel delnők^ 
kik az orosz tábornokkal kaczér játékokat já t
szottak, titokban mind meghódoltak az ő férfiassá
gának.

A nimovitchi vadászat három napra volt ter
vezve. Az első napon erdei hajtóvadászatot rendez
tek, hogy a hölgyek tanúi lehessenek annak, mint 
roskadnak le a czélba vett vadak a lengyel neme
sek soha czélt nem tévesztő fegyverei alatt. A máso
dik nap az illatos berkeket népesítő remek szalonkák 
és erdei vadmadarak biztos lesből való ledurran- 
tásának volt szánva és harmadnapra tervbe vették^ 
hogy az urak éjféli időben felkerekedve, a folyam 
keleti partjain végigvonuló komor, sürü erdők já
ratlan útvesztőjében keresik fel az erdei vadak 
tanyáit. A sürü sötét erdőmélységekben rendezendő 
e veszedelmes vadászattól azonban eltiltották a höl
gyeket, részint a vele járó nagy fáradság és az; 
éjféli indulási idő, másrészt az ott tanyázó vadál
latok veszedelmes volta miatt.

Az erdei hajtóvadászat reggele napsugarasan 
és derűsen virradt fel. A rózsás pirkadat biborszár-^ 
nyai alig piroslottak még az égen, midőn a daliás 
vadászok hosszú sora a kastély nagy kapujából ki
vonult. Egy féltuczat kényelmes troika és vadász
kocsi megtelt a tüzesvérü szép lengyel hölgyekkel, 
kik bundáikba burkolódzva, felhajtott prémes gal-
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léraikkal védték rózsás arczukat az éles reggeli 
szellők ellen. A főerdész és a jószágfelügyelő veze
tése alatt vágtatott tova a lovassereg az északi 
parkfalak mentén, a temetők mellett elhaladva, me
lyeknek kupolás kápolnái komoran emelkedtek a 
szürkületi légbe.

Az aggódva türelmetlenkedő lengyel neme
sek álmosan bóbiskolva prüszkölő lovaikon alig vár
ták már, hogy vége szakadjon a sokáig elhalasztott 
vadászatnak, mert rettegtek az orosz tábornok éles, 
kémkedő szemétől. Noha tudták, hogy úgy a jószág- 
igazgató és a kápolna papja, valamint az erdőke
rülő és a cselédség mind szivvel-lélekkel hű, sőt 
fanatikus lengyel hazafiak, a starosta, a csendőr
főnök, a postamester és a birtok néhány újabb 
alsóbbrendű alkalmazottja mind oroszok lévén, azok
nak mindegyikében orosz kémet sejtettek.

— Úgy érzem, mintha a halál torkába indul
nánk, szólt Szaniszló gróf komoran barátjához, a 
hatalmas lengyel keresztekre utalva, melyek félig 
kidőlten, roskadozva ingadoztak rég elfeledett halot- 
taik sirjai felett.

— Több mint a fele ezeknek orosz kezek 
műve volt, dörmögte az agg, amint a temetőárok
ból kijutottak a nimovitchi kastély körül szemet- 
gyönyörködtetve elterülő határtalan sikságra. Szeme 
haragos fellobbanással követte Milutin tábornok 
katonás alakját, aki Czeczil grófné troikája mellett 
lovagolt. Mert azt az egyet el nem vitathatja az

SAVAGE : AZ OSI KASTÉLY. I. 7
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orosztól még az ellensége sem, hogy a világ leg
kitűnőbb lovasai is tanulhatnának az orosztól, aki 
még mindig a rég kihalt szittyák lovasművészetének 
elvitázhatlan örököse.

A felgyűlő nap aranysugárözönének hullá
maival árasztotta el a földet, midőn a lovasok ki
értek a dérboritotta rónaságra. Gyöngyszinű hamvas 
köd fátyolozta el az örökzöld sötét fenyő- és szilfa
erdőket, ahova utjokat vették és hallgatag, mély 
ölükből százados tölgyek, melyeknek hervadt, össze
zsugorodott levelei biborszinben ragyogtak, meg 
aranyszínű sudár jávorfák karcsú csokrai nyúltak ki, 
mintegy előörsképen, a mosolygó völgybe, melynek 
szántóföldéin az őszi búza halvány zöld csirái kan
dikáltak ki a földből. Lenn, a regényes, erdős folyam
partokon, az ősz bubánatos színárnyalatának tarka 
pompája vonta derűs zománczba a néma tájat. 
Vadludak és darvak seregei keringtek fönn a lég
ben, lassú szárnycsapással észak felé vonulva, mig 
a lengyel erdei sas fönn lebegett a hüs reggeli légben

Milutin Yassili feltekintett és szeme egy sötét 
fellegként tovasuhanó fekete hollósereget pillantott 
meg, amely vészjóslóan károgva seperte a földet ala
csony röptében. Lomha szárnyalással vonultak el a 
lengyel nemesek hosszú sorain és az orosz tábornok 
amint lovát közelebb vonta a szép Czeczil grófné 
kocsijához, mosolyogva suttogta: m ár! ?

Mert noha a kastélyban nem volt táborkari 
kisérete, egy őszhaju orosz káplár és négy köz
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katona állott uruk rendelkezésére és már jóval 
szürkület előtt, mig a vadászok a kis szalon lobogó 
gyertyalángjánál elfogyasztották a rögtönzött reg
gelit, Milutin tábornok saját lakosztálya csöndjében 
vad örömmel futotta át a titkos sürgöny néhány 
sorát, mit bizalmas szolgája átadott neki.

— Ki hozta ezt a levelet, Iván ? kérdé a tá
bornok, vádászöltönyét felöltve.

— Dournofif őrnagy egy embere adta át annak 
n káplárnak, aki üzenetet várt a kitűzött helyen, 
kegyelmes uram.

— Jól van, szólt Milutin tábornok komoran, 
mialatt fejébe nyomta prémmel bélelt vadászsipkáját. 
Tehát Dournoff kéznél van már a seregeivel. Váj
jon elég lesz-e hét sotnia kozák? Több mint öt- 
venen vannak itt lázadók. Eh, va banque! Ha 
néhánynak közülök sikerül is menekülni, azokat 
könnyen lehet majd kézrekeriteni; hisz Dournofif 
bizonyára katonaságot állitott föl az országutak 
mentén.

És mig a lengyel nemesek szerteszóródtak az 
erdőben, hogy alkalmas leshelyet szemeljenek ki 
maguknak, Oroszország titkos megbizottja kárör- 
vendve mosolygott: »Csak önmagukat fogják zsák
mányul ejteni«.

Báránybőrrel béllelt bivalybőrös zekéjében, 
melynek széles övéről hosszú, rugós csatra járó lán- 
ezon töltött revolvere és éles vadászkése csüggött 
le magasszáru csizmáiban és zergebőrös, pánezélos
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keztyüivel mintaképe volt az előkelő vadásznak^ 
amint a mellette botorkáló fegyverbordóknak osz
togatta a rendeletéit.

Milutin a grófné mellé szegődött. Senkise 
merte tőle elvitatni ezt az irigyelt kiváltságot. Maga 
a halványarczu István gróf, mint a vadásztársaság 
vezére és mint maréchal de noblesse legelső sor
ban lovagolt. Milutin Vassili az indulás perczébeu 
tiszteletteljesen megemelintve a sipkáját, mély meg
hajtással arra kérte volt a grófnét, kegyesked
jék őt azzal megtisztelni, hogy az ő tapasztalt 
kalauzolása mellett az ő leshelyéről nézi végig a 
vadászatot.

Czeczile grófné merengő szemén borongó 
felleg suhant át, de azért néma fejhajtással tel
jesítette kérését. A szerelmes orosz körmönfont 
ravaszságu türelme le nem fegyverezte a szép asz- 
szonyt egy perezre sem. Mert bár Milutin az utóbbi 
időben nagyon tartózkodó volt irányában és fel
váltva majd az egyik majd a másik szép lengyel 
úrnőnek kedveskedett udvarlásával, Czeczil grófné 
szivének sajátságos elszorulása és idegeinek lázas, 
izgatottsága sejtette, miként Milutinnak elhatáro
zott szándéka az, hogy ezt a napot az ő oldalánál 
háborítatlan kettesben töltse.

— Még egy megpróbáltatás, az utolsó, sut
togta Czeczile grófnő, mert a vadászat második és- 
harmadik napján teljesen igénybe veszik őt majd 
hölgyvendégeinek lázas előkészületei a vadászatot



követő nagy bálra, melyhez még a távol Varsóból is 
hívtak vendégeket.

Férjének furcsa magaviseleté is aggasztotta. 
Borongó gond legkisebb fellege sem homályositotta 
el a gróf homlokát és modora vidámnak és nyu- 
godtnak látszott, de nejének nem adott semmiféle 
megnyugtató felvilágosítást. A legkeresettebb figye
lemmel ellesve vendégeinek minden óhaját, szemmel- 
láthatólag kerülte nejének kérdőn rászegzett tekin
tetét. Sőt zavarodottan le is sütötte a szemét, mi
dőn Ozeczile egyizben egyenesen azzal a kérdéssel 
fordult hozzá:

— Megadta Lubomirszki herczeg a kért köl
csönt ?

— Még nem — de — majd ad később, da
dogta István gróf elvörösödve és gyorsan távozott 
valami házigazdái teendő ürügye alatt. Az egész 
idő alatt egy tekintetre se méltatta a gyermekét és 
Czeczil szivét sajátságes rettegő aggodalom töltötte 
el. Nagyon jól ismerte ugyan a fejedelmi Lubo- 
mirski jóságos szivét és szolgálatkész előzékenysé
gét, hanem férjének furcsa magaviseleté, valamint 
az a sajátságos ideges nyugtalanság, melylyel fele
ségének jelenlétét kerülte, arról tanúskodott, hogy 
a lelkében dúló gondterhes küzködés még nem ért 
véget.

Czeczil grófné ama egyetlen aljas hűtlenség 
után,‘ melyen rajtakapta, soha többé nem kémke
dett férje szerelmi viszonyai körül, sohasem leske-
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lődött utána, hogy későbbi árulásainak nyomára 
jusson. Férje egy csapással szétzúzta oltárának 
kristály vázáját és megcsalt női szive sértett büsz
keségében mindennek bezárult, hogy ezentúl csupán 
férje bajaiból kivegye osztályrészét.

Wizocki gróf megszentségtelenitette ifjú neje 
szemében magának a szerelemnek szentelt nevét;, 
mert szive mélyében oly szent volt előtte szűzies 
tisztaságában az az érzelem, melyet férje iránt 
táplált, mint a jámbor hivőé, midőn az oltári szent
ség előtt térdet hajt a nagy templom ezüst harang
jának csengő szózata mellett. Férje megszentségte
lenitette a szerelem oltárát, elárulta más nő ked
véért és hideg közönynyel fordult el forrón lüktető 
szivétől, ölelő karjaitól, szerelmesen pihegő keblétől. 
A megbánó vezeklés örökkévalósága sem ébreszt
hette volna női szivében uj lángra azt a szerelmet^ 
melylyel egykor szerette a férjét, mert Czeczil fen- 
költ lelket, nemes szivet és büszke nőiességet hozott 
nászajándékul annak a férfinek^ ki őt oltár elé 
vezette.

Az erdő szélén az erdészek felügyelete alatt 
vagy száz hajtó várta a vadászat kezdetét. A hajnal 
rózsás pírja biborlott fel az égen. A hangtalan, 
daltalan erdő sötéten és sűrűn terült el előttük. 
Amint befordultak az erdő sötét, néma ösvé
nyeibe, hogy a fasürüség homályos mélységében 
kijelölt leshelyökre jussanak, a hajtók tizével osz
lottak csoportokra az erdőkerülő vezetése alatta
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Durva halinakabátos férfiak és fiuk, botokkal vagy 
ócska serétpuskákkal felfegyverkezetten rejtőztek el 
a sűrűségben, bogy ott bevárva a jellövést, éktelen 
rivalgással tereljék a vadat a vendégek czélbairá- 
nyitott fegyverei elé.

István gróf az egész idő alatt egy szót sem 
váltott boltbalvány nejével. Csak midőn a társaság 
az erdőtől két mértföldnyi távolságra pihenőt ta r
tott, kereste fel legelőkelőbb vendégét, a táborno
kot. A felkelő nap sugarai most már aranybálót 
szőttek a homokos talajra, a fenyők, tölgyek és 
szilfák összeboruló és egymásba fonódó rengetegeire. 
A hajtók lármás rivalgása messziről ideballatszott 
már és a lengyel urak mindegyike egy-egy szép nő 
kíséretében sietett kijelölt helyére, honnan fél
térdre ereszkedve, visszafojtott lélegzettel várták az 
erdők királyának közeledését. Szarvasok, medvék és 
farkasok voltak egyedüli lakói e magányos er
dőknek, melyeknek lehullott harasztja sűrű szőnyeg
gel borította most az utakat.

— A legjobb helyet önnek tartottam fenn, 
tábornok ur, szólt Wizocki gróf, gyöngéd udvarias- 
Sággal meghajtva magát szép neje előtt. Wizocki 
gróf férfias megjelenésével és viruló szépségével az 
arisztokrata tökély valóságos eszményképe volt, 
amint kecsesen meghajtotta magát szép neje előtt. 
Sötét, kifejezésteljes arcza felderűit, midőn Czeczilet 
lesegitette a troikáról. Prémmel szegélyezett, sötétzöld 
vadászöltönyében a grófnő szép merev arcza márvány
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nál is halványabban fehérlett ki a megbecsülhetetlen 
értékű kamcsatkai czobolysapka alól. Szeme néma 
megdöbbenéssel tapadt férje arczára, midőn észre
vette, hogy Wizocki István titkos egyetértésre valló 
villámgyors pillantást váltott a tábornokkal.

— Vájjon micsoda furcsa közös titkuk lehet? 
Szive fagyasztó borzalomban szorult el; de a Jagellók 
leánya méltóságteljes büszkeséggel követte a vadá
szat vezérét a távoli erdős domboldalra, melynek 
mentén az őrült hajszában futásnak eredő vad a leg
jobb lőtávolba került. István gróf búcsút vett néhány 
gyorsan suttogott szóval és egy viharkorbácsolta 
hullám gyorsaságával lóra pattant.

Czeczil grófnő egyedül maradt az ellenségével.
Midőn férjének daliás alakja eltűnt a távol

ban, Czeczile lopva pillantott Milutinra, aki most 
ruganyos léptekkel haladt az oldalánál, a vadász 
gyakorlott lépteivel, ki az Alpesektől a Kaukázusig 
divó minden vadászfortélyba be volt avatva. Nyu
godt önelégültség félig elfojtott derűs mosolya já t
szott ajkai körül.

— Micsoda sötét titok boronálhatta össze ezt 
a két ellenséget? töprenkedett Czeczil grófnő magá
ban, hirtelen felébredt aggódással. Mert a titkos 
egyetértést egyetlen pillantásuk árulta el. Ama 
határozatlan aggódó sejtelemtől gyötörve, hogy férje 
tán megalázó engedményeket tett a büszke orosz
nak, megsértett lengyel büszkeségében felfogadta 
magában:
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— Megmentem a becsületét. Nem szabad, 
hogy férjem kedvezményeket fogadjon el hazája ellen
ségétől. — Tán fejedelmi rokonsága fog rajta segít
hetni, ámbár a családfő, aggságsujtottan örökre el- 
elhagyta az országot és külföldön bolyongva, az 
ntolsó forradalomban kapott ezer seb forradásai
tól beteg testtel és bánatos lélekkel számkivetés- 
hen él. — Utolsó szántóföldem, utolsó ékszerem vesz- 
szen el, veszszen el minden, csak hogy István 
megszabaduljon e kötelezettség nyűgétől. Es aztán 
elmehetünk együtt világgá és újra megkezdhetjük 
uz életet — Margit kedvéért.

A boldogtalan asszony mélyen fölsóhajtott, 
mialatt Milutin két hatalmas tölgyfa aljába vezette, 
melyekkel szemben a sastekintetü tábornok is lesbe 
állt. Nehéz lőfegyvere megvolt töltve, a tartaléktölté
nyeket maga mellé készítette és féltérdre ereszkedve, 
leste a felzavart vad közeledtét. Távoli »halló«-k 
2ugó lármája és a csoporttá verődött paraszthajtók 
puskadurrogásának zaja elmosódottan csapta ,meg 
fülüket. A hajlók százas sorfala mértföldnyi távol- 
•ságban szelte át a bokorsürüséget. Czeczil grófnén 
hirtelen támadt, megmagyarázhatlan kéjelmetlenség 
vet erőt és szívből kívánta, bár távol lehetne. A vadá
szati etiquette szabályai szerint az volt a köteles
sége, hogy ő, mint a ház úrnője, a legelőkelőbb 
vendég kíséretét fogadja el. A czár magasrangu 
katonája pedig a jelenlevő tönkrement lengyel fő- 
nrakat rangban mind fölülmúlta. Férjének is az



106

volt házigazdái kötelessége, hogy az egész vadá
szatra felügyeljen.

Es mégis, amint Wizocki grófné némán állt 
ott a rengeteg magányos zugában, egyre növekvő* 
határozatlan, kéjelmetlen bizalmatlanság érzetével 
nézte az előtte féltérden lesben álló vadászt. A kö
röttük némán álmodozó erdők méla nyugalma, az< 
üde reggeli szellőben rejtelmesen suttogó lombok^ 
a hervadt virágok és fonnyadt levelek átható illata, 
mindhiába csábitották lelkét édes, békés nyuga- 
lomra a barmatgyöngyös füvön szivárványszint 
játszó verőfényben. A lefolyt mozgalmas napok 
a jelen illemparancsolta önuralma ólomsulyként 
nehezedtek a lelkére.

Keresztbefont karokkal állt ott és merőn 
nézett hazája ellenségének daliás alakjára, ki a 
földön gubbaszkodva, mozdulatlanul várta az erdők 
királyát. Mellette a földön készletben tartott még 
egy töltött fegyvert és egy közeli csonka fatörzsön 
kezeü gyében volt nehéz revolvere. Nimovitcbi láto
gatásának egész ideje alatt az orosz mágnás egyszer 
se feledte Czeczilen néma szenvedélyben égő te
kintetét, hanem midőn a grófnő szemének egy 
tekintete villámsebességgel délfelé fordult, ahonnan 
egy levegőtrázkódtató lövés felhangzott, észrevette,, 
hogy Milutin Vassili lopva tekint rá oly tüzes pil
lantással, mely lelke mélyéig hatott.

Czeczil grófnő összerezzent! Késő! Messze vol
tak a társaság többi tagjaitól. A legközelebb levő va
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dászok is lőtávolou kívül rejtőzködtek a járatlan vol- 
hyniai rengeteg sűrűségében, hogy el ne riaszszák a 
vadat. Mert egy zsebkendő suhogása vagy egy vigyá
zatlanul nyikorgó csizma megfoszthatja a vadászem
bert a sóvárgott diadaltól. Czeczil a nő önvédelmi 
ösztönének önkénytelen sugallatát követve, megra
gadta a tábornok nehéz revolverét. Mil^tin komoly  ̂
kérdő tekintetet vetett rá, midőn az aranyszínű ká
rászt zörgését hallotta könnyű lépteinek nyomán.

— Vigyázzon, baj történhet, suttogta Milutin 
rekedten, midőn látta, hogy a hófehér kis kéz a 
fegyver markolatát fogja meg.

— Katona leánya vagyok, viszonzá Czeczil 
szintoly halkan, hirtelen ébredt rettegését a büszke 
bátorság álarcza alá rejtve. Ha tudta, ha sejtette 
volna, hogy férje az imént váltott egyetlen pillan
tásból hirűl vette Dournoff közelben rejtőzködő 
lovasságának megérkezését, úgy e napsugaras reg
gelen nemesebb vér bíbora festette volna meg a 
barna síkságot, mint a milyen az erdő királyának 
szivéből felszökken. Czeczil egy uj Judithá vált volna.

Hanem igy csak férjének holmi aljasságától 
tartott. Azt hitte, hogy a férje ajándékképen fogadta 
el Nimovitchot nemeslelkű patrícius hitelezője kezei
ből. Azért merte ez a gőgös idegen ily bizal
masan vetni rá a szemét, a női szivekre vadászó 
hóditó kegyetlen durvaságával.

Lealázott büszkeségének aggasztó tudata der
mesztette meg szivét, amint itt egyedül tudta ma
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gát a magányos erdő rejtekében daliás ellenével, 
aki mozdulatlanul térdelt lábainál.

Egy kiszögellő kőfalomladékon ülve, előre 
hajolt és gondolatai messze száguldtak; vissza a 
múltba, leánykorának álomkincses napjaiba, midőn 
azt hitte, hogy előtte még ismeretlen szerelmese és 
ura — a férfiak eszménye, Lengyelország büsz
kesége lesz. Oh és most ez az álom szertefoszlott, 
elfonnyadt; az örökre czéltalanul lelánczolt hitvesi 
élet szürke fagyos valósággá törpült. Visszaidézte 
emlékezetébe ama napokat, midőn Wizocki István
nal bejárta Vilanov árnyas fasorait, midőn a hős 
Potocki és Lazienski család gyermeke, a Eadzivil és 
Zamoyski család hősi vérének örökösnője, tüzesvérü 
jegyesének oldalánál a rég letűnt ősi dicsőség em
lékei között bolyongott. Oh, mennyire szerette 
akkor ezt az embert, még jobban, mint a hazáját. 
Es a szent szűz szobra előtt, szemben saját ódon 
palotájukkal, esküjét vette szerelmükre, hogy örökre 
hű marad hazájához; aztán együtt sétálgattak a 
Lazienski kastély márványtornáczán, hol Sobieski ki
rály bronzba öntött hős szobra a »bánat birodalmá- 
nak« gyermekeit a letűnt dicsőség emlékével buzdítja.

— Légy férfi, légy az, ami ő volt és légy az 
enyém, suttogta volt az ideális gondolkodású, szen
vedélyes gyermekleány, mig szerelmese örök hűségé
nek fogadalmát suttogta fülébe. A leány büszke 
lelke megtelt Lengyelország költészetének és dalai
nak mámoritó édességével. A haza régi legendái
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beleszövődtek családja ősi történetébe; hisz ősei 
Bécs falai alatt küzdöttek Sobiesky oldalán le
verve a törökök világot fenyegető hatalmát.

Marymont lombos ligetében, hol Mária királynő
nek, Sobiesky szép fejedelmi menyasszonyának, szel
leme kisértett a csendes, virágboritotta ösvényeken, 
a szép Czeczil szűziesen piruló arczczal simult jegyese
kebléhez, midőn az első szerelmes »igent« suttogva,

/

kezét a szerető férfi kezében felejtette. Bs a babonás 
gyermek szerette volna a rég elköltözött királynő 
áldását kérni utódainak ifjú frigyére. Oh, mi szép 
volt a múltak álma!

De a grófné merengése hirtelen félbeszakadt, 
mert jobbról és balról lövések dördültek el, feléb
resztve az erdők visszhangját. Es álmából arra a 
valóságra ébredt, hogy nem találta meg azt a 
tündérországot, melyről álmodozott, Azt a tündér
országot, melyben a férfiak nemesek és igazlelküek, 
amelyben a nők lelke tiszta fehér, mint a hó és 
amelyben a szerelem elbűvölő dallama örök és szent 
igazságok alaphangján csendül fel.

Szive azt súgta neki most, hogy ragyogó álma 
csupán hivő aranyifjuságának rózsás délibábja volt. 
Egymásután hiúsultak meg ifjú reményei és tiszta 
szivének rombadöntött oltárán nem lakott többé 
amaz Isten, melyet ő maga helyezett el rajta.

— Csalfa volt, csalfa, még irántam is, sóhaj
totta Czeczil szomorúan, amint újra elfogta őt az a 
határozatlan gyanakvó bizalmatlanság orosz vendé



110

gével szemben, ki úgy tűnt fel neki, mint valami 
vérengző farkas, ki a múltak napjainak sötétjéből 
kilopódzkodva, védtelen nőiességét fenyegeti. Most 
meg olyan volt, mint ugrásra lapuló tigris. Az az 
egy szenvedélyes, esdeklő tűzben égő tekintet arra 
ösztönözte Czeczilt, hogy szive védbástyáinak min
den résén őrt álljon.

— Az volna a sorsom, hogy én ennek az 
embernek a hatalmába kerüljek ? suttogá rémül
ten. Nem, soha! A lengyel száműzöttnek nyitva 
áll az egész világ és István fogadalmának egyik 
részéhez hű maradt legalább. Hű maradt Lengyelor
szághoz, ha szivemhez hűtlen lett is.

Nem mert a mellette térdelő férfiú arczába 
tekinteni, kinek szive őrülten dobogott a visszafoj
tott szenvedély lázában, hanem merőn bámult az 
erdő zöldboltozatu sűrűségébe, mely hangos rivall- 
gástól visszhangzott.

— Holnapután, igy csititgatta küzködő lelkét, 
nem fog többé tanuk nélkül találkozhatni velem. 
Mert Czeczil tudta, hogy a mai vadászaton utolsó 
alkalma nyilott páros egyedüllétre. A vidám bál 
zajos óráit teljesen igénybe veszik majd a vendég- 
szeretet kötelességei és aztán teljes magányba vonul
hat vissza. A válságnak vége lesz.

— Oh Istenem, mért nem adtam ürügyül 
valami hirtelen rosszullétet, suttogta tépelődve az 
érzékenylelkű asszony, kinek finomhúru szive a kö
zelgő vész jeleit érezte vadul lüktető ereiben.
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Hangos sikoltással pattant föl ültéből, midőn 
egyszerre közvetlen közelből füle ttépő lövés dör
dült el és váratlan megdöbbenés fagyasztotta meg 
•ereiben a vért, midőn látta, bogy a legközelebbi 
esalit sűrűségéből egy hatalmas medve egyenest neki 
tart Milutinnak, ki a dühöngő vád állatot szivén 
találta. A mélyen megsebzett állat kínjában üvölt- 
ve száguldott végig a vadászok leshelyeinek men
tén, kik mind eredménytelenül durrantották el lő
fegyvereiket.

Milutin gyorsan talpra szökött, villámgyor- 
•san ragadta meg a tartalék-fegyvert és útjába 
vetette magát a vadállatnak, mely most már- 
oly közvetlen közelébe ért, hogy forró lehellete a 
tábornok arczát csapta meg. A grófné a veszély 
pillanatában egész lényéből kiforgatva, tehetetlen 
rettegéssel vetett egy esdeklő pillantást az oroszra, 
uki vadászsipkáját a medve szemei közé vágva  ̂
vad kiáltással nyomta meg a ravaszt és ép a szi
vére czélzott a hatalmas vadállatnak, mely egész 
ijesztő nagyságában hátsó lábaira állva, nekiment 
ellenségének. A két súlyos puskagolyó, mely szivén 
találta, felhasitotta a testét és végső kétségbeeséssé 
fokozta őrült dühét. Rekedt üvöltés tört fel torká
ból, midőn Yassili eldobta magától hasznavehetet
lenné vált fegyverét. Az utolsó lövés el nem dördült.

De még mielőtt a tábornok egy ugrással Czeczil 
■oldala mellé szökhetett volna, hogy a töltött revol
vert kirántsa a grófné remegő kezéből, a medve
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lűár vad dühhel rontott neki a védtelen asszony
nak, aki még e rémes pillanat halálos félelmében 
is látta, mint veti magát orosz ellensége hősiem 
elszántsággal és bátor halálmegv^téssel közéje és a 
kegyetlen vadállat közé. Vastag pánczélos hosszú- 
szárú bőrkeztyübe bujtatott baljával a hatalmas
állatot arczul teremtve, őrült kétségbeeséssel újra 
meg újra döfte bele toledoi vadászkését a vad 
támadó bozontos szőrrel borított szügyébe. 
állat hörgő halálvonaglásának rekedt üvöltésébe 
önkénytelenül feltörő fájdalmas felszisszenés ve
gyült, amint az óriási állat esése tompa zuhanásá
ban magával rántotta legyőzőjét is. Vége volt.

Mire Wizocki grófné kétségbeesett jajgatása 
a legközelebbi vadászokat segitségre csőditette össze  ̂
a szép Czeczil megtörve térdelt ama férfi oldalán^ 
kinek szerelme végre mégis homályt vetett tiszta 
életére. Milutin arczából eltűnt az élet, balkarja 
véráztatottan és tehetetlenül csüngött le oldalán. 
Czeczil véres selyemkendőjével kötözgetve a sebe
ket némileg megállitotta a vérzést, mig a sebesült 
mozdulatlan nehéz feje az imádott nő ölében nyu
godott.

Mellettük a haldokló állat tajtékzó vérhabbal 
borítva lehelte ki utolsó páráját. Azok, akik leg
először siettek a helyszínére, Wizocki grófnő nyu
godt, halvány arczából sohase olvashatták volna^ 
hogy abban a perczben, midőn Milutin hiábavaló 
erőtlen mozdulattal iparkodott lábra állni, Czeczil
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hősies küzdelme láttán rajongó lelkesedésre gyulva, 
lángra szított érzelmét eláruló égő bíborral arczán, 
önkénytelenül felkiáltott:

— Ön megmentette az életemet! Es midőn 
Milutin tehetetlenül hanyatlott vissza, mert szét- 
marczangolt karjának és felhasitott vállának égő 
fájdalmai végső erejét kimerítették, a vérben fekvő 
orosz nemes utolsó erejét összeszedvén, gyöngéden 
vonta ajkához Czeczil kezét:

— Szentelje nekem utolsó lehelletéig, suttogta 
halkan, mig Czeczil föléje hajolt. A grófnő szemei 
hazája ellenségének lezáruló szemeit keresték halálos 
aggodalommal és ajkai majdnem megérintették jég
hideg arczát.

Aztán egész szive valami forró érzelem fellángoló 
hevében olvadozott; szemeiben szenvedélyes izgatott
ság sugara gyűlt fel és hirtelen támadt ellenállhatatlan 
őrült vágysugallattól ösztönözve, ajkai öntudatla
nul csókokkal borította annak a férfiúnak halo- 
vány ajkait, kit halálos ellenségének vallott.
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Judás.

Öt perczczel később István gróf is ott termett 
és nemsokára egy tuczat tagbaszakadt paraszt a 
legközelebbi tisztásra vitte ki az eszméletlenül fekvő 
tábornokot. A lövöldözés balálthozó durranása meg
szűnt és a ledőlt vad véres halmazai köré csoporttá 
verődött, hülyearczu parasztok bámészkodva nézték 
a félelmetes medvék, karcsú szarvasok, hatalmas 
vadkanok és bozontos farkasok óriási hulláit, 
melyek még a halálban megdermedve is fogukat 
vicsoritani látszottak. Egy féltuczat ékalaku, mély 
kassal biró lengyel szekér robogott végig a vadá
szat lővonalán és a meglepett hajtók mind néma 
bámulattal csóválták a fejüket és csodálkozva ma
gasztalták Milutin hősiességét.

Mert a vadban bővelkedő elhanyagolt erdők 
soha ennél hatalmasabb medvepéldányt nem mutat
tak fel, mint azt a vén nőstényoroszlánt, melynek 
erős karmaihoz az orosz tábornok vére tapadt. Ne
héz tetemét rögtönzött hordszekéren diadalmasan 
vitték ki a tisztásra.

V. FEJEZET.
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Midőn a sebesültet vivő parasztok kérdő te
kintettel tudakolták a gróftól, hogy hova vigyék a 
tábornokot, Nimovich úrnője sajátságosán elfojtott 
hangon, mintegy félálomban suttogta: »Hozzátok 
ide«. Es mire az egybecsődült lengyel nemesek mind 
n hintó köré gyűltek, melynek párnáin fakó arcz- 
€zal némán és mozdulatlanul feküdt a sebesült 
drága prémes bundákkal rögtönzött fekhelyen, álta
lános meglepetéssel vették észre, hogy Czeczil gör
csösen összeszoritott ökle még most is azt a vér- 
boritotta kést szorongatja, melylyel Milutin a halá
los döfést adta meg a dühöngő állatnak.

Tömör nyelén ott biborlott a medve és a va
dász vére elegy és midőn István gróf gyöngéden 
ki akarta fejteni a kést neje kezéből, ez megvető 
pillantást vetett rá, melyből férje először életében 
crtette meg, hogy örökre elvesztette a szivét.

Meg akarom tartani emlékül, szólt Czeczil 
fagyos megvetés hangján. Mert szive mélyében még 
most is azt hitte, hogy a férje szivesen látta volna, 
ha neje bármily aljas kaczérkodás eszközeivel is 
igyekezett volna férje kártyaadósságainak elengedé
sét kieszközölni a tábornoktól.

A szomorú menet lassú léptekkel haladt végig 
az erdő utain s mire a kastélyhoz értek, a legkö
zelebbi jobbágyfalu orvosa már a kapualjban 
várakozott. Az izgatott vendégsereg megfeledkezni 
látszott bámulatos vadászati szerencséjükről és 
komor csoportokká verődött össze a szalonban, mi-

8 *
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alatt a sebesült tábornokot fölvitték saját lak
osztályába.

Az erős szeszes ital, mit ajkaira csepegtettek^ 
felébresztette, hanem a kocsirázás elmérgesitette volt 
feldagadó sebeit. Megsebzett baloldala a durva rögtön
zött kötés alatt sebláz tüzében égett már. Sebes és 
összemarczangolt balkarjának busa véres foszlányok
ban csüggött le a csontról és a falusi orvos komolyan 
csóválta a fejét, midőn levetkőztette a tábornokot. 
A seb megvizsgálása okozta fájdalom eszméletre 
ébresztette a sebesültet. Maga köré bámult, mintha 
valami ellenséges lovasütközet harczias összetűzésé
ből térne magához, melyben vérboritottan vereséget 
szenvedett.

Hanem halvány, téli napsugárhoz hasonló 
mosoly derült fel arczán és szemének sötét kifeje
zése ellágyult, midőn észrevette Czeczil grófnőt, ki 
az ágy fejénél állott. Gyenge, alig hallható hangon 
suttogta: »Gyorsan, a kápláromat« és egy pár pil
lanat múlva ott állt már ura ágyánál az őszhaju 
szolga. Milutin mohón szürcsölte a pálinkát, mit az 
izgatott orvos ráerőszakolt, aztán erejének hősies, 
megfeszitésével azt súgta Czeczil grófnőnek, ki 
szeme minden pillantását leste:

— írjon, kérem, néhány sort.
Mig Oroszország szép ellensége összeszedte az 

Íróeszközöket, Milutin a parancsoláshoz szokott ve
zér büszke szűkszavúságával néhány utasítást adott 
hű szolgájának. A jelenlevők mind elámulva hall
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gatták azt a furcsa beszédet, mert nem ösmerték 
á czirkassiai nyelvet, mit Milutin ifjúkorának daliás 
idejében sajátitott el, midőn esténkint Schamil herczeg 
harczosainak üldözésébe belefáradva, halvány hold
világos éjszakákon szerelmes szavakat suttogott a 
sötét czirkassiai szépségek fülébe, kik a legbátrabb 
orosz harczos iránt szerelemre gyultak.

Rövid szavakból állott a parancs; még rövi- 
debb volt a káplár gyors válasza és mindamellett 
a benső megelégültség kifejezése derült fel Milutin 
arczán, amint feje kimerültén hanyatlott a vánkosra. 
Midőn felvetette bágyadtan lehunyt szemét, tekin
tete Czeczil grófnéra esett, kinek szeme oly saját
ságos kifejezéssel tapadt rája, hogy Milutin egész 
lényén mámoros kéj villanyos szikrája borzadt át.

— Most már irhatok, szólt és ujjai sebesen 
futottak végig a papiroson. Rövid levelet irt Berg 
grófnak, melyben arra kérte, hogy küldje hozzá 
rögtön a hadsereg legjobb katonasebészét.

Milutinnak fejébe szállt már a láz, nyers 
sebei gyuladásba estek és baloldalának merevsége 
megakasztotta a vérkeringést.

— Adja ide, rebegte hálás pillantással, amely 
megremegtette Czeczil szivét. Aztán reszkető újak
kal fogta meg a tollat és a levelet kusza vonásokkal 
toldotta meg néhány sorral. Mikor ez megvolt, a 
káplárhoz fordult és egész lelkét egy szóba lehelve, 
rákiáltott: »Menj!«

Még mielőtt hű szolgája átléphette a küszö-
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bőt, a tábornok újra eszméletlenül hanyatlott vissza 
vánkosára. Wizocki grófné az ágymelletti karszék
ben ült, lehorgasztott fővel, mig a sebész az első 
segélyt megadta a sebesültnek. A kar fel volt 
ugyan hasítva és szét volt marczangolva, de a csont 
el nem törött és csupán a vastag bárányprémes 
bőrzekének köszönhette, hogy a vadállat karmai a 
szivébe nem mélyedtek.

— Erős sebláza lesz, hanem egy hét múlva 
újjá fog születni, szólt a sebész, mélyen meghajtva 
magát a kastély úrnője előtt.

Czeczil grófnő szótlanul hagyta el a termet és 
csak egy óra múlva, midőn a beteg álomba merült 
már, tért vissza, hogy merőn nézze a szunnyadó sá
padt arczát. Természetellenes nyugalmat tanúsított, 
hanem halvány arczára vetett egyetlenegy tekintet, 
késő megbánást kelthetett volna a dőre férfi szivében, 
aki magára hagyta a szép asszonyt, hogy fiatal 
életét Volhynia erdeinek egyhangú magányában 
álmodja végig. Mert a természet mindig megbosz- 
szulja magát könyörtelen igazságszolgáltatással és 
mindig a legegyenesebb utat választja.

Az igazi nagy érzelem viharos lehellete egy 
pillanat alatt több erkölcsi törvényt dönt halomra, 
mint amennyit a világ összes erkölcsbirái jámbor 
buzgalmukban idétlen idők óta összeróttak.

A grófné egyszerre csak hirtelen mozdulattal 
simogatta meg hófehér kezével a beteg homlokát. 
Hanem ijedt megdöbbenéssel hátrált, midőn látta,
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hogy a lázas ajkak suttogva megnyilnak és meggon- 
latlan cselekedete miatti ijedtében egész testében 
reszketve, nesztelenül, mint ellebbenő vizió suhant 
vissza a szobájába. Hanem a szive a betegnél 
maradt.

Mielőtt Czeczile grófné bámulatos önuralommal 
leküzdötte volt lelki izgalmait és lement, hogy le
vert vendégeit felviditsa, kik a tragikusan félbe
maradt vadászat mivéfejlődéséről vitatkoztak, két 
czirkasziai lovaskatona vágtatott végig őrült haj
szában a szurnii utón, kik mindketten DournoíF 
őrnagy titkos hadiszállása felé siettek. Egy harma
dik futár már messze járt és sebesebben, mint a 
tovaszárnyaló holló, tartott Varsó vára felé.

Az esti csillagok még alig aludtak ki a nyugati 
égen, midőn Mourawieíf Mihály, a vasember, már el 
is olvasta a titkos sürgönyöket, melyeket Dournoff 
Alexis menesztett a legközelebbi katonai állomás
ról, negyven mértföldnyire líimovitch kastélytól. 
Es Mourawieff Mihály kaini mosolylyal mosolygott.

A nemes vadászok egyenként szállingóztak be 
a tábornok beteg szobájába, mielőtt éjjeli nyuga
lomra tértek. István gróf sürgető kéréseire elhatá
rozták, hogy a vadászat hátralevő két napjának 
tervbevett mozzanatai a legkisebb változást se 
szenvedik.

Midőn az ajtók már mindenki számára be
zárultak és a kastély úrnője még egyszer a beteg 
fölé hajolt, Milutin hirtelen felvetette á szemét.
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Jobbja megragadta Czeczil grófné finom, puha ke
zét és tétován révedező szemében a láz heve izzott.

— Nimovitchon viszontlátom őt majd, sut
togta és a mi nagy művünk tovább — tovább-------
Fel kell kelnem! Igen, igen, rögtön, Dournoff! 
Vágtasson! Vágtasson! H a az életébe kerül is. 
Aztán szemei újra lezárultak és feje visszaha- 
nyatlott.

Czeczil grófné visszavonult szobájának csend
jébe, melynek ajtaja hajdan a szerelmes házaspár 
mögött zárultak be, midőn szív szivén egymáshoz 
simulva lüktetett. Hanem ama napok örökre elmúl
tak. Egyetlen egy lámpa halvány fénye világította 
meg a szobát és semmi nesz sem bontotta meg a 
csendet. A grófné arcza halotthalványnyá vált, 
midőn férjét pillantotta meg, ki az asztalnál ülve, 
várta a jöttét.

— Mit akarsz tőlem István? kérdé Czeczil 
nyugodtan, midőn vele szemben helyet foglalt. Köz
tük ott sötétlett az asztalon a sietségében odave
tett nagy vadászkés, melylyel Milutin leteritette a 
dühöngő vén medvét.

— Mond meg kérlek, hogy történt a dolog? 
szólalt meg István, mialatt fürkésző szeme hiába igye
kezett nejének iránta tanúsított sajátságos közöm
bösségének nyitjára akadni. Hajdan merő lehetet
lenség lett volna ajkain az a kérdés: »Mit akarsz 
tőlem « ? Hanem István maga emelte volt a válasz
falat szív és szív között. Hideg közömbössége és
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hosszas távolléte, a magányos élet egyhangú kerék
vágásának unalma kimerítették a fiatal nő lelkét 
-és átalakították egész lényét. Az a sugaras vidám- 
ságu gyermekleány, ki a szerelem legüdébb, leg- 
^desebb öleléseivel simult hozzá, eltűnt örökre. 
És Wizocki István önmagának se merte beval
lani, hogy enkezével ölte meg a szerelmét. H a
nem, hogy-hogy nem, most még is érezte, hogy e 
perczben mintha valamit nélkülözne annak a nőnek 
magaviseletében, kit évek előtt ide hozott magával 
Si nimovitchi erdők árnyékába.

Pedig már rég felderenghetett volna benne az a 
tudat, hogy neje szerelme kilobbant. Ámbár Czeczil 
ajka vádoló szót nem szólt, a szive azt rebegte: 
»Soha többé«. De e végzetes éjszakán szó nélkül 
is tudtára adta a szép asszony könnyelmű férjének, 
hogy az a tűz, mely ezelőtt csupán érte égett, most 
örökre kialudt. Vájjon lángra fog-e még egyszer 
lobbanni ez a szempár, mely most sötéten tekint reá ?

Czeczil grófné fesztelenül adta elő a vadászat 
szerencsétlenségeinek legkisebb részletét. István 
gróf, a gyakorlott vadász, tisztában volt azzal, hogy 
midőn a második lövés czélt tévesztett, a merész 
-orosznak élete iszonyú veszélyben forgott. Hanem 
még gondolatában sem tudta maga elé képzelni az 
utána következő jelenetet.

— Isten csodája, hogy a nekivadult állat 
meg nem ölte. Vén állat volt ugyan, hanem b á r  a 
foga már meg volt kopva, erős karjával játszva
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szétmorzsolhatta volna és hatalmas éles körmei 
gyorsan végeztek volna vele*

— Mindenesetre nagyon lovagiasan viselte 
magát, folytatta a gróf. Nem merte nejét keblére 
ölelni, nem merte csókjaival borítani. Nem merte 
szerencsés megmenekülése feletti önfeledt örömmel 
karjaiba zárni. Lesütötte szemét és elhallgatottá

Felesége halkan, mintegy szavainak öntudat
lan visszhangjaképen suttogta: »Nagyon lovagia^ 
san« s aztán hirtelen felkelt, megragadta az asztalon 
lévő véres kést, szilárd léptekkel m.ent át hálószo
bájába és odatette az ékszertartó párkányára, melybe^ 
sürü könyhullatással örökre eltemette volt a jegy
gyűrűjét.

Mielőtt István gróf felvetette volna a fejét,. 
Czeczil már megint mellette termett. Yállaira tév& 
pehelykönnyüségü jobbját, halkan kérdé:

— István! Mi hozta ide ezt a férfit? M iért 
marad itt ily hosszú ideig? Van valami titkod 
vele? Tudod, hogy küszöbön áll az újjá választatásod^ 
Nem illik, hogy nyiltan hizelegj hazád ellenségének.

— Ittlétének nincs más oka, csupán a vadászat, 
melyre meghívtam, szólt a férje mogorván, és most 
a sebe előreláthatólag hosszabb időre ide fogja ő t 
lánczolni.

— Kiegyenlítetted-e valami módon becsület
beli tartozásaidat? kérdé a neje, erősen a szemo 
közé nézve, melynek tétova tekintete zavarodottan 
kerülte őt.
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— Az ügy rendezve van, dadogta István 
gróf zavarodottan. Minden jóra fordult. — De nem 
mert a nejének szeme közé nézni.

— Te megcsalsz! felelt Czeczil fagyosan és 
szótlanul felemelkedve ültéből, átment a másik 
szobába.

Egy negyed órával később a kastélyban el
oltották az utolsó lámpát is és mély sötétség 
csendje borult Nimovitchra, csupán Wizocki gróf 
mérte végig nagy léptekkel magányos szobáját. — 
A nagy kastély mély álom nyugalmában szunnyadott 
az álmodó tavon, mig a suttogva összebúgó lom
bokon a holdvilág bűvös hullámai áradtak szerte.

Wizocki gróf feje fölött ott csillogott ősi 
családjának a czimere, amint révedező tekintete á 
hadi zsákmányul halomra hordott fegyverekre esett. 
Osszerázkódott és egy hirtelen felgyűlt gondolat 
czikkázott át az agyán. Ott hevert előtte az aszta
lon két remek Lefaucheux-párbajpisztoly, melyek
nek életét köszönhette egy Ízben. Párisban valami 
dúsgazdag osztrák gróf hiába igyekezett volt, hogy 
elszeresse tőle szép szeretőjét, Páris egyik legbájo- 
sabb asszonyát. Kivette tokjából a töltött piszto
lyok egyikét és égő halántékához szorította a jég
hideg aczélt. De ez a jéghideg érintés más irányt 
adott gondolatainak és egy pohár erős cognacot 
felhörpintve, azzal nyugtatta meg lázongó lelkét:

— Soha senki nem fogja megtudni. Megbíz
hatom Milutin becsületében.
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Térdei roskadoztak, amint villámsebességgel 
czikkázott át agyán ama tudat, hogy soha sem 
merhet ezentúl nyiltan tekinteni annak az asszony
nak őszinte, kristálytiszta szemébe, ki hajdan keb
lére vonta az ő fejét immár kilobbant szerelmé
nek lángoló hevével, melynek értékét a könnyelmű 
férj csak most tanulta meg becsülni.

— Ozeczilt meg kell oltalmaznom, suttogta 
és ott künn, Párisban, soha senki se fog róla tudni. 
O tt van a szép Itália is és — —

Gondolatai összezavarodtak az erős ital le
verte a lábáról és meginogva dőlt le puha ke- 
revetére. Lelki kinját néhány órára álomba rin
gatta a mámoritó szesz.

Judás aludt.
Midőn a vendégek másodnap este visszatértek 

a kastélyba, a nagy diszterem hangos volt a 
vadászatokozta kellemes izgatottság zajától, annál 
is inkább, mert most már bizonyosra vehették az 
orosz vendég gyors felépülését, kinek állapota, a 
megsérült kar merevségétől és rendkívüli bágyad- 
ságától eltekintve, kielégítőnek bizonyult. A nyuga
lom, valamint a bő vérveszteség jelentékeiíyen csök
kentették a lázat. És a daliás katona bámulatos 
vasszervezete, valamint rendkívüli testalkatának 
szívós életereje hatalmas tényezői voltak gyors fel- 
gyógyulásának. Egy orosz katonai sebész, ki egy 
egész csapat komoly arczu segédorvost hozott ma
gával, vette át a magas rangú beteg kezelését.
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AVizocki grófnő fellegtelen homlokkal já rt
kelt a kastélyban és visszanyerte újra azt a 
fagyos, zavartalan külső nyugalmat, melyre magá
nyos élete rászoktatta volt. Mély sóhaj röppent el 
ajkairól, midőn búcsút vett az arisztokrata hölgyek
től, kik a vadászat harmadnapján odahagyták ven
dégszerető fedelét, mivel a tervbe vett hál elmaradt.

Wizocki gróf arczán sajátságos nyugtalanság 
tükröződött, amint lóra vetette magát, hogy az éj 
lehulló árnyainak homályában elejébe lovagoljon a 
visszatérő vadászoknak. Mert már a csillagok rég 
kigyultak a messze elterülő erdőségek felett, hol a 
tanyáikról felzavart farkasok és szarvasok hiába 
igyekeztek őrült futásban megszökni üldözőik elől.

Csupán lovásza kíséretében útnak indulva, Wi- 
zocki búcsút vett nejétől, ki a vendégszeretet utolsó 
kötelezettségeinek teljesítése után, tétlenül állt a 
nagy csarnok oszlopos kapuja alatt. Szertartásosan 
hajtotta meg magát neje előtt, lovagias nemzetének 
egész elbűvölő kecsességével, és midőn Ozeczil viharo
san vibráló lélekkel magára maradt, tekintete merőn 
követte a délczeg lovast, ki a nagy keleti völgybe 
levezető fasoron végig vágtatott. A magányos lovas 
visszafordult, észrevéve azt, hogy Czeczil a kapu 
alatt megállott és messziről integetett feléje jobb
jával, mig toporzékoló paripája tovább ügetett.

Wizocki grófnő valami közelgő szerencsétlen
ség nyomasztó sejtelmének előérzetében fordult 
vissza lakosztályába. A vig múltak pajzán kacza-
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gásának zaja nem verte fel többé a hallgatag fala
kat. Zene nem zeng, szerelemgyujtotta szempár 
nem mosolygott itt többé. Borongó cseod neheze
dett a fényes elhagyatott termekre és Czeczil tudta, 
hogy hajnalhasadtával a komor nemesek elválnak 
tán örökre.

Mert Wizocki grófnő, ki a lengyel lázadás 
titkos gyülekezeteiben jártas volt, egy előkelő len
gyel családnak Párisban nevelkedett sarjára ismert 
abban az uj látogatóban, kit az öreg kulcsár az 
utolsó nap reggelén beszállásolt a keleti szárny 
egyik vendégszobájába.

— Az idő múlik. Minden nap kitörhet a 
vihar. Es István . . .

Czeczil grófné felsóhajtott, hanem akárhogy 
rettegett is a végeredménytől, sokkal jobban ragasz
kodott ősi vérének szent hagyományaihoz, semhogy 
elszántan szemébe ne nézett volna a jó ügy ked
véért a vagyoni bukásnak, sőt még otthona elvesz
tésének is. Megállt a nagy szalonban és lába gyö
keret vert saját arczképe előtt, melynek élettelen 
festett vásznáról menyasszonyi napjainak elbűvölő 
szépsége mosolygott le rája. Hanem szilárd elha
tározással erőt véve izgatott idegein, odaállt a tükör 
elé és összehasonlította tükörmását annak a lány
nak az arczával, kit a szerelem koronázott meg a 
boldogság biboros rózsáival.

— Hogy megváltoztam! Egész más asszony lett 
most belőlem; sóhajtotta szomorúan, amint igy egye-
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asszony megállt és tekintete végig siklott a tó csil
logó tükörén, a messze távolba elterülő erdőkön, 
hova szerelem vezette hajdan ruganyos lépteit, a 
mosolygó völgyekre, melyeknek hegy övei természet
adta erőditvényként sánczolták körül őseinek birtokát.

— Tán ma-holnap idegen fogja átlépni e kastély 
küszöbét. Tán mint hazátlan bujdosó leszek kény
telen bujdokolni. Gyermekem elvesztheti ősi örökét. 
Hanem ha István most hive marad hazájának, ha 
•elszántan küzd érte a csatamezőn, tán utat-módot 
találhat arra, hogy visszanyerhesse azt, ami örökre 
elveszettnek látszik: kilobbant szerelmemet, bánat
terhelte szivemet. Aztán befordult a saját lakosz
tályába, alvó gyermekének meleg puha kis fészkébe.

»Itt van az én jövőm, ennek a gyermeknek 
:az oldalánál,« szólt halkan és amint ott ült és 
«zunyadó gyermeke álmát őrizte, maga előtt látta 
n jra a lányka apjának férfias szépségű vonásait, 
midőn legelőször hajolt a bölcső fölé, hogy mámoros 
gyönyörrel nyomja az első apai csókot Nimovitch 
drökösnőjénék piczi arczocskájára. Szive lágyabb 
érzelmek melegétől kezdett olvadni, mig tekintete 
^  gyermeken nyugodott, mely örökre hozzáfűzte az 
d sorsát ahhoz a férfihez, kire ő többé nem tudott 
mosolyogni.

— Margitról gondoskodnom kell az esetre, 
ha kitör a forradalom, gondolta magában lázasan 
dobogó szivvel és eszébe jutott egy messze-messze, a
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gácsországi határon elterülő birtok, hol távoli 
rokona székelt nagy lengyel nemesi birtokának ma
radékain.

— Ott biztonságban lesz az én drága vérem,, 
mig apja öntudatra ébredt hazájának büszke lobogói 
alatt küzd.

Es Wizocki grófnő örömmel ragaszkodva ama 
vigasztaló reményhez, hogy férjének nyitva áll még 
egy ut, melyen visszanyerheti hajdani büszke tá r
sadalmi állását, arra törekedett, hogy közel múlt
jának minden bűnét megbocsássa és elfelejtse.

Amint ott ült alvó gyermeke ágyánál és elgon
dolkodott azon, hogy hazafias lelkű férje tán ép e 
perczben váltja elvrokonaival az utolsó titkos sza
vakat, Czeczil grófnő nem hallhatta azt, hogy Milu- 
tin Vaszili saját hajlékában, rekedt hangon súgja 
oda oroszai egyikének, ki már két napja settenke
dett a kastély körül.

— Rendben van minden? K i vannak osztva 
az iratok? Es midőn az ospsz egy szempillantással 
válaszolt a veszedelmes kérdésre, Milutin bágyad
tan horgasztotta le fejét.

— Abban a perczben, midőn benyomulnak^ 
gyűljetek itt össze a szobámban.

A holdvilág ezüst fényében a lovasok hosszú 
sora lassú léptekkel tért vissza Nimovitchba. — 
A harmincz verstnyi utazás fáradalmai, az éjféli 
virrasztás és a megsebzett szarvasokra való, erdőn,, 
bokron és mocsarakon keresztül törtető, fárasztó^
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hajsza kimerítette az erejüket. Hanem a gyüleke
zet titkos czélját elérték. A hosszú lovaglás alatt az 
őszi ösvények zavartalan magányában és csendjében 
kettesével haladtak tova és szent fogadalmakat téve 
szivük legmelegebb óhajait tolmácsolták egymásnak.

Megható óra volt e hős és áldozatkész neme
sek utolsó találkozója, kik mindenüket, még a fe
jüket is koczkára tették. Fegyver-csörgés nem hal
latszott ; harczi riadó nem csendült fel. Csupán az 
éjjeli szellő hűs sóhajtása kisérte éji utjokat. Száj
ról szájra adták a jelszót és a jobbágyság titkos 
felkeléseinek gyülhelyét szemelték ki. Nem egy 
bátor szív vonaglott meg, midőn eszükbe jutott fele
ség és gyermek, a ködbe vesző jövő és a komor 
nagy hatalom, mely Lengyelországot pajzsnak hasz
nálja minden európai támadás ellen.

De csak az élet apró-cseprő csekélységeinél 
szokott az ember hosszú ideig időzni; ez ünnepélyes 
órában rövid néhány szót váltottak csupán a láza
dók, midőn mindhalálig hűséget esküdtek. Mind
egyikük kezében tartotta a többiek szabadságát és 
életét és komor hallgatásba merültek újra, midőn 
a Nimovitch felé vezető ösvényen sötétlő, rombadőlt 
kastélyhoz értek.

Mint valami baljóslatú ómen bontakozott ki 
az elhagyatott park homályából egy magányos lovas 
alakja, ki jöttüket várta. Az éjjeli baglyok rémi
tőn huhogtak, midőn a közeledő lovassereg dübörgő 
patkózörgésére ijedten szerterebbentek.

SAVAGE : AZ ŐSI KASTÉLY. I. 9



130

Szaniszló gróf, ki az élükön lovagolt, áru
lástól tartva, mintegy ösztönszerüleg ragadta meg 
nehéz pisztolyát. E  perczben a hold kivillant a 
felette elsuhanó fellegek mögül és ő ráismert házi 
gazdájukra, ki paripáján ott várta őket az árnyas 
fák komor homályában.

A fiatal nemes agyában egyszerre csak meg
villant az a gondolat, hogy Wizocki grófnak nincs 
is tudomása arról, amit ők az utón elhatároztak és 
teljes tudatában annak a finom udvariasságnak, mely 
magasrangu házigazdájukat arra vezette, hogy itt 
várja meg őket éj idején, Szaniszló gróf melléje 
szegődve, szóról-szóra elmondta neki az összeesküvés 
végleg megállapított tervét.

— Ön nem volt velünk, Wizocki, szólt a fia
tal nemes őszinte hévvel, mialatt a kastély kert
ajtaja felé közeledtek, hanem önnek nem is kell 
fogadalmat tenni. Ön-^a mi vezérünk, ön marechál 
de noblesse. Számítunk önre.

Wizocki István egy szót se válaszolt, hanem 
arcza halott-halvány volt, amint levett kalappal 
hajtotta meg magát minden visszatérő vendége előtt 
a ragyogó fényözönhen, mely az ódon csarnok tárva 
nyitott ajtaján kiáradt. Soha ennek az ódon kastély
nak a vendégszeretetével vissza nem éltek és hatal
mas kapui fölött ott csillogott a Wizocki-család feje
delmi czimerén az a büszke felirat: »Loyal en tout.«

A keleti szárnyban fejedelmileg terített asztal 
várta a fáradt vadászokat és a főcsarnok éjféli
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csendjét megbontotta a poharazók mámoros vig- 
sága, kik a jövőről megfeledkezve, felköszöntötték a 
régi lovagias jelszót »Jo Polskié.«

— István, te ma nem vagy olyan, mint más
kor, suttogta István gróf egyik ifjúkori barátja, 
midőn végre asztalt bontottak. Az ifjú nemes attól 
félt, hogy a játékadósság borongó fellege sulyosodik 
még mindig, közelgő vagyoni bukás fenyegetéseként, 
Wizocki gróf lelkére.

Hanem István gróf nem is válaszolt erre; 
bágyadt mosolylyal meghajtva magát vendégei 
előtt, követte agg kulcsárát. Lassú léptekkel ha
ladt végig a csendes folyosókon és a nagy dísz
termeken áthaladva, befordult saját lakosztályába, 
mely a tábornok szobáinak közvetlen szomszéd
ságában volt. Milutin Vassili lakosztályából kiszü 
rődő halvány fénysugár hirdette, hogy a beteg
ápolók még virrasztanak a czár magasrangu tiszt
jénél. Hanem csendes volt minden, akár a sir.

AYizocki gróf kétszer fordította magára a 
kulcsot, aztán egypár pisztolyt tett az asztalra és 
felöltözötten dőlt le tigrisbőrös kerevetére. Vele szem
ben a faragott kandallón egy remek ezüst-óra, melyen 
két ezüst lovagszobor emelte magasra a lengyel koro
nát, jelezte az idő lepergését, Csak néhány perez 
hiányzott még ahhoz az időhöz, midőn a lovag kezé
ben fénylő ezüstbotnak jeladásra kell megmozdulnia.

Wizocki gróf egy pillantást vetve a szoba kettős- 
szárnyú ablakaira, a dísztermekhez vezető titkos fali

9*
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ajtóhoz közeledett, melyet egy nagy fegyvergyűjtemény 
takart el szem elől, de mely az első érintésre utat 
nyitott. Ezen titkos ajtó rugóra járó gépezete ama 
rég letűnt napok emléke volt, midőn még Nimovitch 
vidám urai titkos szerelmi pásztorórákban gyönyör
ködtek. Nem egy repeső szív leste gyöngéd epedés- 
sel a gátló ajtó megnyílását. Es az ódon ezüst óra 
kristálycsengésű üteme sokszor hirdette már a sze
relem boldog perczeinek lepergését.

Hanem most egy áruló férfi kandikált át a rej- 
tekajtón és egy futó pillantást vetve az ágyban 
fekvő tábornokra azt súgta:

— I t t  az idő!
A betegágy puha, bő pongyolájába burkolt 

tábornok összerezzent, aczélkék szemeinek egy bu- 
nyorgatása és egészséges jobbjának egy intése adta 
tudtára Wizocki grófnak, hogy betelt a végzet. 
Mert amint az ajtó újra bezárult és a magányos 
virrasztó a nagy asztalra borulva, keresztbefont kar
jaiba temetve az arczát, kényekre fakadt, az orosz 
tábornok egyik kísérője nesztelenül vetette magát 
keresztül az alacsony ablakon és eltűnt a sötétben. 
A  hold sötét fellegfátyol mögé rejtőzött.

Wizocki gróf kínos önvád és rettegés fúriái
tól üldözötten járt föl és alá szobájában. Egyszerre 
összerezzent, midőn közelgő patkódübörgés nesze 
verte föl az éjszaka csendjét. Asszonyi sikoly resz
ketett át a légen és ezt egy gyermek ijedt feljaj- 
dulása követte.
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A következő pillanatban vad átkozódás, tompa 
nyöszörgés, hangos szitkozódó sikolyok és dörgő 
lövések egybeszürődő zaja verte fel az éjszakát. 
Bezúzott ablakok csörrenése és a hatalmas fejsze
csapásokkal döngetett négy főkapu összeroppanása 
hallatszott szerte. A halálra rémült s remegve futás
nak indult cselédség lábdobogása növelte még a 
lármát. Egy tuczat fekete alak vetette át magát a 
betört ablakon István gróf szobájába és ámbár ő 
maga rálőtt támadóira, azok csakhamar földre 
teperték. Midőn a füst eloszlott, az orosz hadsereg 
cirkasziai testőrségére ismert.

Dournoíf Alexis őrnagy állott előtte és kivont 
karddal parancsolt rá a katonákra:

— Zárjátok be az ajtót és ne engedjetek be 
senkit.

Aztán fiatal katonatisztjéhez fordulva, hozzá
tette :

— Keresse fel a tábornok urat és mondja 
meg neki, hogy várom a rendeletéit. Tudassa velem, 
mit tegyek a foglyommal.

Ezalatt lövések dördülése hangzott fel a ven
déglakosztályból és uj fegyveres összetűzés növelte 
az éj borzalmait.

A  fiatal katonatiszt csakhamar visszatért:
— A tábornok ur magához kéreti, őrnagy ui\ 

En veszem itt át az őrizetet.
Es a fiatal katonatiszt töltött pisztolyát sze

gezte Wizocki mellének, mig Dournoff kivont kard
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dal jobbjában sietett a tábornokhoz. Aztán lecsen- 
desült a zaj. A  lengyelek tőrbe kerültek.

A  nimovitchi kastélyt két sotnia cirkasziai 
fegyveres őrizte és a vad hegyi lakók dámoni 
örömmel vicsorították a fogaikat véres munkájuk 
láttára.

— Tartsa a gróf urat szigorú őrizet a la t t! 
Senkivel se szabad beszélnie. Kötöztesse meg és 
zárja be a saját szobájába. A grófnő szobái előtt 
katonatiszt álljon őrt. Hanem hozzá szabad a be
járat. Minden nőszolgája bemehet a szobáiba. A  kas
télyból nem szabad távoznia senkinek. Körülfogták 
a katonák a kastélyt?

Ezek voltak Milutin tábornok rövid utasí
tásai.

Dournoff némán hajtotta meg magát. Büszke 
arczán kínos, benső tusa tükröződött, hanem a ka
tonának engedelmeskedni kellett. A tábornok kime
rültén dőlt vissza vánkosába.

— Vigyázzanak jól a lengyel foglyokra, zárják 
be őket a nyugati szárnyba, kötözzék meg és minden 
egyes fogoly mellett álljon őrt egy jól felfegyverke
zett katona. Az elsőt, aki megkísérli a szökést, 
nyomban le kell lőni. Az én embereim át fogják 
kutatni a kastélyt.

A szomorún derengő reggeli szürkület a grófné 
gyönyörű kertjének össze-vissza taposott romjaira 
vetette első sugarait és a park gyönge harmatos 
füvén a cirkasziai testőrség lovai legelésztek. —■
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Darabokra zúzott üvegtáblák szilánkjai és sarkaiból 
kipmelt ajtók hirdették az éjjeli ostromot. Az or
szágúton álló őrszem minden járó-kelőnek útját 
állotta és még a tó csillogó hullámainak partján 
is cirkuszai testőrök kardja villogott.

A halálos ijedelemben megdermedt cselédség 
azzal foglalkozott, hogy a diadalmas győzőknek 
kényelmes szállást készítsenek és szobája mélyében 
némán térdelt Czeczil grófné, ijedten siránkozó 
leánykáját magához ölelve és vonagló ajkakkal egyre 
azt zokogta:

— A férjem, a férjem !
Rémülettől reszkető komornák hiába vigasz

talták azzal, hogy a férje él, de fogolyként őrzik 
saját kastélyában; jájveszéklése nem csillapult.

Mert még saját fájdalmánál és férje életéért 
való rettegésénél is vérfagyasztóbb volt az a tudat, 
hogy lengyel vendégei, a nemesség virága, most az 
orosz parancsnok hatalmába kerültek. K it öltek 
meg? Megmenekült-e valaki közülök? Ez a tépe- 
lődés dúlta vonagló szivét és négy hosszú nap telt 
bele, mig megtudta, hogy csak egyetlen egy merész 
ifjú nemes szorított magának utat a katonasorfal 
golyózáporán át az ingoványos tó hullámaiba. A jég
hideg habok a szabadság jóleső melegével árasztották 
el szivét és eltakarták üldözői elől. Egy másik sze
rencsés barátja egy ódon lengyel kápolna mélyén 
találta meg gyermekkori bujósdi játékainak a 
rejtekhelyét és saját hitvallású papjától kapott
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köpönyegbe burkolódzva, meredek hegyszakadékon 
át az erdő széléhez ért, hol a legelső arra nyar
galó parasztot nekiszegzett pisztolylyal arra kény- 
szeritette, hogy szálljon le a lováról. így menekült 
meg híradónak.

Hanem azt nem tudta meg Czeczil grófnő, 
hogy míg ő legédesebb reményeinek meghiúsulását 
gyászolja, a végzetes szarvasvadászat éjjelére virradó 
reggelen, midőn a nap szétvonta^arany függönyeit, egy 
fiatal orosz katonatiszt tiszteletteljesen hájolt négy 
férfias szépségük virágában megmerevedett tetem fölé-

Ott feküdt köztük Szaniszló gróf is, az alig 
férfivá serdült, pelyhes állu ifjú, apró kis ólomgolyó
val a halántékában, mert önmaga oltotta ki éle
tét. Midőn egy zajongó csapat megadásra szólította 
fel őt, ő a vendéglakószárny egy zugába menekülve, 
a halál szabadságát választotta az orosz börtön 
sötét homálya helyett.

Wizocki Czeczil lélegzete elállt, valahányszor 
eszébe jutott a fedele alatt betegen fekvő tábornok. 
„Vájjon volt-e neki része ez ügyesen szőtt terv
ben ?« Nem. Hisz ő nem tudhatta azt előre, hogy 
egy vad medve ölelése meg fogja sebezni. Vagy 
valami lengyel áruló adta volna el a társait ocs- 
mány aranyért? Wizocki grófné térdre borult 
aranyzománczos elefántcsont feszületé előtt, melyet 
haldokló anyja kezei szorongattak volt és a bosszú 
Istenét arra  kérte, hogy sújtsa legiszonyúbb átkával 
azt a férfit, ki, második Judásként elárulta a len
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gyeit és vezérétől fosztotta meg a lázadásra készült 
népet.

Milutin tábornok kora hajnalban tudomásul 
véve a katonatiszt jelentéseit, rövid parancsokat 
osztogatott.

— Küldje el a foglyokat Sarnyba, minden 
fogoly mellé rendeljen ki őrül két katonát. A kapi
tány vigye magával e czélra a legénység felét és 
visszajövet minden egyes fogolyról hozzon nekem 
egy átvételi nyugtát. Önre bizom itt a főparancso
latot, mig én elhagyhatom a szobát. Atkutatták-e az 
összes szobákat?

Dournoíf őrnagy meghajtotta magát.
— Munkához fogott az ön négy rendőrkéme ?
Dournoíf újra meghajtotta magát.
— Nos, tehát akkor nincs egyébb dolga, 

mint hogy Sanyról ide rendelje a kíséretét és ké
szüljön az odesszai útra. Tudja mi a kötelessége! 
A  tisztek egyike, ki mindennek szemtanúja volt, 
menjen hírmondónak Mouravieff tábornokhoz. Szük
ség-e lesz tán rá mint tanúra. Mouravieff majd 
intézkedik ez ügyben. Mihelyt ön kíséretével Odesz- 
szába indult, az én feladatom be van itt fejezve.

Es mig Dournoíf katonásan tisztelegve távo
zott, a kandallón berregő óra mintha azt ketyegte 
volna:

— Mouravieff intézkedik! Mouravieff intézkedik !
A holtakkal borított mezők, a megtelt teme

tők, hol a hullák nemsokára halomra gyűltek lég
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felsőbb parancsra, mindig azt a refraint suttogták*: 
Mouraviefif intézkedik.

Nimovitch felett újra bealkonyodott. A kas
tély északi és déli nagy kapuján őrt álló katonák 
egyhangú nyikorgó léptein kivül más hang nem 
hallatszott, midőn Dournoff őrnagy ismét Milutin 
tábornok szobájába lépett.

—• A grófné óhajt tábornok urral beszélni, 
szólt az őrnagy, ifjú arczát lehorgasztva, hogy a 
tábornok ne lássa a felgyűlő szégyenpirt arczain. 
M ert a lovagias Dournoff őrnagy más téren, nemes 
ügyért harczolva, szerette volna kiküzdeni magának 
a harczi babért, nem egy nemesi birtok ostromá
val, a cirkasziai lovasság vér mocskolta serege mögé 
rejtőzködő, könyörtelen főparancsnok fennhatósága 
alatt.

— Mondja meg a grófnőnek, hogy sajnálom, 
de csak holnap reggel tiz órakor tehetek eleget kí
vánságának. Akkor rendelkezésére állok.

Midőn az őrnagy távozott, Milutin mélyen 
felsóhajtott.

Fagyos októberi szél sikongott az erdőkön 
végig és nagy fatörzsek lobogtak pattogva a kas
tély kandallóiban, midőn Milutin tábornok másnap 
reggel diszegyenruháját felöltve, felkötött karjával, 
melynek kötője a grófné selyemkeszkenőjéből ké
szült, várakozott a körötte elterülő paradicsom ko- 
ronájátvesztett királynéjára. Szive hangosan dobo
gott, amint most azt suttogta újra: Viszontlátom.
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Kegyetlen feladatában megaczélozott lélekkel, 
nagyravágyó szenvedélyétől izgatottan, egy megsér
tődött büszke fejedelemnővel való találkozásra ké
szült; hanem szive mélyéig megrendült, midőn a 
nagy szárnyajtó megnyilt és két komornája kisére- 
tében egy mély gyászba borult, feketeruliás, bána
tos asszonynyal állt szemben. Gyönyörű szemének 
szomorú tekintete felolvasztotta Milutin szivének 
fagyos kérgét és megvető pillantásainak ólomsulya 
alatt a szive elszorult.

Mert van-e férfi, ki az imádott nő haragjá
nak ostorát megindulás nélkül tudja elviselni? 
Vértezett lehet a sors minden viszontagságai, kö
zömbös a végzet minden csapásai ellen, hősiesen 
nézhet szembe egy ellenséges világgal; hanem annak 
a férfinak, kinek szive megdobban, midőn a szere- 
tott asszony lépteinek neszét hallja, kinek lelke 
megrezzen annak egy pillantására, soha sem lesz 
bátorsága arra, hogy ama egyetlen nő haragját el tudja 
viselni, akit imád.

Milutin mélyen hajtotta meg magát, midőn a 
grófné közeledett.

— Szeretném látni a férjemet, szólt Czeczil 
grófné és hangja oly tisztán csengett, mint a tem
plomi harang.

— Dournoíf őrnagy szigorú magánutasitásai, 
amelyeket Mouravieff tábornoktól kapott, lehetet
lenné teszik, hogy e kivánságát teljesítsem, méltó-

/

ságos asszonyom. En nem vagyok itt hivatalos mi
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nőségben; — szólt a tábornok lesütött szemekkel; mert 
izzó szenvedélye, mely ereiben lüktetve szive min
den dobbanásában reszketett, árulóan lobogott lán
goló szemeiben. Oh, hogy szerette volna megkímélni 
minden legkisebb fájdalomtól is. Pedig Ozeczil még 
eddig semmit se tudott.

Ozeczil grófné hozzá közeledett és oly han
gon, mely éles fájdalommal járta  át a harczedzett 
katona egész valóját, szólott oda neki:

— H át ez a katonai becsület? Ön elárulta 
a férjemet. Ön meggyalázta az otthonát.

Milutint mély felindulás vihara rázkódtatta 
meg, mint szélben keringő levelet. Künn fagyos sze
lek sikongtak és az elhagyatott tó keble nyugta
lanul háborgott. Milutin megfogta Ozeczil kezét és 
odavezette őt az ablakhoz, honnan tekintetük a 
viharban hajlongó lombokra esett. Négyszemközt 
akart vele beszélni. A kristályablak mélyedésében
üléssel kínálta meg a gyászruhás nőt, ki bágyad-

/

tan dőlt le a pamlagra. Es most már Milutin tekin
tete nem kerülte Ozeczil szemét. Komolyan és ünne
pélyesen szólalt meg;

— Ön azt mondotta nekem egyszer, hogy ön 
katona lánya, bizonyítsa be most. Ön olyan sza
vakkal illetett, melyek, ha más ajakról hangzottak 
volna el, egy ember életébe kerülnének.

Ozeczil összerezzent, midőn Milutin megfogta 
a kezét. Ujjainak érintése megtörte haragjának va
rázslatát. Most már nem népeinek esküdt ellen
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sége volt az, a ki hozzá szólt, hanem az a hős, a 
ki megmentette az életét, akinek feje egy boldog 
perczig az ő keblén pihent.

— Czeczil, meg akartam önt kímélni, hanem 
most már szólnom kell. Az az ember, a ki elárulta 
a hazáját; az az ember, a ki a vendégeit, a gyer
mekkori barátait börtönbe, szégyenbe sodorta, az 
az ember, akinek reszketnie kell az ön tekintete 
előtt — —

Milutin elhallgatott, mert Czeczil visszafojtott 
lélegzettel pattant föl és keresztbe fonta a kezeit 
pihegő keblén:

— Tovább, tovább, Istenem, csak szóljon!
— A férje, Wizocki István, — folytatta ün

nepélyes komolysággal.
Czeczil grófné hanyatló erejének végső meg

feszítésével lökte el őt magától.
— Hazudik! sikoltotta vadul és a következő 

pillanatban eszméletlenül rogyott össze a tábornok 
karjaiban.

Bármily lángolón izzott is szivében őrült szen
vedélye ; bár a lába nyomát szerette volna megcsókolni 
eddig nem ismert mély, gyengéd szerelme hevében, 
tüzében, Milutin egyetlen egy csókot se nyomott 
Czeczil piczi, fehér kezére, csak elfojtott hangon 
suttogta:

— Enyém lesz, enyém örökre és én esküszöm 
rá, hogy boldoggá teszem.

Aztán letérdelt melléje és a köréjük ijedten
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csoportosuló komornák közepeit, visszafojtott léleg
zettel leste, hogy újra felvesse a szemét.

Rövid idő múlva, mely tűrhetetlenül hosszú
nak tetszett a szerelemtől égő orosznak, Nimovitch 
úrnője kinyitotta a szemét és tekintete, hazája 
ellenségének arczát kereste. Hanem Milutin Yassili 
egy távoli ablakmélyedésbe rejtőzött és ott állt 
mozdulatlanul, tenyerébe rejtve büszke arczát, 
mintha ő, a harczedzett, iszonyú jelenetekhez szo
kott katona, ezzel eltudná oszlatni annak a tépő 
kinnak kifejezését, mely a lengyel grófnő arczán 
merész vádjának hallatára tükröződött.

— Mondjátok meg neki, hogy jöjjön ide, 
súgta oda egyik komornájának.

A tábornok lassú léptekkel, lehajtott fővel 
közelgett és megállva előtte, némán nézett villámo
kat szóró szemébe. Mert Czeczil grófnő szeme úgy 
belemélyedt az övébe, mintha lelke mélyéből akarná 
kicsalni a valót.

— István, — a férjem — Lengyelhon eláru- 
lója! E mészárlás vére az ő kezéhez tapadna? 
Lehetetlen! Lehetetlen.

Es kezét keresztbe fonva görcsösen vonagló 
szivén, szenvedélyesen követelte:

— Bizonyítékot! Bizonyítékot akarok! Vagy 
be tudja bizonyítani, vagy nem egyébb, mint gyalá
zatos, gyáva csaló. Ön, ön a mi vendégünk! kiáltá 
haragos dühtől remegve.

— Négyszemközt kell Önnel beszélnem, sut
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togta a tábornok rekedten, önuralmát vesztve. Hom
loka bíborban égett a grófnő gyűlölettől égő sze
mének tekintetétől. — Kötelességem — a császár 
iránt! rebegte.

— Hagyjanak magunkra, intett Czeczil a ko- 
mornáinak, amint tekintete végig siklott a nagy 
termen és betévedt a csendes folyosóba, hol fegy
veres őr sétált föl és alá férje szobáinak ajtaja 
előtt.

— Csak szemtől szembe állhatna vádlójával, 
csak megvívhatna ezzel az oroszszal és meghal
hatna meggy alázott becsülete védelmében.

— Mit akar tőlem, Czeczil, mit tegyek ? — 
kérdé Milutin lágy, esdeklő hangon. Azt akarja, 
hogy a férje bevallja az árulást előttem ? Ön előtt ? 
Önnek meg kell tudnia azt, hogy attól a maga
sabb hatóságtól, melylyel a férje ez ügyben érteke
zett, utasítást kaptam, mely oda szól, hogy szállítsuk 
őt biztos kiséret alatt Odesszába, minden ingósá
gával és családjának mindama tagjaival, valamint 
cselédjeivel együtt, akiket el akar vinni magával. 
Aztán intézkednünk kell az iránt, hogy sértetlenül 
hagyja el az orosz birodalom területét, azzal az 
aranynyal, melyet a kormánytól — szivességeért 
kapott.

— Aljas rágalom, kiáltott föl Czeczil, aljas 
rágalom, amit be nem bizonyithat!

— Ah! szisszent föl Milutin, mélyen megsér
tődve. A görög pap, a starosta, a zsandárfőnök, mind
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tanúskodnak mellette és az ő tanúvallomásuk magá
ban is elegendő volna arra, hogy Vizocki István 
a bitófára kerüljön. Nyomorult életének megmen
tése végett kaptam azt az utasítást, hogy küldjem 
ki más névre szóló útlevelekkel messze külföldre. 
Nem is szabad vele érintkeznem, nem szabad vele 
szóba állnom. M ert ő busásan megkapta gyaláza
tának aranyjutalmát. Az alsóbbrangu tisztviselők 
hűségesen segédkeztek neki a szegény tüzesvérü 
lengyelek behálózásában. Ezekkel nem is szabad 
keményen elbánni, hanem annyi bizonyos, hogy 
nem fognak többé föllázadni, folytatta Milutin halk 
hangon.

— Mit akar ön ezzel mondani? rebegte Cze- 
czil szivdobogva.

— Néhányan a börtönbe kerülnek. Másokat 
Ázsiába és Szibériába számkivetnek és remélem, 
senkit se fognak halálra Ítélni. Birtokaikat mind 
el fogják kobozni, ha kiderül, hogy bűnösök voltak. 
Hanem halálfia senki se lesz, hacsak nyilt láza
dás nem tör ki.

Czeczil megdöbbentő haloványsága tanúsko
dott kíndúlt lelkének végkimerültségéről.

— Czeczil, szólt Milutin gyengéden, engedje 
meg, hogy elvigyem önt messze innen, az örökös 
verőfény derűs honába. H at havi szabadságot kérek. 
Addig ez a dőre lázadási kísérlet csirájában el lesz 
fojtva. Hadd mentsem meg legalább az ön életét, 
Czeczil.
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Milutin megfogta a bágyadtan lecsüggő 
kis kezet és forró csókot nyomott njjaira.

— Ön aljasan ki akarja aknázni férjem be- 
börtönöztetését! kiáltott föl Czeczil fellobbanó mél
tatlankodással.

— Hallgasson ide, Czeczil, szólt Milutin ün
nepélyes komolysággal. En tudom azt nagyon jól, 
hogy az őrjöngő hazaszeretet bűne az ön lelkét 
is terheli, és önt is elküldhetném a névamelléki 
sokszögű börtön földalatti folyosóiba, hanem ön 
szive mélyében tudja azt, hogy tőlem nem kell ret
tegnie.

Hangjában oly gyengéd szeretet rezgett és 
szép szemét oly alázatos megadással sütötte le, 
hogy Czeczil nem vádolhatta őt helyzetének erősza
kos kiaknázásával. Nem, ő nem engedett meg ma
gának semmit, a legártatlanabb szerelmi szó se 
röppent el ajkairól és habár Czeczil a női szív éles
látásával tudott is arról az égő szenvedélyről, mely 
a harczias tábornok szivét lángra gyújtotta, Milu- 
tiii megkímélte őt epedő szerelmének vallomásától 
és meg is fogja őt kímélni e vallomás gyalázatától 
mindörökké. Hanem a férje, a férje — áru ló !

— Lehetetlen! Valami aljas ármány rejlik 
ezalatt, ismétlé Czeczil gyanakvó bizalmatlansággal, 
mig szivében Milutin titokzatos hatalmának sej
telme dermesztő, biztos meggyőződéssé vált.

— Sajnos, de való! A zsidó kalmárok gyáva 
ijedelmükben mindent bevallottak és lenn a fo

SAVAGE : AZ ŐSI KASTÉLY. I. 10
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lyamparti fürdőházbau annyi bizonyítékra akad
tunk, hogy azoknak alapján is akasztófára kerülne 
meggondolatlan, könnyelmű férje. Ezek a fizetett 
közbenjárók mind kegyelemért esdekelve árulkodtak. 
Most örökre a markunkban van ez a lázadó ország, 
ákarja  öq férje bűnének meggyőződtető vallomását a 
saját ajkairól hallani ? Ön most beszélhet vele, mert 
ha akarja, elmehet vele külföldre. Az ő szerződése élet- 
hossziglanra szóló kényelmet és pompát biztosit neki 
mind halálig. Es az orosz kormány nem szegi meg 
az adott szavát.

— És Nimovitch? sikoltott fel Czeczil fel
pattanva.

— Az enyém, válaszolt a tábornok. Dournoff 
őrnagy, lovas seregének őrizete alatt elhozta .a bir
tok teljes árát aranyban. I t t  van az most felhal
mozva a granárium pinczéjében és ez a nagy ösz- 
szeg, valamint az uj állás és a magas évjáradék, 
melynek élvezetébe a férje mai naptól fogva lép, 
élethossziglan biztosítják a jövőjét.

— Soha nem fogok többé a szemébe nézni, 
ha ez igaz! kiáltott fel Wizocki grófné. Követelem, 
hogy bizonyítsa be férjem gyalázatát.

Mint bosszúálló Diana, úgy állt Wizocki 
Czeczil a tábornok előtt. Szeme villámokat szórt és 
keble lázasan pihegett.

— Elfogadom a kihívását, válaszolt a tábor
nok, mélyen meghajtva magát. Szólítsa fel a férjét 
személyesen arra, hogy beszélje el önnek személyesen
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tanuk nélkül gyalázatának történetét. Elég tisz
tességes eljárás ez?

Czeczil igenlőleg bólintott a fejével. A künn 
dühöngő zivatar mind rémesebben üvöltve zörgette 
meg az ablakokat.

— Gyorsan, gyorsan, bizonyosságot akarok! 
Vagy ön hazudik, vagy én! Gyorsan! Tudni aka
rom a valót!

A tábornok oda szólott egy őrnek:
— Kéretem Dournoff őrnagyot.
Néhány perczczel később előtte termett a 

daliás katonatiszt és hallgatagon várta fölebbvalója 
parancsát.

— Dournoflf, szólt a tábornok, adja át ő mél
tóságának az ön hivatalos utasításait.

Az őrnagy remegő kézzel nyújtotta oda a kért 
iratcsomót és elhagyta a termet.

— üljön le, Czeczil, és mihelyt elolvasta eze
ket az iratokat, le fogom vezettetni a férjéhez. Sze
rettem volna önt e fájdalomtól megkímélni. Az ön 
kedvéért megszegem az én katonai eskümet. Hanem 
az egyetlen nő, a kit szeretek, ne tartson engem 
hazug, gyáva árulónak, ki vendégszeretetéért rut 
hálátlansággal fizet meg.

Szemük találkozott és Czeczil tekintete, át
járta Milutin izgatottságtól reszkető szivét, mintha 
azt mondotta volna: »On, ön n er velem ilyen hangon 
beszélni ?« Aztán Milutin meghajtotta magát és 
visszavonult a terem egyik távoli zugába.

10*
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Czeczil szeme merőn tapadt a hivatalos ira 
tokra, amelyből az az elvitázhatlan valóság derült 
ki, miként Dournoff Alexis őrnagynak utasitása 
van, hogy kisérje Wizocki grófot és hozzátarto
zóit Odesszába és visszatérve hozzon magával Írás
beli nyugtát a rábízott aranyokról, melyeknek óriási 
összege megdöbbentette a grófnőt. Czeczil felemel
kedett a helyéről és odalépve Milutinboz, vissza
fojtott lélegzettel suttogta:

— Es a kártyaadósság?
— Azt elengedtem neki, — válaszolt a tábor

nok nyugodtan. — Mert ő most orosz alattvaló és 
a czár különös védelme alatt áll. Nem szabad őt 
bántanom.

— Még ez az utolsó gyalázat, ez az utolsó 
hazugság is, nem, soha! Vezessen el hozzá!

Milutin meghajtotta magát.
— Hanem mielőtt a gróf urral szóba állna, 

kérem, adja át neki ezt.
Ezzel kivonta kabátja belső zsebéből a két 

példányban kiállított orosz császári útleveleket, me
lyek külföldi útra szólották. Szótlanul adta át 
Czeczil grófnőnek.

— Ú jra valami csel, újra valami kelepcze. 
Nézzen ide, ez az útlevél W aldberg Mihály gróf
nak és családjának szól, — felelt Wizocki grófnő 
megvető mosolylyal.

— Úgy van, — válaszolt a tábornok nyugod
tan. — Ez lesz a férjének jövőbeni rangja és neve.
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Nimovitch úrnője, diadalmas mosolylyal ajkain, 
tűzben égő szemekkel fordult feléje:

— Mehetünk. Minden hazugság ki fog de
rülni. Minden ravaszul vetett tőr meg fog hiú
sulni. Wizocki István inkább a börtön mélyében 
rothadna el elkárhozott barátjaival egyetemben^ 
semhogy a gyalázat örvényébe vetné magát.

Elragadtató szép volt méltatlankodó felhábo
rodásában.

— Kérem, kérdezze meg mindezt tőle magá
tól. Elviheti magával ezeket az iratokat is. Legjobb 
lesz, ha mindjárt elhatározza magát arra, vájjon el 
akarja-e kisérni őt, mert az Odesszába induló vonat 
holnap útnak ered. Wizocki gróf magával viszi a 
gyermeket, azt már tudatta velem levélben.

Az a tekintet, mit a kétségbeesett anya ráve
tett, még halálos ágyán is kisértgette az orosz 
tábornokot. Mint a kővé vált Kiobe, oly mere
ven fordult meg és lassú léptekkel indult a saját 
lakosztálya felé. A következő perczben már vissza 
is tért s a tábornok kiséretében férje börtöne felé 
vette útját. Az ajtó előtt a tábornok odaszólt az 
őrt álló tisztnek:

— 0  méltósága négyszem közti találkát kért 
a férjével. Távolítsa el az őröket; csak kívülről strá- 
zsáljanak az ablakok és az ajtók előtt.

A  fiatal katonatiszt visszavonult és a tábor
nok fedetlen fővel megállva a grófnő előtt, saját- 
kezüleg bocsátotta be férje szobájába.
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— I t t  várom be önt, — szólt, mig Czeczil a 
küszöböt átlépte, aztán lassú léptekkel sétált föl és 
alá, mig szeme merőn csüggött a zárt ajtón. Arczá- 
nak egy izma se rándult meg, habár tudta, hogy 
a sorsa most dől el ez ajtók mögött.

Ott benn, az asztala előtt, tenyerébe rejtett 
arczczal, mozdulatlanul gubbaszkodó férfi oldalán, 
állt Wizocki Czeczil, baljában az átvett okmányo
kat szorongatva, mig jobbja valami fényes tárgyat 
rejtegetett, amidőn az előtte ülő és görnyedten az 
asztalra boruló férfi vállát érintette.

István meg se moczczant, fel sem vetette a 
fejét. Rettenetes halálos megdöbbenés fogta el 
Czeczilt, hisz ő egész életét, egész női méltóságát 
tette fel István férfias becsületére.

— István, — szólalt meg Czeczil grófné lassú, 
vontatott hangon, melynek minden szava olyan tom
pán hangzott, mint koporsóra mért kalapácsüté
sek, — István, mi holnap elválunk örökre, ha ezek 
az okmányok a gyalázatos valót hirdetik. István, 
hallgass ide, eljöttem hozzád, — gyöngéd hangjá
ban a szerető hitves esdeklő kérése rezgett, — hogy 
ama éj szent emlékeire, midőn először a tied vol
tam, megkérdezzem tőled, vájjon egy Wizocki áruló 
lehet-e ?

Melléje tette az asztalra a bűnét bizonyító 
iratokat, és szive hangosan dobogott a méla csend
ben. Wizocki gróf meg se mozdul!:, nem mert a 
feleségének szemeibe nézni.
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— István, nézz ide, nézz a szemembe! — 
kiáltott fel Czeczil vad kétségbeeséssel, — hadd 
olvassam a szemedből az őszinte tagadást. Oh Iste
nem, István! — hangja zokogásba fűlt, amint térdre 
roskadt a férje mellett, — mondd, hogy nem mész 
el szabad akaratodból, hogy nem fogadod el saját 
jószánt'd^ól ezt a júdá-i arnnyat, az örök gyalázat 
jutalmát. Soha egy tapodtat sem mennék veled 
ezen az utón Es a gyermekem — egy hazaáruló 
gyermeke! ?

Iszonyú kinos csend állt be. Dobogó szív
verése elállott, amidőn felszökve térdeléséből, a 
jobbjában rejtegetett kést az asztalra tette.

— H a becsületes vagy, ez mindkettőnket 
megmenthet. Haljunk meg itt mindketten és utolsó 
sóhajomat szerelmed meg fogja édesiteni.

Az előtte kuporgó hús- és csonttömeg meg
rezzent.

— Külföldön, — rebegte rekedten, — a gyer
mekünkkel — — — aztán lassan vetette fel a 
szemét és neje arczába nézett.

Hanem most már szólnia se kellett; arczáuak 
eltorzult vonásaiból AVizocki grófnő egy emberi 
lélek rettenetes erkölcsi bukását olvasta.

— Menj hát, — suttogta Czeczil elfojtott 
hangon, mely sejtelmes, megmagyarázhatatlan borzal
mak rettegésével töltötte el István lelkét, — menj 
és az Úristen átka legyen rajtad, hogy elhagyatot
tan halj meg, hajléktalan eb nyomorult halálával!
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Aztán összeszedte az iratokat és jobbja gör
csösen szorongatta a kést, melylyel Milútin halá
losan sebezte volt meg a vadállatot.

Az ajtó nagyot csattant, midőn Czeczil szen
vedélyesen becsapta. A nagy teremben egy árva 
lélek se volt, a vércseszemü tábornokon kívül, aki 
keresztbe font karokkal állt előtte, midőn Czeczil, 
a fényes aczélpengével kezében, feléje tartott.

— H át csakugyan igaz ez? — kiáltott Cze
czil még egyszer lábaihoz dobva a végzetes okmá
nyokat. — Esküdjön meg az anyja emlékére!

Szeme oly kétségbeesett esdekléssel csüggött 
Milutin arczán, hogy a kő is megindult volna fájdal
mán. Milutin térdre roskadt és alig hallhatón sut
togta :

— Czeczil! En nem hazudok soha! Döfje 
a szivembe ezt a kést. Hanem amit mondtam, 
az igaz.

Czeczil eldobta a kést, és az hangos koppa- 
nással esett a földre, mely tompán visszhangzott a 
nagy terem csöndjében; aztán az ablakhoz lépett 
és merőn bámult ki a zugó zivatarba, mig Milutin 
felvette az elejtett kést és keblébe rejtette el. Mire 
Czeczil megfordult, szemében olyan tűz gyűlt fel, 
minő még soha nem izzott benne. Párduczsebesség- 
gel termett a tábornok oldalán, finom, fehér ujjaival 
görcsösen kulcsolta át a tábornok mindkét kezét 
és kimondhatatlanul metsző, fájdalmasan esdeklő, 
fürkésző tekintetével merőn nézett a szemébe.
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— ügy  hát én nem vagyok eladva  ̂ Lengyel- 
országgal együtt?

Milutin kitárta karjait, és a következő percz- 
ben Czeczil, eszméletét vesztve, borult a keblére és 
utolsó sóhaja ez volt:

— Vigyen el innen, messze, messze innen, örökre!
Egy héttel később egy uj orosz jószágigazgató,

nagyszámú uj cselédség élén, vette át Nimovitch 
hatalmas birtokának kezelését. Waldberg Mihály 
gróf utón volt már Odessza felé. Kiew városát 
elkerülve, a Dnyeperen kelt át a kormány egyik 
hajóján, hogy a lengyel kémek boszuját és a sok 
szóbeszédet kikerülje. Jó l felfegyverkezett katona
tiszt kisérte az uj tábornokot fényes utazóhintáján 
és a kis Margit remegve simult a tág kocsi leg
távolibb zugába és félrehuzódott mord arczu apjá
tól, kinek arczára az árulás sütötte gyalázatos 
bélyegét. Mert ugyanabban a perczben, midőn 
Waldberg Mihály külföldi útjára indult, ugyan
akkor a kelepczébe került lengyel nemeseket utol
érte már bűneik bünhődése. Hosszú évekkel később, 
messze távolban, egy-egy vászonfoszlány, durva fog
házi öltönyök egy-egy darabja, embervérbe mártott, 
hegyes szeggel Írott vonásokban hirdette azoknak 
nevét és szomorú sorsát, kik a távoli Kamtschatká- 
ban, az Amur vidékén, vagy Turkesztán puszta
ságaiban élték le sivár éltüket.

Midőn Dournoff őrnagy egyedül tért vissza 
kiewi utjából, hogy seregeivel a lázadó lengyelek
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ellen harczba menjen, kiket a nyolcz orosz tarto
mányból örökre számkivetettek és a tulaj dónké- 
peni Lengyelország határai közé szoritottak, a 
nimovitcbi kastély üresen állott. A hajdani cse
lédség félve ődöngött a birtok környékén és nem 
merte elfogadni a hajlékot, mit az uj orosz bir
tokos nekik jóságosán felajánlott. Mert Wizocki 
István gróf örökre eltűnt és fekete paripája többé 
nem hordozta őt kevélyen a park ösvényein, hogy 
messziről üdvözölje azt az édes arczot, mely hajdan 
szeretetteljesen mosolygott feléje Nimovitch úrnőjé
nek lakosztályából.

— Vassili, ugy-e jól fog bánni az én szegény 
népemmel? Ne hagyja őket szenvedni az én bűnöm
ért. — így szólt egy sűrűn elfátyolozott asszony, 
midőn búsan haladt végig a tó partján. Milutin 
tábornok szivét eddig soha nem érzett gyengédség 
forrósága árasztotta el; oly igaz, nemes szerelem 
ébredt a lelkében, melyről soha nem álmodott még.

Milutin Vassili magához ölelte a remegő nőt.
— Czeczil! Katonai becsületemre, szerel

münkre esküszöm, hogy a te jóságos kezed áldó 
vezetését fogják mindig érezni fejük fölött.

— Köszönöm, Vassili. És most hagyjon egy 
perczig magamra.

Vassili szótlanul távozott, mert látta, hogy 
Czeczil arczán olyan sajgó halálos kin tükröződik, 
melyet szavakkal kifejezni nem lehet.

Hideg, csillagos éj volt, és ők útnak indultak



az ausztriai határ felé. Milutia ezt a sorssujtotta 
asszonyt, kit az ég dúsan megajándékozott min
den adományával, el akarta vinni olyan égalj alá, 
hol újra éledhessen önfeláldozó szerelmének enyhe 
melegében.

Mig Milutin szótlanul tartott a nagy úti hintó 
felé, Czeczil letérdelt a küszöbön és forró csókokkal 
borította azt a foltot, mely még mindig ott sötét
lett. »Ez lengyel vér«, suttogta halkan és fel se 
vetve a szemét, kisietett az éj sötétjébe. Az éjhoraály 
sürü fátyolát borította az utolsó »Isten hozzád«-ra, 
melylyel Czeczil búcsúzott attól a hajléktól, mely 
többé nem az ő otthona.

A csillagokat ringató tó tükrét és a gesztenye
fák árnyékát, melyek hajdan első szerelmének tanúi 
valának, most ép oly sürü éjhomály takarta, mint 
amilyen bűnös lelkére borult.

— Czeczil, éltem, szerelmem, lelkem a tied 
mindhalálig, — ez a vigasztaló suttogás üdvözölte 
őt uj élte küszöbén, midőn a toporzékoló paripák 
nekivágtattak a sötét éjszakának.
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