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ELSŐ RÉSZ.

I.

A postagalamb.

Trieszt, Isztria fővárosa két városrészre oszlik, me
lyek nagyon kevéssé hasonlítanak egymáshoz : az egyik, 
az új és gazdag Terézváros, díszesen épült az öbölben, 
a másik ócska, szegény és rendetlenül épült.

Trieszt kikötőjét a San Carlo móló védi. A keres
kedő hajók főleg ennek szomszédságában szoktak hor
gonyozni. Itt gyülekeznek össze, még pedig néha ag
gasztó számban azok a sehonnai kóbor csapatok, me
lyeknek ruhái : a zubbonyuk, mellényük és nadrágjuk, 
bízvást ellehetnek zsebek nélkül, mert tulajdonosaik
nak soha se volt és valószínűleg soha sem lesz semmi
jük, a mit bele tehessenek.

Azonban 1860 május 18-án e nomádok közt a figyel
mes szemlélő talán észrevett volna két valamivel job
ban öltözött egyént. Nem volt ugyan valószínű, hogy 
valaha nagy bőségben lehetnének a forintoknak vagy 
a krajczároknak, ha csak a szerencse nem fordul vé
letlenül feléjük, de másrészt igaz az is, hogy készek 
voltak mindent megtenni, a mi ily kedvező fordulatot 
előidézhetne. 4„ /

Az egyiknek neve Sárkány volt és Tripoliszba való
nak vallotta magát. A másik szicziliai volt és Zironé- 
nak hívták. Miután már tízszer is végig mentek a mó
lón, annak legvégén mindketten megálltak. Itt aztán 
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hosszasan nézték a tengeri láthatárt, a trieszti öböltől 
balra, mintha ott egy hajó feltűnésére vártak volna.

— Hány az óra? — kérdé Zirone olasz nyelven, 
melyen ép oly folyékonyan beszélt, mint a Földközi
tenger vidékének többi nyelvén.

Sárkány nem felelt.
— Milyen ostoba vagyok én! — kiáltá a sziczi- 

liai. — Epén az az óra van, a mikor az ember éhes, 
ha elfeledett reggelizni.

Az osztrák, olasz és szláv elemek annyira össze van
nak vegyülve az osztrák-magyar monarchia e részén, 
hogy e két egyén együttléte, noha nyilván idegenek 
voltak a városban, legkevésbbé sem ébreszté fel a 
figyelmet.

Sárkány, a fiatalabbik, közép, de arányos termetű, 
elegáns modorú és magatartású huszonöt éves ember 
volt. Sárkány volt a neve, egyéb semmi. Keresztneve 
nem volt. Tényleg nem is volt megkeresztelve, miután 
valószínűleg afrikai, tripoliszi vagy tuniszi származású 
volt ; de, daczára barna arczszínének, szabályos vo
násainál fogva közelebb állt a fehérekhez, mint a sze- 
recsenekhez.

Ha arczkifejezés valaha csalt, úgy az bizonyára a 
Sárkány arczkifejezése volt. Ritka éleslátás kellett 
hozzá, hogy e szabályos vonások, szép fekete szemek, 
finom orr és keskeny bajusztól beárnyékolt, kifogásta
lan metszetű száj mögött felfedezze a fiatal ember mély 
romlottságát. Senki sem sejthette volna a csaknem ér
zéketlen arczon a megvetés és undor bélyegét, melyet 
a társadalom ellen folytonosan fellázadt állapot szül.

Senki se tudta, milyen volt Sárkány gyermekkora. 
Kétségkívül olyan, mint az elhagyatott gyermekeké 
szokott lenni. Hogyan nevelték és ki nevelte? Tripolisz 
melyik zúgában lakott gyermekéveiben? Milyen ápo
lásnak köszönheté, hogy megszabadult az elpusztulás
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tói e borzasztó éghajlat alatt? Valóban, senki se tu
dott volna felelni e kérdésekre, talán ő maga sem, a ki
nek születése, neveltetése és egész élete a véletlentől 
függött. Mindazonáltal serdülő korában szerzett magá
nak, vagyis inkább nyert bizonyos gyakorlati oktatást, 
ami kétségkívül annak tulajdonítandó, hogy egész éle
tében kóborolt, mindenféle emberrel érintkezett és 
mindent megpróbált, hogy mindennapi életét tenget
hesse. Ily különböző körülmények következtében állt 
már néhány év óta összeköttetésben Trieszt leggazda
gabb házainak egyikével, Torontál Simon bankár házá
val. E névnek elbeszélésünkben nagy szerep jut.

A mi Sárkány társát, az olasz Zironét illeti, az ol
vasó ne lásson benne egyebet hitvány, lelkiismeretlen 
kalandornál, a ki bármilyen munkára vállalkozik, ha 
jól megfizetik. E szicziliai születésű, harmincz éves 
ember ép úgy hajlandó volt gonosz tanácsokat adni, 
mint elfogadni, de főleg azoknak végrehajtását a maga 
számára biztosítani. Ha tudta volna, talán megmondta 
volna, hogy hol lakik, ha ugyan általában lakott vala
hol. A kóbor élet véletlenségei Szicziliában hozták 
összeköttetésbe Sárkánynyal. S így barangolták ke- 
resztül-kasul a világot, megkísértvén, per fas et nefas, 
egy jóravaló vagyont összekovácsolni mindkettőjük 
szegénységéből. Mindazonáltal a fekete, szőrös és nap
sütötte arczu, izmos Zironenek némi megerőltetésébe 
került volna eltitkolni veleszületett gazságát, melyet 
félig lecsukott szempillái és fejének folytonos ingása 
elárultak. Csakhogy romlottságát igyekezett elpalás
tolni mesés bőbeszédűségével. Egyébként inkább víg 
volt, mint szomorú s legalább is annyira közlékeny, 
a mennyire tartózkodónak mutatta magát fiatalabb 
pajtása.

E napon azonban Zirone bizonyos mérséklettel be
szélt. Az ebéd kérdése észrevehetöleg nyugtalanítá. 
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A megelőző estén egy alacsonyrendű játékbarlangban 
erősen járta a kártya, de a szerencse nagyon mostohán 
bánt Sárkánynyal és kiapasztotta összes segélyforrá
sait. Most aztán mindketten eljutottak arra a pontra, 
hogy nem tudták, mit tegyenek. Nem számíthattak a 
véletlennél egyébre s minthogy a csavargók e gond
viselése nem sietett eléjük jönni a San Carlo mólón, el
határozták, hogy ők keresik fel az új városrész utczáin.

Itt, a téreken, a rakpartokon, a sétányokon, a ki
kötőn innen és túl, a Trieszten keresztül vezető nagy 
csatorna két oldalán, folyvást jár, kel, tolong, siet és 
üzleti dolgaiban töri magát az olasz eredetű hetven- 
ezernyi lakosság, melynek a velenczeivel azonos nyelve 
elvész a tengerészek, kereskedők, köz- és magánhiva
talnokok németből, francziából, angolból és szlávból 
össze vegyített nyelvének zagyvalékéban.

Mindazonáltal, habár az új város gazdag is, ebből 
nem azt kell következtetni, hogy boldog halandók 
mindazok, a kik utczáin járnak-kelnek. Nem! még a 
legvagyonosabbak se versenyezhetnének az angol, ör
mény, görög és zsidó kereskedőkkel, a kik Triesztben 
az első szerepet játszszák és kiknek fényes háztartása 
méltó volna az osztrák-magyar monarchia bármelyik 
fővárosához. De ezeket ide nem értve, ez az Adriai
tenger végén oly szerencsés helyen fekvő szabad ki
kötő hány szegény ördögöt vonz ide, a kik reggeltől 
estig kóvályognak az élénk utczákon, melyeket vas
szekrények módjára elzárt és mindennemű árukkal 
dúsan megrakott magas épületek szegélyeznek! Hány 
olyan ember, a ki még nem reggelizett és talán nem is 
fog ebédelni, ácsorog a mólókon, hol Európa leghatal
masabb tengeri társulata, az osztrák-magyar Lloyd 
hajói a világ minden részéből érkezett te méntélén ér
tékes árúczikket szállítanak partra!

Tagadhatatlan, hogy az o- és új világ minden nagy 
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tengeri városában hemzseg a szerencsétlenek egy osz
tálya, mely e fontos központok különlegességét képezi. 
Senki se tudja, honnét jöttek. Senki se tudja, honnét 
pottyantak le. Ok maguk se tudják, hol.fogják végezni. 
Nagy köztük a száma azoknak, a kik egykor jobb na
pokat láttak és társadalmi állásukról alásülyedtek. Sok 
köztük a külföldi. A vasutak és a kereskedő-hajók ide
hozták és itt kivetették őket, mint az ócska árúczik- 
keket s aztán ellepték az utczákat, melyekről a rend
őrség hasztalan igyekszik őket elűzni.

Sárkány és Zirone tehát egy végső pillantást vetet
tek az öbölre s azon túl a Sz. Teréz-fok végpontján levő 
világító-toronyra, eltávoztak a mólóról, a Teatro Com- 
munale és a Square közt végig menve eljutottak a 
Piazza Grandera, a hol egy negyed óráig kószáltak, a 
szomszéd Karst köveiből épített kút mellett, VI. Ká
roly szobra alatt.

Majd mindketten visszatértek a baloldal felé. Zirone 
olyan szemekkel nézett a járó-kelőkre, mintha ellen- 
állhatlan vágy gyötörte volna, hogy őket kirabolja. Az
tán a Tergesteum óriási négyszöge felé fordultak, épen 
azon perczben, midőn a tőzsdelátogatók elhagyták az 
épületet.

— íme oly üres, mint a mi zsebünk, — mondá a 
szicziliai és nevetett, a nélkül, hogy kedve lett volna 
nevetni.

De az egykedvű Sárkány még csak hallani se lát
szott társának rossz tréfáját.

Aztán keresztül mentek a háromszögletes téren, 
melyen I. Lipót császár bronz-szobra áll. Zirone éles 
füttyére — valóságos utczagyermekhez illő fütty volt — 
egész csapata röppent fel a kékes galamboknak, me
lyek a régi tőzsde portikusa alatt turbékolnak.^ 
k A korzó széles utcza, gazdagon, de ízléstelen boltok
kal felszerelve.
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Különben nagyon népes. Számos kocsi közlekedik a 
Piazza Grande és a Piazza della Legna közt, e két név 
egyébiránt eléggé mutatja, mennyire megérzik Trieszten 
a város olasz eredete.

Míg Sárkány úgy tett, mintha semmiféle kísértés se 
férhetne hozzá, Zirone, a boltok előtt elhaladva, meg 
nem állhatta, hogy egy-egy irigy pillantást ne vessen 
arra felé, a hová tiltva volt bemennie. Pedig hát sok 
mindenfélét látott, a mi ínyére lett volna, főleg a cse
mege-árusoknál és a «birreriákban», melyekben a sör 
ép oly dúsan folyik, mint az osztrák-magyar monarchia 
akármelyik nagyvárosának sorházaiban.

— A korzón még jobban megéhezik és megszomjazik 
az ember, — jegyzé meg a szicziliai, kinek száraz ajkai 
közt akkorát csettent a nyelve, mint egy ostor.

Sárkány csak vállvonítással felelt e megjegyzésre.
Erre mindketten betértek a legelső utczába balról s 

már a csatorna partjára érve, épen azon pontnál, a hol 
a Ponte Rotto — a forgóhíd — átvezet fölötte, — vé
gig mentek a rakpartokon, melyeket még mély járású 
hajók megközelíthetnek. Itt a bolti kirakatok sokkal 
kevésbbé ingerelték étvágyukat. A Saint-Antonio- 
templom irányában Sárkány hirtelen jobbra befordult. 
Társa szótlanul követé öt. Majd ismét átmentek a kor
zón és eljutottak a régi városba, melynek szűk ut- 
czáiba, a Karst legalsó lejtőin már nem hatolhattak 
be a kocsik. Zirone és Sárkány, a két éhenkórász, a 
régi Triesztben sokkal otthonosabban érezhette magát, 
mint az új város dúsgazdag negyedeiben.

Mióta Isztria fővárosába érkeztek, egy nagyon sze
rény és egyszerű szállodában laktak, nem messze a 
Santa Maria Maggiore templomtól. De minthogy a szál
loda tulajdonosa, a ki még eddig egyetlen fillérüket se 
látta, mindinkább sürgette a naponkint növekvő 
számla kiegyenlítését, e veszélyes szirtet elkerülték,
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átmentek a téren és néhány perczig az Arco di Riccardo 
körül sétáltak.

Miután a véletlen oly szembetünöleg késett megje
lenni e néptelen utczákon, elkezdtek felfelé menni azon 
meredek ösvények egyikén, melyek csaknem a Karst 
tetejéig, a főtemplom terraszára vezetnek.

— Furcsa gondolat, ide felmászni! — mormogá 
Zirone, kissé szükebbre szorítván övét.

De azért nem hagyta el fiatalabb társát és alulról 
látni lehetett volna őket, a mint felfelé másztak a 
Karst lejtőin kanyargó lépcsőkön, melyeket teljesen 
illetéktelenül neveznek utczáknak. Tíz percz múlva a 
terraszra értek, éhesebben és szomjasabban, mint 
valaha.

A terraszra vezető lépcső végén, a bizanczi ízlésben 
épült San Giusto székesegyház közelében, volt egy be
kerített hely, hajdan temető, most régiségek múzeuma. 
Nem találunk itt többé sírokat, hanem szép fák le- 
hajló ágai alatt heverő sírkő-töredékeket, római oszlop
főket, középkori oszloptörzseket, a renaissance-kor kü
lönböző időszakaiból származott triglyph-darabokat, 
urnákat, melyekben még látszanak a hamvak nyomai. 
Mindez össze-vissza rendetlenül hevert a fű között.

A régi temető kapuja nyitva volt, Sárkány egy kéz
mozdulattal kitaszította s belépett Zirone kíséretében, 
a ki e búskomor megjegyzésre fakadt :

— Ha el akarunk búcsúzni az élettől, ennél kedve
zőbb helyet nem is találhatnánk.

— Hátha csakugyan azt indítványoznám? — vi- 
szonzá Sárkány gúnyosan.

— Hát biz én nem fogadnám el az indítványodat, 
pajtás. Csak egyetlenegy boldog napom legyen tíz kö
zül, többet nem is kívánok.

— Lesz . . . sőt több is.
— Oh! hallgasson meg téged Olaszország vala-
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mennyi szentje,, pedig az isten is tudja, hogy légió a 
számuk.

— Kövess, — mondá Sárkány.
Végig mentek egy félkör-alakban kanyargó úton, két 

sor urna közt leültek egy római sírkőre, mely a földön 
hevert.

Eleinte szótlanul ültek, a mi Sárkány kedve szerint 
lehetett ugyan, de társának sehogy se volt ínyére. 
Zirone csakhamar meg is szólalt, két fogyatékosan el
fojtott ásítás közt.

— A mennykőbe is! — kiáltott föl Zirone — nem 
igen siet hozzánk az a véletlen, melyre elég ostobák 
voltunk számolni!

Sárkány nem felelt.
— De milyen gondolat is volt, itt e romok közt ke

resnünk, folytatá Zirone. Félek pajtás, hogy hiába jöt
tünk. Ki az ördögöt is tudna az ember lekötelezni eb
ben az ócska temetőben? Jerünk innét.

Sárkány nem mozdult. Gondolatokba volt merülve 
és szeme a távolban tévelygett.

Zirone is hallgatag maradt pár perczig. Aztán szo
kott bőbeszédűsége erőt vett rajta.

— Tudod-e Sárkány, — mondá, — milyen alakban 
szeretném megjelenni látni azt a véletlent, mely íme 
megfeledkezett rólunk, régi klienseiről? A Torontál-ház 
egyik pénztári szolgája alakjában, a ki idejönne, hóna 
alatt bankjegyektől duzzadó nagy tárczájával és a ki 
ránk bízná a fentemlített tárczát, a fentnevezett bankár 
nevében és ezerszer bocsánatot kérne, hogy várakozta
tott bennünket.

— Figyelj rám, Zirone, — viszonzá Sárkány, kinek 
szemöldei közt sűrű ránczok mutatkoztak. — Utolszor 
ismétlem neked, hogy semmit se remélhetünk többé 
Torontál Simontól.

— Bizonyos vagy e felől?
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SÁRKÁNY ÉS ZIRONE ELEINTE SZÓTLANUL ÜLTEK.

— Igen. Hitelem, melylyel nála rendelkezhettem, 
immár teljesen ki van merítve, s utolsó kérésemre ha
tározottan tagadólag felelt.
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— Ez czudarság!
— Czudarság — de úgy van.
— Jól van, — folytató Zirone. — Ha hiteled ki van 

merítve, ez azt bizonyítja, hogy volt hiteled. Es mi volt 
e hitel alapja? Az, hogy agyadat és ügyességedet több 
ízben a bankház rendelkezésére bocsátottad, bizo
nyos . . . kenyér-ügyek érdekében. Triesztben való tar
tózkodásunk első hónapjaiban Torontál nem is volt 
nagyon akadékos a pénzügyi kérdéseket illetőleg. De 
lehetetlen, hogy te ne tartsd őt még mindig hatalmad
ban egyik vagy másik oldalról, s ha fenyegetőznél . . .

— Ha ez czélhoz vezetne, már meg is történt volna,— 
felelé Sárkány vállát vonítva, — s neked sem kellene 
mai ebéded felett töprenkedni. Nem, Istenemre mon
dom, nincs hatalmamban az átkozott Torontál, de ha
talmamba kerülhet és azon a napon, mikor oda kerül, 
megfizeti, a mit ma megtagadott tőlem, tőkéstől, ka
matostól és a kamatok kamataival. Egyébiránt úgy 
sejtem, hogy a bankház ügyei jelenleg nem egészen jól 
állanak s a tőkék kétséges vállalatokban vannak kocz
káztatva. Berlinben és Münchenben többrendbeli bukás 
fordult elő, melyeknek visszahatását Triesztben is meg
érezték és bármit mondjon is Torontál Simon, legutóbbi 
látogatásom alkalmával nyugtalannak látszott. Hagy
juk a vizet zavarodni... és mikor zavaros lesz . . .

— Nem bánom, — viszonzá Zirone, — csakhogy 
addig is nem ihatunk víznél egyebet. Lásd, Sárkány, én 
azt gondolom, hogy egy utolsó kísérletet kellene tenni 
Torontóinál. Még egyszer kopogtatni kellene pénztára 
ajtaján s legalább is annyit kicsikarni, a mennyivel 
visszatérhetnénk Szicziliába, Máltán keresztül . . .

— És mit tennénk Szicziliában ?
— Ez az én dolgom! Ismerem az országot s elvihet

nénk magunkkal egy csomó maltai fiút, előítélet nél
küli merész ficzkókat, a kikkel lehetne valamit kezdeni.
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Ej! ezer ördög! ha itt nincs mit tennünk, utazzunk el 
és kényszerítsük azt az átkozott bankárt, hogy meg
fizesse útiköltségünket. Bármily keveset is tudj felőle, 
ez a kevés elég lehet arra, hogy bárhol inkább óhajtson 
tudni, mint Triesztben.

Sárkány fejét csóválta.
— De végre is, ez nem tarthat soká, — kiáltá Zi

rone, — mindenből kifogytunk.
Felkelt és lábaival a földre taposott, mint egy mos

tohával tette volna, a ki nem képes öt táplálni.
E perczben figyelmét egy madár vonta magára, mely 

nagy kínosan röpdösött a temető kerítésén kívül. Egy 
galamb volt, melynek fáradt szárnyai már alig verdes
tek s mely mindinkább lejebb szállt a föld felé.

Zirone mutatta társának és szemével csaknem el
nyelte a galambot.

A madár ereje észrevehetőleg ki volt merülve. Meg
megkapaszkodott a székesegyház kődíszítésein, mely
nek homlokzata mellett egy régibb eredetű torony 
emelkedik. De már itt se bírt megmaradni, közel volt 
a lepottyanáshoz s ekkor leszállt egy kis fülke tetejére, 
mely alatt szent Jusztus szobra állt. Elgyöngült lábain 
nem volt elég erő, hogy itt megpihenhessen, lebocsát
kozott tehát egy antik oszlopfőre, mely a torony és a 
homlokzat által képezett szögletbe van beékelve.

Míg a folyvást mozdulatlan és hallgatag Sárkány nem 
igen kísérte figyelemmel a galamb röptét, Zirone egy 
perczig sem vesztette el szeme elől. A madár északról 
jött. Hosszú röpülés merítette ki erejét ennyire. Nyilván 
ösztöne késztette még távolabbi czél felé. Nem is késett 
csaknem azonnal tovább röpülni, kissé megváltozott 
irányban, mely újabb pihenőre kényszeríté, épen a régi 
temető egyik fájának alacsonyan kinyúló ágain.

Zirone ekkor elhatározta, hogy hatalmába keríti és 
szép csöndesen a fa felé lopódzott. Nemsokára eljutott
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a csomós törzs aljához, honnét könnyű volt elérnie a 
szétágazó főágakat. Itt némán és mozdulatlanul ma
radt, mint egy vadászeb, mely a feje fölött levő vadat 
lesi.

A galamb nem vette őt észre és ismét tovább akart 
repülni, de ereje újból cserben hagyta s a fától néhány 
lépésnyire leesett a földre.

Egy ugrással ott teremni, karját kinyújtani és a ma
darat megragadni, csak egy percz műve volt a sziczi- 
liaira nézve. Igen természetesen, meg akarta fojtani a 
szegény szárnyast, de egyszerre felhagyott e szándéká
val, nieglepetve felkiáltott és visszasietett Sárkányhoz.

—>’Egy postagalamb! — mondá.
No, ez a vándor is bevégezte utolsó vándorlá

sát! — viszonzá Sárkány.
—• Kétségkívül s annál rosszabb azokra nézve, kik

nek a szárnya alá kötött levélke szól.
— Levél! —kiáltáSárkány. —Megállj, Zirone, meg

állj ! Ez megfontolást érdemel.
E szókkal karon ragadta társát, ki épen a madár 

nyakát akarta összeszorítani. Aztán átvette a kis zacs
kót, melyet Zirone leoldott a madárról és egy kis pa
pirt vett ki belőle, melyre tizennyolcz szó volt írva 
titkos írással.

A tizennyolez szó három függélyes sorban, követ
kezőleg volt leírva :
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A levélke feladási és rendeltetési helyére semmi jel 
sem utalt. A mi pedig a tizennyolez szót illeti, melyek-



A GALAMB A FÖLDRE ESETT.

nek mindegyike egyenlő számú betűkből állt, ki volna 
képes értelmüket megfejteni, a titkos írás kulcsa nél
kül? Ez bizonyára igen nehéz feladat volna, még egy 
ügyes titkosírás-megfejtőre nézve is, feltéve, hogy a 
levélke nem teljesen megfejthetetlen.

Verne : Sándor Mátyás.
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— Talán oly titok rejlik e sorokban, mely megala
píthatná szerencsénket, — mondá Sárkány.

— Ez esetben, — viszonzá Zirone, — e galamb a 
véletlen képviselője volna, mely után annyit szaladgál
tunk ma reggel óta. Ezer menykö! és én meg akartam 
fojtani ... De végre is a fődolog, hogy a küldemény a 
kezünkben van és semmi se hátráltat, hogy megsüssük 
a küldönczöt.

— Ne siess vele, Zirone, — mondá Sárkány, a ki 
még egyszer megmentette a madár életét. — Meglehet, 
hogy e madár által fogjuk megtudni, kinek szól a levél, 
ha ugyan az illető Triesztben lakik.

— Hát aztán? Ez még nem fogja 'lehetővé tenni,- 
hogy elolvassad a levelet, Sárkány.

— Nem, Zirone.
— Azt se fogod általa megtudni, hogy honnét 

küldték.
— Kétségkívül. De ha sikerül megtudnom a két le

velező közül az egyiknek kilétét, azt hiszem, hogy ez 
segíthet kinyomoznom a másikat. A helyett tehát, hogy 
e madarat megölnénk, ellenkezőleg igyekeznünk kell, 
hogy visszanyerje erejét és eljuthasson rendeltetése 
helyére.

— A levélkével?
— A levélkével, melyet gondosan le fogok másolni. 

A másolatot pedig megőrzőm mindaddig, míg elérke
zik az idő, hogy hasznát vehessem.

Sárkány ekkor elővett zsebéből egy jegyzőkönyvet 
és egy irónt és lemásolta a levélke tartalmát. Tudván, 
hogy a kryptogrammoknál a betűk és a szók elhelye
zése nagy szerepet játszik, gondja volt rá, hogy a má
solatban semmit se változtasson a szóknak egymáshoz 
való viszonyán. Elvégezvén munkáját, jegyzőkönyvét 
visszatette zsebébe, a levélkét a kis zacskóba és a kis 
zacskót a galamb szárnya alá.
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TRIESZT.

Zirone figyelmesen nézte öt, noha nem nagyon osz
tozott azon reményben, hogy szerencséjüket ez ese
mény fogja megalapítani.

— És most? — kérdé.
2*
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— Most legyen gondod a galamb ápolására, — fe
lelé Sárkány.

A galambot valósággal inkább az éhség merítette 
volt ki, mint a fáradság. Érintetlen egészséges szárnyai 
azt tanúsították, hogy pillanatnyi gyöngesége nem va
lamely vadász lövésének volt tulajdonítandó, se vala
mely pajkos utczagyerek kődobásának. A galamb éhes 
és főleg szomjas volt. Zirone keresett és talált is a föl
dön néhány magot, melyeket a madár mohón elnyelt, 
végre eloltotta szomját öt vagy hat csepp vízzel, me
lyek még a legutóbbi eső óta maradtak egy régi kő
edény töredékében. A galamb elfogatása, megetetése 
és megitatása után félóra múlva teljesen képes volt 
folytatni félbeszakított útját.

— Ha még messze kell repülnie, — mondá Sár
kány, — és ha rendeltetési helye Trieszten túl van, 
akkor nincs mit törődnünk vele, ha útközben elpusztul 
is, miután ez esetben csakhamar el fog tűnni szemeink 
elől és nem leszünk képesek őt követni. De ha ellenben 
Trieszt valamelyik házánál várják s ha rendeltetési 
helye a városban van, akkor elég ereje lesz elérni czélját, 
mert csak két vagy három perczig kell még röpülnie.

— Tökéletesen igazad van, — felelé a szicziliai. — 
De képesek leszünk-e szemmel tartani azon helyig, a 
hol fészkelni szokott, még azon esetben is, ha nem rö
pül Trieszten túl?

— Legalább el fogunk követni minden lehetőt, hogy 
ezt tehessük, — felelé Sárkány egyszerűen.

Elmondjuk, hogy mit tett.
A székesegyház két régi román stylben épült temp

lomból áll, melyek közül az egyik a szent szűznek, a 
másik szent Justusnak, Trieszt védszentjének tisztele
tére épült. A főhomlokzat sarkán magas torony emelke
dik, melybe egy áttört művü kerek kőablak van beil
lesztve. Ez alatt az ablak alatt van az épület főbejárása.
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A torony a Karst domb tetején áll, s alatta a város úgy 
terül el, mint egy domborművű topográfiái abrosz. 
E magas pontról végig lehet látni az összes házcsopor
tok felett, a legelső domblejtőktől az öböl partjáig. Nem 
volt tehát lehetetlen szemmel tartani a galamb röptét, 
ha a torony ormáról bocsátják el, sem pedig megis
merni a házat, melyben menhelyet fog keresni, ha 
ugyan Trieszt a rendeltetési helye, nem pedig az isz- 
triai félsziget valamelyik városa.

A kísérlet sikerülhetett. Legalább is megérdemelte 
a próbát. Nem maradt más hátra, mint visszaadni a 
madár szabadságát.

Sárkány és Zirone elhagyták tehát a régi temetőt, 
átmentek a templom előtt levő kis téren és a torony felé 
tartottak. A kerek íves ajtók egyike, épen az, mely 
szent Justus szobrának fülkéje alatt van, nyitva állt. 
Mindketten beléptek rajta, és elindultak felfelé a felső 
emeletbe vezető lépcsőzet magas fokain.

Két vagy három percz telt bele, míg felértek a tető 
alá, mely a külső erkélyt nélkülöző épületet borítja. 
De ez emeleten, a torony két oldalán alkalmazott két- 
két ablakból a szem végig tekinthetett a tenger és a 
Karst-halmok kettős láthatárán.

Sárkány és Zirone ahhoz az ablakhoz mentek, mely 
egyenesen Trieszt felé nyílik, északnyugati irányban.

E perczben négyet ütött az óra. Még fényes nappal 
volt.

A körülmények tehát kedvezők voltak.
Sárkány kezébe vette a galambot, szelíden megsi

mogatta még egySzer, aztán szabadon bocsátotta.
A madár szárnyait verdeste, de eleinte oly gyorsan 

szállt lefelé, hogy félő volt, nehogy végzetes eséssel 
fejezze be légi futár-pályáját.

A szicziliai nem bírt elfojtani egy rémült kiáltást. 
— Nem! ismét fölemelkedik! — mondá Sárkány.



És valóban a galamb visszanyerte egyensúlyát a 
levegő alantabbi rétegeiben, aztán hirtelen irányt vál
toztatva, rézsut a város északkeleti része felé tartott.

Sárkány és Zirone a szemeikkel kísérték.
A csodálatos ösztön által vezérelt madár röptében 

nyoma se volt a habozásnak. Az ember érezte, hogy 
egyenesen arra tart, a merre mennie kell, oda, a hova 
már ezelőtt egy órával megérkezett volna, a régi temető 
fái közt való kényszerű pihenés nélkül.

Sárkány és czimborája aggódó figyelemmel néztek 
utána. Azon tűnődtek magukban, vajjon nem fog-e 
túlröpülni a város fálain, a mi terveiket semmivé tette 
volna.

A mitől féltek, nem következett be.
— Látom . . . még mindig látom! — kiáltá Zirone, 

a ki rendkívül éles látással bírt.
— Főleg azt a helyet kell látni, a hol leszáll, még 

pedig oly jól kell látni, hogy később tüzetesen meg 
lehessen állapítani, — mondá Sárkány.

A galamb néhány percz múlva leszállt egy házra, 
melynek csúcsos homlokzata kiemelkedett a többieké 
felett, egy facsoport közepette, a város azon részén, 
mely a kórház és a Giardino Publico közé van ékelve. 
Itt eltűnt egy padlásablak nyílásán keresztül, mely 
felett egy vert vasból készült és áttört művü szélkakas 
volt látható.

Az általános irány meg lévén állapítva, nem lehetett 
nehéz a könnyen felismerhető nagy szélkakasról fel
találni a csúcsos homlokzatot, melynek tetején az 
említett padlásablak nyílt, s végre a házat, melyben 
azon egyén lakott* a kinek a rejtélyes levél szólt.

Sárkány és Zirone azonnal elhagyták a székesegy
házat és miután a Karst lejtőin lementek, több kis 
utczán végig haladva a Piazza della Legnara jutottak, 
itt kissé tájékozniok kellett magokat, hogy feltalál-
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SÁRKÁNY ÉS ZIRONE A SZEMEIKKEL KÍSÉRTÉK.

hassák azon házcsoportokat, melyek a város keleti 
negyedét képezik.

A két kalandor kissé tétovázott a helyes irány tekin
tetében, midőn azon két főközlekedési vonal torkola-
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tához ért, melyek közül az egyik, a Corso Stadion, a 
népkerthez, a másik pedig, az Aquedotto, e szép be-j 
fásított utcza, a nagy Boschetto sorházhoz vezet. 
Jobbra térjenek-e avagy balra? Ösztönszerűleg jobbra 
indultak. Végig nézték az Aquedotto valamennyi csú
csos homlokzatait és háztetőit a nélkül, hogy meg
találták volna, a mit kerestek. Végre az utcza végéhez 
értek.

— Itt van! — kiáltá Zirone.
S ezzel egy szélkakasra mutatott, melyet a tenger 

felől lengő szél vasárboczán nyikorgatott egy padlás
ablak felett, mely körül épen néhány galamb röpdö- 
sött.

A tévedés ki volt zárva. A postagalamb csakugyaín 
ide röpült.

A szegény külsejű ház csaknem elveszett azon épü
letcsoportban, mely az Aquedotto sarkát képezi.

Sárkány kérdezősködött a szomszéd boltokban és 
csakhamar megtudott mindent, a mit tudni akart.

A házat már több év óta Zathmár László gróf birta 
és lakta.

— Ki az a Zathmár gróf? — kérdé Zirone, a ki e 
nevet soha sem hallotta.

— Hát. . . Zathmár gróf! — felelé Sárkány..
— De talán megtudakolhatnék? . . .
— Majd később, Zirone, ne hamarkodjuk el a dol

got. Csak nyugalom és megfontolás ... és most men
jünk csak szállásunkra.

— Igen! ... ez az ebéd órája mindazokra nézve, a 
kiknek joguk van asztalhoz ülni, — jegyzé meg Zirone 
gúnyosan.

— Ha ma nem is ebédelünk, — viszonzá Sárkány, — 
meglehet, hogy holnap ebédelni fogunk.

— Kinél?
— Ki tudja, Zirone? Talán Zathmár grófnál.
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Elérkeztek szerény szállodájukba.
Milyen meglepetés várakozott rájuk. — Egy levél 

érkezett Sárkány számára.
A levélben két darab százas volt s a következő sorok :
«Ez az utolsó pénz, melyet ön tőlem kapni fog. 

A mellékelt összeg elég arra, hogy visszatérhessen 
Szicziliába, utazzék el és ne halljak többé önről.

Torontói Simon.»
— Ezer ördög! — kiáltá Zirone, — a bankár épen 

jókor tért eszére! No az már igaz, hogy a pénzembe
rek fölött soha se kell kétségbeesni.

— Ez az én nézetem is.
— Tehát e pénz arra való lesz, hogy elhagyjuk 

Triesztet? ...
— Nem ; arra való lesz, hogy itt maradjunk!

II.

[Sándor Mátyás gróf.':

A magyarok a keresztény időszámítás kilenczedik 
százada körül telepedtek meg mostani hazájukban. 
Jelenleg Magyarország lakosságának több mint felét 
képezik. Lélekszámúk meghaladja a nyolcz milliót. 
Legyenek bár tatár eredetűek, származzanak bár Attila 
hunjaitól vagy az északi finnektől, — mint némelyek 
vitatják, — e kérdés nem tartozik ránk. Mindenek
előtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy nem szlávok, 
se nem németek és valószínűleg nem volna kedvök se 
szlávokká, se németekké lenni.

A magyarok meg is őrizték vallásukat és buzgó 
katholikusok voltak a tizenegyedik századtól, tehát 
azon időtől fogva, midőn az új hitre tértek. Ezenkívül 
máig is ősi nyelvüket beszélik, ezen eredeti, édes,
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hangzatos nyelvet, mely alkalmas a költészet minden 
bűbájának kifejezésére ; kevésbbé gazdag ugyan a 
németnél, de tömörebb és erőteljesebb. E nyelvet a 
tizenegyedik századtól a tizenhatodikig helyettesíti a 
latin a törvényekben és királyi rendeletekben, míg 
végre később nemzeti nyelvvé lett.

A Pragmatica Sanctio ünnepélyesen kijelenté az 
osztrák-magyar államok elválaszthatatlanságát. Fiú
gyermek hiányában, a leány-ág örökli a koronát az 
elsőszülöttség rendje szerint. Ezen új törvény értel
mében lépett trónra 1740-ben Mária Terézia, atyja, 
VI. Károly után, ki az osztrák ház utolsó férfi-sarja 
volt.

Azon időben, midőn elbeszélésünk kezdődik, élt egy 
előkelő származású magyar, a kinek egész élete két 
érzelemben összpontosult ; a gyűlöletben minden iránt, 
a mi német és azon reményben, hogy hazája vissza 
fogja hódítani hajdani autonómiáját. Fiatal korában 
ismerte Kossuthot és noha születésénél és nevelteté
sénél fogva eltért tőle számos fontos politikai kérdés
ben, nem tehette, hogy e hazafi nemes szívét ne bá
mulja.

Sándor Mátyás gróf Erdélyben lakott, Fogaras vidé
kén, régi kastélyában, mely az Erdélyt Romániától 
elválasztó keleti Kárpátok északi előhegyeinek egyikén 
épült s a meredek szirten egész szilaj büszkeségében 
emelkedett föl, mint egyike azon végső menhelyeknek, 
melyekben az összeesküvők az utolsó emberig védel
mezhetik magukat.

A vasban és rézben gazdag és gondosan kiaknázott 
szomszéd bányák jelentékeny jövedelmet biztosítottak 
az Artenak-kastély urának. Az uradalom magában fog
lalta egy részét a fogarasi kerületnek, melynek népes
sége nem csekélyebb hatvankétezer léleknél. A lako
sok, városiak úgy mint falusiak, nem titkolták el, hogy



A TRIESZTI NAGY CSATORNA.

Sándor gróf iránt föltétien hűséggel és határtalan há
lával viseltetnek és soha se feledik el azon jótétemé
nyeket, melyekben a vidéket részesítő. A kastélyt csak
ugyan különös felügyelet alatt tartotta a bécsi magyar

27
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kanczellária, mely a monarchia egyéb minisztériumai
tól teljesen független. A legfelsőbb helyen ismerték 
Artenak urának nézeteit s ezeket figyelemmel kísér
ték, ha mindjárt a kastély urát nem zaklatták is 
miattok.

Sándor Mátyás akkoriban harminczöt éves volt. 
A közepesnél valamivel magasabb termete nagy izom
erőt árult el. Nemes és büszke feje széles vállakon 
nyugodott. Élénk színű arcza egész tisztaságában kép
viselte a magyar typust. Gyors mozdulatai, szabatos 
beszédmodora, szemének szilárd és nyugodt tekintete, 
vérének gyors keringése, mely folyvást könnyedén 
reszketteté orrczimpáit és száj szögleteit, ajkainak szo
kott mosolygása, mely a jóság elvitázhatatlan jele, 
társalgásának bizonyos megnyerő nyájassága, mindez 
őszinte és nemeslelkű természetre vallott.

Hogy jellemének csupán egyik fő vonását említsük : 
Sándor gróf, a ki meglehetősen keveset törődött mind
azzal, a mi őt magát illette és alkalmilag könnyen -el
feledte azon sérelmeket, melyek csak őt magát érték, 
soha sem bocsátott meg és nem is bocsátott volna meg 
oly sérelmet, melynek barátai estek volna áldoza
tul. Igazságos volt a legnagyobb mértékben és gyűlölt 
minden álnokságot.

Meg kell említenünk e helyen, hogy Sándor Mátyás 
nagyon komoly nevelésben részesült. A helyett, hogy 
átengedte volna magát azon élvezeteknek, melyeket 
nagy vagyonával megszerezhetett volna, inkább haj
lamait követé, melyek a természettani és orvosi tudo
mányok felé vonzották. Tehetséges orvos vált volna 
belőle, ha az élet szükségei a betegek gyógyítására 
kényszerítik. E helyett beérte azzal, hogy a tudósok 
által nagyon méltányolt vegyész legyen. Magyarország 
legkitűnőbb tanintézetei, köztük a selmeczi bányász
iskola s a budapesti egyetem, legszorgalmasabb hall-
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gatóik közé számították. E munkás élet kiegészíté és 
megszilárdítá veleszületett képességeit. Embert csinált 
belőle a szó legteljesebb értelmében. Kész embernek 
is tartotta őt mindenki, legelsősorban tanárai, kik azon
túl is jó barátai maradtak.

Hajdan vígság, élénkség, zaj, élet uralkodott az 
Artenak-kastélyban. Az erdélyi vadászok szívesen ad
tak egymásnak találkozót a Kárpátok e meredek szíri
jén. Nagy és veszélyes haj tó vadászatokat tartottak itt, 
melyekben Sándor gróf kárpótlást keresett harczias 
ösztönei számára, melyeket nem érvényesíthetett a 
politikai téren. Félrevonult ugyan, de figyelmesen 
szemlélte a dolgok folyását. Ezen időtájban Sándor 
Réna grófné még élt. ö volt a gyülekezetek lelke Arte- 
nak kastélyban. Elbeszélésünk kezdete előtt tizenöt 
hónappal a halál elragadta, ifjúságának és szépségének 
virágában s nem maradt utána más egy kis leánynál, 
a ki most két éves volt.

Sándor grófra nézve borzasztó volt a csapás. Vigasz- 
talhatlan maradt mindörökre. A kastély néptelenné, 
elhagyatottá lett. E naptól fogva a kastély ura, mély 
fájdalomtól lesújtva, úgy élt itt, mint egy zárdában. 
Egész élete gyermekében összpontosult, kinek nevelése 
Lendeck Rozinára, a gróf jószágigazgatójának nejére 
volt bízva.

E derék és még fiatal nő minden idejét a Sándorok 
egyetlen örökösének szentelte s úgy ápolta a gyerme
ket, mintha anyja lett volna.

Sándor Mátyás özvegysége első hónapjaiban nem 
hagyta el Artenak kastélyt. Egyedül a múlt emlékei
nek élt. De végre felülkerekedett benne a haza, az alá
rendelt állapotba sülyedt haza eszméje.

Az 1859-iki franczia olasz-háború roppant csapást 
mért az osztrák hatalomra. Most már hajlandók vol
tak a leigázott s jogtalanul eltiport nemzethez köze-
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ledni, de nem találták meg a közeledésnek helyes mód
ját. A magyar nemzetnek az az alkotmány kellett, 
melyet tőle elvettek, de Ausztria erről tudni sem akart, 
így a helyzet maradott a régi : az elkeseredés Magyar
országon nőttön-nőtt.

Sándor gróf a következő évben gondosan tanulmá
nyozta a politikai viszonyokat és azon meggyőződésre 
jutott, hogy egy separatisztikus mozgalom talán sike
rülhetne.

Elérkezett tehát a cselekvés percze. Sándor gróf 
1860 május 3-án, miután kis leányát megcsókolta és 
Lendeck Rozina gondjaira bízta, elhagyta Artenak 
kastélyt, elment Budapestre, a hol barátaival és elv
társaival érintkezésbe lépett s némely intézkedést tett, 
aztán néhány nap múlva elutazott Triesztbe, bevárva 
az események fejlődését.

Trieszt volt kijelölve az összeesküvés fő központ
jául. Ott volt összpontosítva Sándor gróf kezében 
valamennyi szál. Az összeesküvés fejei e városban 
talán kevesebb gyanút ébresztettek maguk iránt és 
biztosabban, de főleg szabadabban működhettek a 
hazafias czél elérésére.

Sándor Mátyás legmeghittebb barátai közül kettő 
Triesztben lakott. Mindkettőt ugyanazon szellem lel
kesítvén, el voltak szánva őt a legvégsőig követni e 
vállalatban. Zathmár László gróf és Báthory István 
tanár, előkelő származású magyarok voltak, Sándor 
Mátyásnál mintegy tíz évvel korosabbak, de mind
ketten körülbelül vagyontalanok. Az előbbi némi cse
kély jövedelmet kapott a dunáninneni kerületben, 
Liptómegyében fekvő birtokából ; a másik a termé
szettan tanára volt Triesztben és csupán fizetéséből élt.

Zathmár László azon házban lakott, melyet Sárkány 
és Zirone megismertek az Aquedotto sarkán ; — e 
szerény házat Sándor Mátyás rendelkezésére bocsátá
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azon egész időre, melyet a gróf Artenak kastélytól 
távol fog tölteni, tehát mig a tervezett mozgalom erre 
vagy arra eldől. A ház cselédszemélyzetét egy magyar 
szolga, az ötvenöt éves Boros képviselte, a ki ép oly 
hű embere volt urának, mint Lendeck az övének.

Báthory Istvánnak nem kevésbbé szerény lakása 
volt a Corso Stadionon, körülbelül ugyanazon város
negyedben, a hol Zathmár gróf lakott. Itt összponto
sult egész élete neje és Péter nevű fia közt, a ki akkori
ban nyolcz éves volt.

Zathmár László lakásán találkozott a három férfi, 
Sándor gróf megérkezése óta, noha ezen utóbbinak 
gondja volt rá, hogy nagy lakást tartson Palazzo Mo- 
delloban, a jelenlegi Delorme szállodában, a Piazza 
Grandon. A rendőrség távolról sem sejtette, hogy az 
Aquedotto sarokháza egy összeesküvés központja, 
melynek számos párthívei voltak a monarchia legne
vezetesebb városaiban.

Zathmár László és Báthory István legcsekélyebb 
habozás nélkül Sándor Mátyás hű segédeivé szegőd
tek. Vele együtt ők is belátták, hogy a körülmények 
kedvezők voltak oly mozgalomra nézve, mely Magyar
országnak visszahódítja az Európában őt megillető 
rangot. Tudták, hogy életük forog koczkán, de ez nem 
volt akadály. Az Aquedotto háza tehát az összeeskü
vők fejeinek gyülekezőhelyévé lett. A monarchia külön
böző részeiből iderendelt párthívek itt vették át a ren
deleteket és az utasításokat. A rendszeresen szervezet 
postagalambjárás gyors és biztos közlekedési eszközül 
szolgált Trieszt és Magyarország és Erdély nevezete
sebb városai közt, midőn oly utasításokat kellett kül
deni, melyeket nem lehetett a postára vagy a távíróra 
bízni.

Ezenfelül, mint tudjuk, a levelezés titkos írásban 
folyt, oly módszer szerint, mely egyfelől ugyan titok
tartást igényelt, de ínásfelöl teljes biztonságot nyújtott.
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Három nappal azon postagalamb megérkezése után, 
melytől a levelet Sárkány elvette, vagyis május 21-én 
este nyolcz óra tájban, Zathmár László és Báthory 
István az előbbinek dolgozószobájában várták Sándor 
Mátyás visszaérkezését. A gróf személyes ügyei miatt 
kénytelen volt bizonyos idő előtt Erdélybe utazni, sőt 
az Artenak-kastélyt is meglátogatni, de ez utazását 
arra használta fel, hogy meglátogassa kolozsvári bará
tait. Visszaérkezése e napra volt kitűzve. Legutolsó 
küldeménye azon sürgöny volt,, melyet Sárkány le
másolt.

Sándor gróf elutazása óta egyéb levélváltások is tör
téntek Trieszt és Budapest közt és több titkos írású 
levél érkezett galambpostával. Zathmár e pillanatban 
is azzal volt elfoglalva, hogy helyreállítsa e levelek 
kryptogrammatikai szövegét azon készülék segélyé
vel, melynek neve a rostély.

E sürgönyök csakugyan egy nagyon egyszerű mód
szer szerint : a betűk elhelyezésével voltak szerkesztve. 
E rendszerben minden betű megtartja rendes betű
értékét, vagyis a b betű b-t jelent, az o betű o-t, stb. 
De a betűk egymásután áthelyeztetnek, egy rostély 
üres vagy teli négyszögei szerint. A rostély a sür
gönyre tétetik s a betűket azon sorban engedi látni, 
a melyben azok olvasandók, a többi betűt pedig el
takarja.

E rostélyok, melyek oly régóta használtatnak s jelen
leg Fleittner ezredes rendszere által lényegesen töké- 
letesíttettek, még ma is a legjobb és legbiztosabb eljá
rási módnak látszanak, elolvashatlan kryptogrammok 
előállítására.

Ügy látszik tehát,' hogy a rostélyok vagy a betű
jegyes szótárak, melyekben bizonyos szokásos szók és 
egész mondatokat képviselő szók számok által vannak 
képviselve, a megfejthetetlenség legteljesebb biztosíté
kait nyújtják.
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ZATHMÁR LÁSZLÓ ÉS BÁTHORY ISTVÁN A DOLGOZÓ-SZOBÁBAN.

De e rendszernek van egy nagyon hátrányos oldala 
is : mindkettő teljes titoktartást követel, vagyis azt 
feltételezi, hogy sohase jussanak idegen kézbe a kul
csul szolgáló kellékek vagy könyvek.

Verne : Sándor Mátyás. 3
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Sándor gróf és barátai levelezése tehát egy rostély, 
vagyis bizonyos helyeken átlyuggatott négyszögletes 
kártyapapirdarab segélyével volt szerkesztve ; de még 
abból se származhatott semmi baj, ha azon rostélyok, 
melyeket ő és barátai használtak, elvesztek vagy ello- 
pattak volna, mért a sürgönyöket, mihelyt elolvasták, 
azonnal meg szokták semmisíteni. Semmi nyoma se 
maradt tehát az összeesküvésnek, melyben Magyar
ország legnemesebb mágnásai, a polgárság és a nép 
képviselőivel egyesülten, a fejüket koczkáztatták.

Zathmár László épen a legutóbb érkezett sürgönyö
ket égette el, midőn az ajtón halkan kopogtattak.

Boros volt, Sándor grófot vezette be, a ki gyalog 
jött ide a szomszéd pályaudvarból. Zathmár László 
eléje sietett :

— Nos, Mátyás, az utazás? —kérdé élénken, mintha 
mindenekelőtt magát akarta volna megnyugtatni.

— Teljesen sikerült, László, — felelé Sándor gróf. — 
Erdélyi barátaim érzelme felől nem kétkedhettem és 
biztosítva is vagyok közreműködésük felől.

— Közölted velük azon sürgönyt, melyet ezelőtt
három nappal kaptunk Budapestről ? — kérdé Báthory 
István .

— Közöltem, István, — viszonzá Sándor Mátyás,’— 
értesítve vannak, Ok is készen állnak. A legelső jel
adásra fel fognak kelni. Két óra alatt urai leszünk 
Budapestnek, fél nap alatt a Tiszán inneni és túli 
megyék legnagyobb részének,jegy nap alatt Erdélynek 
és a határőrvidéknek, s ezzel nyolcz millió magyar 
visszanyeri függetlenségét !

— És az országgyűlés? —■ kérdé Báthory.
— Barátaink többségben vannak, — felelé Sándor 

Mátyás. — Ok fogják azonnal megalakítani az új kor
mányt, mely átveszi majd az ügyek vezetését. Minden 
rendben és könnyen fog menni, miután a vármegyék
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BARÁTAINK TÖBBSÉGBEN VANNAK, FELELÉ SÁNDOR MÁTYÁS, 

közigazgatási tekintetben alig függnek a koronától és 
saját rendőrségi közegekkel bírnak.

— De a budai helytartótanács? — kérdé Zathmár 
László.

3*
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— A budai helytartótanácsnak lehetetlenné lesz 
téve a cselekvés.

— A bécsi magyar kanczelláriával se fog levelez
hetni? ....

— Nem ; minden intézkedés megtörtént arra nézve, 
hogy a mozgalom egyidejűsége a sikert biztosítsa.

— A sikert! — kiáltá Báthory.
— Igen! a sikert! — viszonzá Sándor gróf. — 

A hadseregben mindaz, a mi a mi vérünk, a mi magyar 
vér, velünk van. Ki az a régi magyarok ivadékai közül, 
a kinek szíve meg ne dobbanna a háromszínű lobogó 
láttára !

Sándor Mátyás nemes lelkesedéssel ejté ki e szókat.
— De addig is semmit se mulasszunk el a gyanú 

elhárítására. Minél óvatosabbak, annál erősebbek le
szünk. — Semmi gyanúsat se beszélnek Triesztben?

— Nem, — felelé Zathmár László.
A magyar autonómia érdekében szőtt összeesküvés 

titkát jól megőrizték. A rendőrségben semmi se kelt
hette azon gyanút, hogy a három fő összeesküvő az 
Aquedotto-utcza e szerény házában találkozik.

Úgy látszott tehát, hogy minden elő volt készítve 
a vállalat sikerének biztosítására és hogy csak a kellő 
perczet kellett bevárni a cselekvésre. A Trieszt és 
Magyarország s Erdély nevezetesebb városai közt foly
tatott titkos levélváltás nagyon ritka lesz, vagy egészen 
meg is fog szűnni, hacsak váratlan események nem 
történnek. A vándormadaraknak nem kell többé sür
gönyöket vinniök, miután a legvégső intézkedésekre 
nézve is megállapodás jött létre.

Meg kell jegyeznünk, hogy a pénz nem csupán a 
háborúk legfőbb kelléke, hanem az összeesküvéseké is. 
A jelen esetben a pénz nem hiányzott.

Sándor gróf roppant vagyonnal bírt és kész volt 
életével együtt mindenét koczkára tenni a szabadság
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ügyéért. Néhány hónap óta, jószágigazgatója Lendeck 
közbenjárásával nagy kölcsönöket vett fel birtokaira s 
ennek következtében több mint két millió forint állt 
rendelkezésére.

De szükséges volt, hogy ez összeget bármelyik percz- 
ben a kezébe kaphassa, s ezért a két milliót az ő nevére 
elhelyezték egy trieszti bankháznál.

E ház a Torontál-bankház volt, melyről Sárkány és 
Zirone beszélgettek rövid pihenésük alatt, a felső város 
régi temetőjében.

E véletlen körülménynek, mint elbeszélésünk folya
mán látni fogjuk, a legkomolyabb következményei 
voltak.

E pénzt illetőleg, melyről a három összeesküvő közt 
egy perczig szó volt, Sándor Mátyás azt mondta 
Zathmár grófnak és Báthory Istvánnak, hogy szándé
kozik a legközelebbi napokban meglátogatni Torontál 
Simon bankárt és őt értesíteni, hogy tőkéit a legrövi
debb idő alatt rendelkezésére készen tartsa.

Az események minden perczben arra indíthatták 
Sándor grófot, hogy megadja Triesztből a várt jelet, 
annál inkább, mert épen ma este úgy rémlett előtte, 
mintha Zathmár László háza nyugtalanító felügyelet 
alatt tartatnék.

Nyolcz óra tájban, midőn Sándor gróf és Báthory 
István távoztak, az utóbbi hazafelé indulva a Corso 
Stadionra, az előbbi pedig a Delorme hotel felé tartva, 
azt vették észre, hogy két ember leselkedik rájuk a 
homályban, nyomukat követi bizonyos távolságban és 
mindenkép igyekszik úgy intézni a dolgot, hogy senki 
se láthassa őket.

Sándor Mátyás és társa, tudni akarván, hányadán 
vannak, egy perczig se habozott megfordulni és egye
nesen a két gyanús egyén felé menni, de ezek is észre
vették szándékukat és eltűntek a Szent-Antal-templom



38

sarkán, a nagy csatorna végénél, mielőtt még utói le
hetett volna őket érni.

III.

A Torontál-bankház.

Torontál Simon bankházának hitele messze túl ter
jedt az osztrák-magyar monarchia határain. A czég 
főnöke harminczkét éves volt és néhány évvel fiatalabb 
nejével az Aquedotto egyik palotájában lakott.

Torontál Simont nagyon gazdagnak tartották és va
lóban nagyon gazdag is lehetett. Merész és szerencsés 
tözsde-spekulácziók, sűrű és jelentékeny üzleti össze
köttetései az osztrák Lloyd-társulattal és egyéb tekin
télyes bankházakkal, a nagyszabású kölcsönök, me
lyeknek elhelyezése rá bízatott, roppant összeget vittek 
pénztárába. Innét származott fényes háztartása, mely
ről mindenki beszélt.

Azonban, mint Sárkány Zironenak mondta, nem le
hetetlen, hogy Torontál Simon ügyei akkoriban kissé 
kuszáltak voltak — legalább pillanatnyira. Semmi se 
lehetett természetesebb, mint hogy megérezte ezelőtt 
hét évvel azon zavarok visszahatását, melyekbe a 
franczia-olasz háború ejté a bankot és a tőzsdét, va
lamint azokat is, melyeket a legközelebbi múltban a 
sadowai katasztrófa által befejezett hadjárat idézett 
elő. Ép oly természetes volt az is, hogy az állam
papíroknak ez időtájban Európa nevezetesebb tőzsdéin, 
de főleg az osztrák-magyar monarchia fő pénzpiaczain, 
Bécsben, Budapesten és Triesztben bekövetkezett ár
csökkenése kemény próbára tette hitelét. Ebben a pil
lanatban kétségkívül nagy zavarba ejtette volna az a 
kötelezettség, hogy a nála folyószámlára elhelyezett 
összegeket visszafizesse.
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'TRIESZT LÁTKÉPE.

Annyi tény, hogy Torontál Simon néhány hónap 
óta — legalább erkölcsileg — nagyot változott. Bár
mennyire tudott is magán uralkodni, arcza tudtán 
kívül tetemes változáson ment keresztül, önuralma
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nem volt többé a régi. A figyelmes szemlélő észrevette 
volna, hogy nem mert többé az emberek szemébe nézni, 
mint azelőtt szokta tenni, hanem inkább csak oldalt 
és félig becsukott szemmel tekintett azokra, a kikkel 
beszélt. E tünetek még a beteges, erélytelen Torontálné 
asszonyság figyelmét se kerülhették el, a ki egyébiránt 
teljesen a férjének uralma alatt állt és az üzleti dol
gokat csak nagyon felületesen ismerte.

Meg kell vallanunk, hogy ha valamely végzetes csa
pás fenyegette a bankházat, Torontál Simon nem szá
míthatott a nagyközönség rokonszenvére. Igaz, hogy 
számos kliense volt a városban, az egész monarchiá
ban, de annál csekélyebb volt- jó barátainak száma. 
Ezenfelül a triesztiek idegennek tekintették, mivel ra- 
guzai születésű volt és egy Dalmácziába szakadt csa
ládból származott. Semmiféle családi kötelék se fűzte 
tehát e városhoz, melyben mintegy tizenöt év előtt te
lepedett le, hogy itt vesse meg vagyonának alapjait.

Ilyen volt akkoriban a Torontál-ház helyzete. Azon
ban, noha Sárkánynak voltak e részben bizonyos ké
telyei, semmi se látszott megerősíteni azon híreket, 
melyek a gazdag bankár ügyeinek bonyolódott volta 
felől keringtek.

Némileg meglepőnek látszik talán, hogy bármily 
összeköttetés jöhetett létre e bankház közt, melyet a 
legtiszteletreméltóbbak sorában emlegettek és oly em
ber közt, mint Sárkány volt. E viszony azonban csak
ugyan létezett és pedig már két vagy három év óta.

Ez időtájban Torontál Simon bizonyos meglehetősen 
fontos ügyekre nézve alkudozásban állt a tripoliszi 
kormányzósággal. Sárkány, a ki minden dologra kész 
ügynök volt és a számokhoz nagyon jól értett, be tu
dott furakodni e műveletekbe, melyek, meg kell val
lanunk, meglehetősen gyanús .természetűek voltak. 
Fordultak elő bennök bizonyos borravalókra, kétséges
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alkuszdíjakra és nem egészen becsületes osztalékokra 
vonatkozó kérdések, melyekben a trieszti bankár nem 
akart személyesen szerepelni. Ily körülmények közt 
lett Sárkány e sok oldalról kifogásolható kombinácziók 
ügynöke. Miután Sárkány elhagyta Tripoliszt, nem 
szűnt meg a trieszti bankárt «czinczogtatni», a mint 
műnyelven mondani szokás. E kompromittáló műve
leteknél nem voltak ugyan kézzelfogható bizonyítékai, 
de egy bankár helyzete mindig nagyon kényes. Egyet
len szó is sok kárt okozhat neki. Sárkány eleget tudott 
arra nézve, hogy számolni kelljen vele.

Torontál Simon ennélfogva számolt is vele. Sárkány 
már a bankárnak igen jelentékeny összegekbe került, 
melyek könnyelműen eltékozoltattak, főleg a legalja
sabb játékbarlangokban, egy kalandor becstelenségé
vel, a ki nem gondol a jövőre. Miután Sárkány Triesztbe 
jött, oly alkalmatlanná és oly követelővé lett, hogy a 
bankár végre megsokalta a dolgot és megtagadta tőle 
jövőre a hitelt. Sárkány fenyegetőzött. Torontál Simon 
kérlelhetlen maradt és azt helyesen cselekedte, mert a 
«czinczogtató» végre is kénytelen volt magának meg- 
vallani, hogy világos bizonyítékok hiányában körül
belül fegyvertelenül áll a bankár előtt.

Ezért jutott el Sárkány, becsületes czimborájával, 
Zironeval együtt bizonyos idő óta segélyforrásainak 
legvégére. Tudjuk, hogy Torontál Simon, végkép meg 
akarván tőlük szabadulni, egy utolsó segélyösszeget 
küldött nekik, melylyel elhagyhatták volna Triesztet 
és visszatérhettek volna Szicziliába, hol Zirone össze- 
köttetésban állt egy rettegett szövetkezettel, mely a 
sziget központi és keleti részein űzte garázdálkodásait. 
A bankár tehát remélhette, hogy nem fogja viszont
látni tripoliszi ügynökét, sőt többé említeni se hallja 
nevét.

A Torontál Simon által küldött kétszáz forint és a
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pár sornyi kísérőlevél május 18-án este érkezett abba 
a szállodába, a hol a két kalandor lakott.

Hat nap múlva, május 24-én, Sárkány megjelent 
a bankháznál, Torontál Simonnal kívánt beszélni és 
annyira erősködött, hogy a bankár kénytelen volt őt 
elfogadni.

A bankár dolgozószobájában volt, melynek ajtaját 
Sárkány gondosan becsukta, mihelyt bevezették.

— Megint ön! — kiáltá mindjárt elöljáróban 
Torontál Simon. — Mit keres itt? Küldtem önnek, és 
pedig ezúttal legutoljára, oly összeget, melylyel elhagy
hatja Triesztet. Bármit mondjon, vagy bármit tegyen, 
többet nem fog tőlem kapni! Miért nem utazott el? 
Mit akar tőlem?

Sárkány nagyon hidegvérűen vette e támadást, 
melyre különben el volt készülve. Sőt magatartása se 
volt olyan szemtelen és kihívó, mint a bankárnál tett 
legutóbbi látogatásai alkalmával rendszerint lenni 
szokott.

Nemcsak teljesen megőrzé önuralmát, de sőt nagyon 
komolynak is mutatkozott.

— Nos, fog ön felelni? — folytatá Torontál Simon, 
a ki néhányszor fel s alá járt a szobában és aztán leült 
íróasztala mellé, a nélkül azonban, hogy képes lett 
volna magán uralkodni.

— Bevárom, míg ön nyugodtabb lesz, — felelé Sár
kány hidegvérűen! — és várni fogok mindaddig, míg 
szükséges lesz.

— Akár nyugodt vagyok, akár nem, az teljesen 
mindegy. Utolszor kérdem, mit akar tőlem?

— Torontál Simon, — felelé Sárkány — üzlettel 
akarom önt megkínálni.

— Nem akarok önnel üzletekről beszélni, sem üzle
tet kötni ! — kiáltá a bankár — nekünk többé semmi
féle közös ügyünk nincs és követelem, hogy ön még
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A TRIESZTI BÖRZE.

ma elhagyja Triesztet és soha többé ide vissza ne 
térjen.

— Szándékozom elhagyni Triesztet, — viszonzá
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Sárkány — de nem akarok elutazni addig, míg eleget 
nem tettem kötelezettségeimnek az ön háza iránt.

— Kötelezettségeinek eleget tenni ... ön? Talán 
vissza akarja fizetni, a mit tőlem kapott?

— Vissza akarom fizetni a tőkét, kamatostól, ide 
nem számítva a hasznot, melyet. . .

Torontál Simon vállat vont e váratlan ajánlat hal
latára.

— Az önnek előlegezett összegek már be vannak 
vezetve a nyeremény és veszteség számlájára, — 
mondá. — ön nekem semmivel sem tartozik, én sem
mit sem követelek öntől és fölötte állok az efféle hit
ványságoknak.

— És ha nekem nem tetszik, hogy önnek adósa 
maradjak?

— És ha nekem tetszik, hogy az ön hitelezője ma
radjak?

E szókkal Torontál Simon és Sárkány farkasszemet 
néztek egymással. Végre most már Sárkány vont vál
lat és így szólt :

— Mindez csak frázis, üres frázis! Ismétlem, hogy 
nagyon komoly üzletet akarok önnek ajánlani.

— Ép oly komolyat, mint gyanúsat, úgy-e bár?
— Ej ! nem most történnék először, hogy ön hoz

zám fordul ily üzletek . . .
— Szó, üres szó! — viszonzá a bankár, visszavágva 

Sárkány arczátlan megjegyzését.
— Figyeljen rám, — mondá Sárkány. — Rövid 

leszek.
— Ezt nagyon helyesen fogja tenni.
— Ha ajánlatom önnek nem tetszik, szó se legyen 

róla többé és én távozni fogok.
— Innét vagy Triesztből? __
— Innét és Triesztből is.
— Holnap?
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— Még ma este.
— Beszéljen hát.
— Elmondom, miről van szó, — viszonzá Sárkány. 

De — tévé utána körülnézve — bizonyos ön a felől, 
hogy senki se hallhat meg bennünket?

— ön, úgy látszik, nagy súlyt vet arra, hogy be
szélgetésünk titokban maradjon, — mondá a bankár 
gúnyosan.

— Ügy van, Torontál Simon, mert ön és én magas 
állású férfiak életét fogjuk a kezeink közt tartani.

— ön talán igen, de én nem!
— ítélje meg maga. Egy összeesküvés nyomán va

gyok. Mi az összeesküvés czélja? még nem tudom. 
De mióta a koczka eldőlt a lombardiai síkon és 
a sadowai csatatéren, az osztrákok ellenségeinek 
könnyű a dolguk. Okom van hinni, hogy egy moz
galom van készülőben, kétségkívül Magyarország 
javára és mi e mozgalmat a saját hasznunkra for
díthatjuk.

Torontál Simon gúnyosan felelt :
— Én semmi hasznot se várhatok holmi összeeskü

vésből.
— Talán mégis.
— Hogyan?
'— Ügy, hogy azt feljelenti.
— Magyarázza ki magát bővebben.
— Figyeljen hát, — viszonzá Sárkány.
S ezzel elbeszélte a trieszti régi temetőben történte

ket. Hozzá tette, hogy ő és Zirone öt nap óta kémked
nek, mi történik, ha nem is abban a bizonyos házban, 
legalább a környékén. Esteiig néhány ember gyüleke
zik itt össze, mindig ugyanazok és belépésük nem is 
történik valami különös óvatossággal. Azóta más ga
lambok érkeztek s megint mások eltávoztak, vala
mennyi észak felől jött s arra repült vissza. E ház ajta-
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és gondosan felügyel a környékre.

Torontál Simon kezdte figyelmesebben hallgatni 
Sárkány elbeszélését. Azon tűnődött magában, hogy 
mi igaz lehet mindebben, mert egykori ügynöke éppen 
nem volt megbízható ember és hogy végre is mikép 
gondolhatja Sárkány, hogy öt belevonja a dolga iránti 
érdeklődésbe és mily módon húzhatna ö abból hasznot.

Midőn az elbeszélés végére ért és Sárkány újból erő
sítette, hogy az állam ellen szőtt összeesküvésről van 
szó, melynek titkát haszonnal lehetne értékesíteni, a 
bankár a következő kérdéseket intézte hozzá :

— Hol az a ház?
— Aquodetto-utczán 80. szám alatt.
— Kié?
— Egy magyar főuré.
— Mi a neve?
— Zathmár László gróf.
— Kik látogatják?
— Főleg két férfi, kik szintén magyarok.
— Az egyik? . . .
— Egy idevaló tanár. Neve Báthory István.
— És^a másik?

! — Sándor Mátyás gróf.
E név hallatára Torontál Simon meglepetésében egy 

mozdulatot tett, mely nem kerülte el Sárkány figyel
mét. A három nevet, melyet az imént említett, nem 
volt nehéz megtudnia, csak követnie kellett Báthory 
Istvánt, midőn haza ment a Corso Stadionra és Sándor 
grófot, midőn visszatért a Delorme szállodába.

— ön láthatja, Torontál Simon, — folytatá Sár
kány — nem haboztam önnek megmondani a neveket. 
Ebből meggyőződhetett, hogy nem szándékoztam önt 
megcsalni.

— Mindez nagyon homályos, — viszonzá a bankár,
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MEGFEJTETTE MÁR ÖN E LEVELET ?

a ki nyilván többet akart volna megtudni, mielőtt va
lamire kötelezné magát.

— Homályos? — kérdé Sárkány.
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— Kétségkívül. Még nyoma sincs benne a kézzel
fogható bizonyítéknak.

— Hát ez mi?
E szókkal átadta Torontál Simonnak a levél máso

latát, melyet a bankár kíváncsian nézegetett. De a 
kryptografirozott szavak nem bírhattak előtte semmi
féle értelemmel és semmi se bizonyította, hogy oly 
fontossággal bírnak, a milyent Sárkány nekik tulajdo
nítani akart. Az egész ügy csak annyiban érdekelte 
őt, a mennyiben összefüggésben állt kliensével, Sándor 
gróffal.

— Nos, — mondá végre — az én véleményem az, 
hogy a dolog hovatovább mindinkább homályos.

—■ Én pedig, ellenkezőleg, nagyon világosnak tar
tom, — viszonzá Sárkány, kit a bankár magaviseleté 
legkevésbbé sem ejtett zavarba.

— Megfejtette ön már e levelet?
— Még nem, Torontál Simon, de meg fogom fejteni, 

ha az ideje elérkezik.
— S hogyan fogja megfejteni a titkos Írást? —- kérdé 

a bankár.
— Volt már dolgom az efféle ügyekkel, mint sok 

egyebekkel, — viszonzá Sárkány — és akárhány jel- 
irásos sürgöny fordult már meg a kezemben. E sür
göny gondos megvizsgálásából azon meggyőződésre 
jutottam, hogy nem alapul se számokon, se valamely 
előre meghatározott betűrenden, mely minden egyes 
betűnek a szokásostól eltérő jelentést ad. Igen, e le
vélben az s betű s-et, a p betű p-t jelent, de a betűk 
oly módon vannak elhelyezve, hogy a valódi értelem 
csak egy rostély segélyével állítható helyre.

— Legyen, — mondá a bankár, — nem tagadom, 
hogy önnek igaza lehet, de a rostély nélkül lehetetlen 
elolvasni a levelet.

— Az kétségtelen.
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— És hogyan fogja ön megszerezni a rostélyt?
— Azt még nem tudom, — felelé Sárkány ; — de 

legyen nyugodt, meg fogom szerezni.
— Igazán! Nos hát, Sárkány, én az ön helyén nem 

fáradoznám vele annyit.
— Annyit fogok fáradozni, a mennyi szükséges lesz.
— Ugyan miért! Én egyszerűen elmennék a trieszti 

rendőrséghez, előadnám a gyanúmat és előmutatnám a 
levelet.

— Elő fogom adni, Torontál Simon, de nem puszta 
feltevések alapján, — viszonzá Sárkány hidegen. — 
Mielőtt beszélnék, kézzelfogható, következőleg kétség
bevonhatatlan bizonyítékkokal akarok bírni. Urává 
akarok lenni ez összeesküvésnek, igen, feltétlen urává, 
hogy hasznot húzhassak belőle, s e haszonból önnek 
osztályt kínálok. Ej ! ki tudja, nem lesz-e előnyösebb 
az összeesküvők pártjára állani, mintsem ellenük 
fellépni !

E beszéd nem lephette meg Torontál Simont. Jól 
tudta ő, mire képes az eszes és romlott Sárkány. 
Különben nem ismételhetjük eléggé, hogy Sárkány rég
óta ismerte Torontál Simont s ezenfelül oka volt hinni, 
hogyha bankház ügyei, bizonyos idő óta nem álltak a 
legjobb lábon. Nem volt-e lehetséges, hogy az össze
esküvés meglopott, feljelentett, értékesített titka segé
lyével megszabadulhatna zavaraiból? Sárkány erre 
alapítá terveit.

Másrészt Torontál Simon e perczben igyekezett erős 
védelmi állásba helyezkedni egykori tripoliszi alkuszá
val szemben. Nem volt távol azon föltevéstől, hogy 
létezhetik egy magva az összeesküvésnek az osztrák 
kormány ellen és hogy Sárkánynak sikerült kinyomozni 
az összeesküvés részeseit. Zathmár László háza, mely
ben titkos összejöveteleket tartottak, a rejtélyes leve
lezés, a roppant összeg, melyet Sándor gróf nála

4Verne : Sándor Mátyás.
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elhelyezett és melyet mindig rendelkezésére készen 
kellett tartani, mindez kezdett előtte nagyon gyanús
nak látszani. Sárkány ezúttal valószínűleg fején találta 
a szeget. De a bankár még többet akart megtudni, 
alaposan ismerni akarta a kalandor czéljait s azért 
nem adta meg magát oly könnyű szerrel, közönyös 

-hangon mondá:
— S aztán, ha önnek sikerül megfejteni a titkos 

írást, — ha ugyan általában sikerülhet, — látni fogja, 
hogy pusztán jelentéktelen magánügyekről van benne 
szó, melyekből következőleg nem húzhatunk hasznot, 
sem ön, — sem én.

— Nem ! — kiáltá Sárkány, a legmélyebb meg
győződés hangján, — nem! Nyomán vagyok a leg
komolyabb összeesküvések egyikének, melynek élén 
főrangú férfiak állnak és hozzáteszem Torontál Simon, 
hogy ön ebben ép oly kevéssé kétkedik, mint én.

— De hát végre is, mit akar tőlem? — kérdé a 
bankár, ezúttal nagyon határozott hangon.

Sárkány felkelt és halkabb hangon, de egyenesen a 
bankár szeme közé nézve, így felelt :

— Mit akarok — (se szót hangsúlyozta) meg
mondom. A lehető legrövidebb idő és bármely ürügy 
alatt be akarok jutni Zathmár László házába, hogy 
megnyerhessem bizalmát. Mihelyt egyszer bejutottam 
oda, a hol engem senki sem ismer, majd találok módot, 
kezembe keríteni a rostélyt és megfejteni a levél tit
kát, melyet érdekeink legnagyobb javára fogok fel
használni.

— A mi érdekeink javára? — ismétle Torontál 
Simon. — Miért akar engem e dologba belekeverni.

— Azért, mert megérdemli a fáradtságot s mert 
önnek nagy nyeresége lesz belőle.

— Ej ! hát miért nem vállalkozik rá egyedül ?
— Azért, mert szükségem van az ön közreműködésére.

-)
ÍZ
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— De hát magyarázza végre ki magát teljesen.
— Idő kell hozzá, hogy czélt érhessek és pénz kell 

hozzá, hogy várhassak ; már pedig pénzem nincs.
— ön jól tudja, hogy hitele nálam ki van merítve.
— Meglehet, ön új hitelt fog számomra nyitni.
— Mit nyerhetnék általa?
— Azt is megmondom. Az általam megnevezett 

három ember közül ketten, Zathmár gróf és Báthory 
tanár vagyontalanok, de a harmadik roppant gazdag. 
Erdélyben jelentékeny jószágai vannak, ön tudja, hogy 
ha elfogják és elitélik mint össeesküvőt, elkobozott 
vagyonának nagy része azoké lesz, a kik fölfedezték 
és följelentették az összeesküvést, ön és én, mi ketten 
fogunk rajta osztozni, Torontál Simon.

Sárkány elhallgatott. A bankár nem felelt. Azon 
tűnődött, hogy mit kívánnak tőle, mintegy óvadékul. 
Ha arra határozná el magát, hogy részt vegyen e 
cselszövényben, majd módját ejtené oly szerződést 
kötni emberével, hogy ő a színfalak mögött marad
hatna, amaz pedig teljesen a kezében volna . . . mégis 
habozott... De hát végre is mit koczkáztatna ? Az ő 
neve nem szerepelne e gyűlöletes ügyben és ő mégis 
nyereséget húzna belőle . . . roppant nyereséget, mely 
helyreállíthatná bankházának egyensúlyát.

— Nos! — kérdé Sárkány.
— Nos, nem! — felelé Torontál Simon, kit leg

inkább azon gondolat rémített el, hogy ily ember 
legyen a társa, vagyis helyesebben a czinkosa.

— ön visszautasítja?
— Igen, visszautasítom ... S a mi több, nem hiszek 

az ön kombináczióinak sikerében.
— Vigyázzon Torontál Simon! — kiáltá Sárkány 

fenyegető hangon, s most már nem is igyekezett 
magán uralkodni.

— Vigyázzak? és mire? — ha szabad kérdeznem . . .
• 4*
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— Ne feledje, hogy tudok bizonyos dolgokat. . .
— Takarodjék Sárkány, — viszonzá Torontál Simon.
— Tudni fogom önt kényszeríteni.
— Takarodjék!
E perczben a dolgozó szoba ajtaján halkan kopog

tattak.
Mialatt Sárkány gyorsan az ablak felé fordult, az 

ajtó kinyilt és egy bankszolga hangosan mondá :
— Sándor gróf úr óhajtana Torontál úrral beszélni. 

Ezzel a szolga visszavonult.
— Sándor gróf! — kiáltá Sárkány.
A bankárt egyfelől csak kellemetlenül érintheté, hogy 

Sárkány e látogatásról értesült. Másfelől sejtelme volt, 
hogy a gróf e váratlan megérkezése rá nézve nagy zava
rok okozója lesz.

— Ej ! mit kereshet itt Sándor gróf ! — kérdé Sár
kány meglehetősen gúnyos hangon. — Ön tehát össze
köttetésben áll a Zathmár-ház összeesküvőivel? Való
ban, úgy látszik, hogy épen a czinkosok egyikéhez 
fordultam.

— Elmegy innen valahára?
— Nem megyek, Torontál Simon, és meg fogom 

tudni, miért jött Sándor gróf az ön bankházába.
E szókkal Sárkány beugrott egy fülkébe, mely a 

dolgozószoba alatt volt. A fülkeajtó függönye lecsu
kódott utána.

Torontál Simon hívni akart valakit, hogy kilökéssé, 
de megfontolta a dolgot.

— Nem, — mondá magában, — végre is jobb, ha 
Sárkány meghallja, miről lesz itt szó.

A bankár csöngetett és megparancsolta, hogy azonnal 
vezessék be Sándor grófot.

Sándor Mátyás belépett a dolgozó-szobába és szokása 
szerint hidegen viszonozta Torontál Simon előzékenysé
gét. Aztán leült egy karszékre, melyet az inas tolt elébe.
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— Gróf úr — mondá a bankár, — nem vártam az 
ön látogatását, mert nem tudtam, hogy Triesztben 
van, de a Torontál-bankház mindenkor szerencséjének 

• tartja önt fogadhatni.
— Uram, — viszonzá Sándor Mátyás, — én egyike 

vagyok az ön legjelentéktelenebb klienseinek, s mint 
ön tudja, nem foglalkozom üzleti dolgokkal. Mind
amellett mégis köszönettel tartozom önnek, hogy szíves 
volt letétbe venni bizonyos tőkéket, melyekkel akkori
ban rendelkeztem.

— Gróf úr, — mondá Torontál Simon, — emlékez
tetni kívánom önt, hogy azon tőkék folyó számlára 
vannak nálam elhelyezve és kérem, ne feledje, hogy 
kamatoznak önnek.

— Tudom uram — felelé Sándor gróf, — de ismét
lem, nem elhelyezni akartam azon összeget az ön há
zánál, hanem csak letéteményezni.

—- Legyen gróf úr — mondá Torontál Simon. — 
De a pénz e perczben drága és a méltányosság kívánja, 
hogy az öné ne heverjen gyümölcsözetlenül. Az egész 
monarchiára kiterjedő pénzügyi válság fenyeget. A bel- 
viszonyok nagyon zavarosak. Az üzlet pang. Némely 
jelentékeny házak bukása megingatta a közhiteit és 
újabb bukásoktól lehet félni . . .

— De az ön háza szilárdan áll uram, — viszonzá 
Sándor Mátyás — és biztos forrásból tudom, hogy ama 
bukások visszahatását csak nagyon kevéssé érezte meg.

— Oh! nagyon kevéssé, — mondá Torontál Simon 
a legnagyobb nyugalommal. — Ezenfelül az adriai 
kereskedés mindig biztosít számunkra oly élénk üzleti 
forgalmat, mely Budapesten és Bécsben hiányzik, s 
minket épen ezért a válság csak nagyon csekély mérv
ben érintett. Miattunk tehát nem kell sajnálkozni, 
gróf úr, s mi nem is panaszkodunk.

— Ehhez csak szerencsét kívánhatok önnek, urani; —
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viszonzá Sándor Mátyás. — Mindazonáltal azt óhaj
tanám megkérdezni öntől, vajjon a válság alkalmából 
nem beszéltek-e bizonyos bonyodalmakról?

Noha Sándor Mátyás e kérdésnek legcsekélyebb 
fontosságot se látszott tulajdonítani, Torontál Simon 
mégis kissé figyelmesebben vizsgálta őt, miután e 
kérdés tényleg összefüggésben lehetett azon dolgokkal, 
melyekről öt Sárkány értesíté.

— E részben semmit se tudok, — felelé a bankár, — 
és nem hallottam, hogy az osztrák kormány ez irány
ban nyugtalankodnék. Talán vannak önnek, gróf úr, 
okai azt hinni, hogy valamely közeli esemény . . .

— Semmiféle okom sincs, — felelé Sándor Mátyás, 
— de az irányadó pénzügyi körök néha értesülve 
vannak oly dolgokról, melyeket a nagyközönség csak 
később tud meg. Ezért intéztem önhöz e kérdést, 
tetszésére bízván, hogy feleljen rá vagy sem.

— Semmit sem hallottam ilyesmiről, — viszonzá 
Torontál Simon. — Egyébiránt oly klienssel szemben, 
mint ön, gróf úr, nem érezném magamat feljogosítva 
a titoktartásra, mely érdekeire nézve netalán káros 
lehetne.

— Köszönöm uram, — mondá Sándor, — és önnel 
együtt magam is azt hiszem, hogy nincs mitől félni, 
se benn, se künn. Nemsokára el is hagyom Triesztet és 
visszatérek Erdélybe, a hova sürgős ügyek szólítanak.

— Ah! ön elutazik, gróf úr? — kérdé Torontál 
Simon élénken.

— Igen . . . legkésőbb két hét múlva.
— De kétségkívül ismét vissza fog térni Triesztbe?
— Nem hiszem, uram, — felelé Sándor gróf. — De 

mielőtt elutaznám, szeretném rendbe hozni az Artenak- 
kastély számadásait, melyek kissé el vannak hanya
golva. Jószágigazgatómtól egy egész halmaz iratot, 
számlákat, haszonbéri és erdőjövedelmi kimutatásokat
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A BANKÁR ELKÍSÉRTE A GRÓFOT AZ ELŐSZOBA AJTAJÁIG, 

kaptam, melyeknek átvizsgálására nincs időm. Nem 
ismer ön véletlenül valamely számvizsgálót, vagy nem 
nélkülözhetné valamelyik hivatalnokát, a ki ezt helyet
tem elvégezhetné?
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— Semmi se lesz ennél könnyebb, gróf úr.
— Nagyon le leszek önnek kötelezve.
— Es mikor lenne szüksége e számvizsgálóra?
— Lehető leghamarább.
— Hol jelentkezhetnék?
— Barátomnál, Zathmár grófnál, a ki az Aquedotto- 

utczában 84. szám alatt lakik,
— Meglesz.

E munka mintegy tíz napot fog igénybe venni. 
S mihelyt be lesz fejezve, elutazom az Artenak kas
télyba. Kérném tehát, legyen szíves rendelkezésemre 
készen tartani önnél levő tőkémet.

Torontál Simon e kérdés hallatára nem bírt elfojtani 
egy mozdulatot, melyet azonban Sándor gróf nem vett 
észre.

— Mely napon kívánja átvenni tőkéit, gróf úr?
—- Jövő hó 8-án.
— Rendelkezésére fognak állni.
Ekkor Sándor gróf felkelt s a bankár elkísérte az 

előszoba ajtajáig.
Midőn Torontál Simon visszatért dolgozó-szobájába, 

ott találta Sárkányt, a ki csak annyit mondott neki :
— Mielőtt két nap eltelnék, be kell jutnom Zathmár 

gróf házába számvizsgálói minőségben.

IV.

A titkos írású levél.

Sárkány két nap múlva Zathmár László házában volt. 
Torontál Simon mutatta be és az ő ajánlatára Sándor 
gróf elfogadta. A bankár és az ügynök czinkossága az 
általuk tervezett cselszövényben tehát teljesen meg volt 
állapítva. A czél ebből állt : felfedezni egy titkot, mely 
az összeesküvés fejeinek életébe kerülhetett. Az ered-
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mény pedig az volt, hogy árulásuk díjául roppant 
vagyon kerül majd egyfelől egy kalandor zsebébe, más
felől egy bankár pénztárába, a ki odáig jutott, hogy 
nem bírt megfelelni kötezettségeinek.

Fölösleges mondanunk, hogy egy szerződés, mely 
Torontál Simon és Sárkány közt köttetett, két egyenlő 
részre osztá fel a kilátásba helyezett nyereséget. Ezen
felül ki volt kötve, hogy Sárkánynak annyi pénz 
bocsáttatik rendelkezésére, a mennyiből tisztességesen 
élhet Triesztben Zirone czimborájával együtt s ezen
kívül a mennyit az általa teendő lépések költségei 
fognak igényelni. Cserébe és biztosítékul át kellett 
adnia a bankárnak a titkos írású levél másolatát, mely 
— mint nem kétlé—az összeesküvés titkát tartalmazza.

Talán az ember hajlandó volna gondatlansággal vá
dolni Sándor Mátyást. Ily körülmények közt bevezetni 
egy idegent a házba, hol annyi komoly érdek állt a 
koczkán, s bevezetni őt egy titokban előkészített fel
kelés előestéjén, midőn a jeladás minden pillanatban 
megtörténhetett, ez bizonynyal ritka könnyelműség 
gyanánt tűnhetik fel. De a gróf nem kényszerítő ok 
nélkül járt el így.

Mindenekelőtt sürgős érdeke azt követelte, hogy sze
mélyes ügyei rendben legyenek azon perczben, midőn 
e veszélyes kalandba rohan, melynél életét vagy leg
alább is a száműzést koczkáztatja, ha meghiúsulás 
esetében menekülni kénytelen. Másrészt egy idegen 
bevezetése a Zathmár-házba, véleménye szerint, szük
ségképen elhárított minden gyanút. Néhány nap óta 
látni vélt — és az olvasó tudja, hogy nem csalódott — 
bizonyos kémeket ólálkodni az Aquedotto-utczában. 
E kémek Sárkány és Zirone voltak. Lehetséges volna-e, 
hogy a trieszti rendőrség felügyeltet rá és barátaira? 
Sándor gróf hihette ezt és tartania kellett tőle. Ha az 
összeesküvők gyülekezési helye, mely eddig makacsul
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zárva volt mindenki elöl, gyanúsnak látszott, lehetett-e 
jobb módot találni a gyanú eloszlatására, mint meg
nyitni a házat és befogadni egy embert, a ki csupán 
a számadások átvizsgálásával foglalkozik. A mi pedig 
a számvizsgáló jelenlétét illeti, lehetett-e az veszélyes 
Zathmár Lászlóra és vendégeire nézve? Semmiesetre 
sem. Trieszt és a magyarországi városok közt nem 
váltottak többé titkos írású levelezéseket. A tervezett 
mozgalomra vonatkozó összes iratok el voltak égetve. 
Semmiféle Írott nyoma sem maradt az összeesküvés
nek. Az összes előintézkedések megtörténtek már és 
nemcsak ezután voltak megtörténendők. Sándor gróf
nak csak jelt kell adni, ha a percz elérkezik.

Igen, kétségkívül, az okoskodás helyes lett volna, 
ha e hivatalnok nem épen Sárkány és ha őt nem 
Torontál Simon ajánlja.

Különben Sárkánynak, az alakoskodás e nagymeste
rének, nagy hasznára voltak külső tulajdonságai, az 
őszinte, nyílt arcz és egész egyéniségének becsületes 
és egyszerű külseje. Sándor gróf és barátjai könnyen 
lépre kerülhettek és lépre is kerültek. A fiatal bank
hivatalnok szorgalmas, buzgó, szolgálatkész ember volt 
és kitünően értette feladatát. Egyébiránt, ha máskülön
ben nem tudja, semmiféle körülmény sem árulhatta 
volna el előtte, hogy összeesküvők társaságában van, 
kik a magyar fajt fel akarják lázítani a német faj ellen. 
Sándor Mátyás, Báthory István és Zathmár László közt 
csak tudományos és művészeti dolgokról folyt a beszél
getés. De Sárkány tudta, hányadán van.

Midőn Sárkány Zathmár László házába lépett, csak 
egy czélja volt : kézre keríteni a kryptogrammok meg
fejtéséhez szükséges rostélyt.

Tehát, mialatt Sándor Mátyás számadásainak rendbe
szedésén dolgozott, folyvást nézegetett, figyelt, kémlelő- 
dött. A dolgozó-szoba, melyben Zathmár László és
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SÁNDOR MÁTYÁS KÉMEKET VÉLT LÁTNI.

vendégei összegyűltek, nem volt elzárva előtte. Sőt 
gyakran egyedül is dolgozott e szobában. És ilyenkor 
szemei és kezei egészen mással voltak elfoglalva, mint 
összeadásokkal vagy számoknak egymás mellé rakásá-
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val. Az iratok közt kutatott és felnyitotta a fiókokat 
tolvajkulcsok segélyével, melyeket Zirone, ki ennek 
mestere volt, személyesen készített. Mindazonáltal 
vigyázott, hogy meg ne lássa őt Boros, ki legcsekélyebb 
rokonszenvet se látszott iránta érezni.

Sárkány kutatásai az első öt nap alatt eredmény
telenek maradtak. Minden reggel a siker reményével 
jött. Minden este visszatért szállodájába, a nélkül, hogy 
czélt ért volna. Félni kezdett, hogy vétkes vállalata 
hajótörést szenved.

— De hogysem a följelentés díjától elessünk, — 
mondá Zirone, — jobb volna még bizonyítékok nélkül 
is értesíteni a rendőrséget és átadni neki a levél má
solatát.

— Igen, — viszonzá Sárkány, — és meg is fogom 
tenni, ha szükséges lesz.

Nem kell mondanunk, hogy Torontál Simont minden 
lépéséről értesítette és nem csekély fáradságába került, 
lecsillapítani a bankár türelmetlenségét.

A véletlen segítségére volt. Az első alkalommal az 
által tett neki szolgálatot, hogy kezébe juttatta a 
rejtélyes levelet ; a második alkalommal azzal egészíti 
ki e szolgálatot, hogy módot nyújtott néki a titkos 
írás megfejtésére.

Május utolsó napja volt, délután négy óra tájban. 
Sárkány szokása szerint öt órakor el akarta hagyni 
Zathmár László házát. Annál inkább boszankodott, 
hogy még se jutott több eredményre, mint az első 
napon, mert a munka, melyet Sándor gróf rábízott, 
vége felé járt. E feladat teljesítése után kétségkívül 
szépen megköszönik és jól megjutalmazzák fáradozá
sáért, de többé semmi oka se lesz ide jönni.

E perczben Zathmár László és két barátja nem volt 
otthon. Csupán Boros volt a háznál és ez is a föld
szinti helyiségekben volt elfoglalva. Sárkány, teljesen
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A LOYD-ÉPÜLET TRIESZTBEN,

szabadon működhetvén, elhatározta, hogy belopódzik 
Zathmár gróf szobájába.

Az .ajtó kulcscsal volt bezárva, de Sárkány tolvaj
kulcsával felnyitotta és belépett.



62

Az utczára nyíló két ablak közt egy írószekrény 
állt, melynek antik alakja elragadtatásba ejtette volna 
a régi bútorok kedvelőjét. Az írószekrény teteje le volt 
csukva, ennélfogva nem lehetett látni belső szerkezetét. 
Csak a tetőt kellett kifeszíteni, hogy a fiókokat kinyit
hassa. Ezt meg is tette tolvajkulcsai segélyével, a 
nélkül, hogy a záron a műtét legcsekélyebb nyoma is 
meglátszott volna.

A negyedik fiókban, a melyet megmotozott, jelenték
telen iratok közt egy kártyaalakű kemény papír
lapot talált, a mely szabálytalanul volt átlyuggatva.

— A rostély! — mondá magában. (
Nem tévedett.
Legelső gondolata az volt, hogy magához vegye, de 

meggondolván a dolgot, eszébe jutott, hogy e rostély 
eltűnése, ha Zathmár gróf észrevenné, föl ébreszthetné 
a gyanút.

— Jól van, — mondá magában, — a mint lemásol
tam a levelet, úgy le fogom másolni a rostélyt is és 
aztán - Torontállal együtt kényelmesen elolvashatjuk 
majd a szöveget.

A rostély hat czentiméter hosszúságú és ugyanolyan 
szélességű kártyapapirból készült négyszög volt, fel
osztva harminczhat egyenlő négyszögre, a melyek közül 
mindegyik körülbelül egy négyszög czentiméternyi tért 
foglalt el.

A hat vízszintes és hét függélyes sorban elhelyezett 
négyszögek közül huszonhét tele és kilencz üres volt, — 
vagyis e kilencz négyszög helyén a papírlap át volt 
lyuggatva.

Sárkányra nézve csak az volt fontos, hogy lemásolja 
először a rostély nagyságát, másodszor a kilencz üres 
négyszög elhelyezését.

A rostély nagyságát lemásolta egy irónnal egy darab 
fehér papírra, és gondja volt rá, hogy megjegyezze azt
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a helyet, a mely meg volt jelölve egy kis kereszttel. 
Ez a kereszt a rostély felső részét látszott jelezni.

Aztán megjelölte az üres négyszögeket, a melyek 
alatt a papiros látszott, vagyis az első vízszintes sor
ban a 2-dik, 4-ik és 6-ik négyszöget, a második sor
ban az 5-diket, a harmadik sorban a 3-dikat, a negye
dikben a 2-ikat és 5-iket, az ötödik sorban a 6-ik 
és végre a hatodik sorban a 4-ik négyszöget.

Itt következik egyébiránt természetes nagyságban a 
rostély másolata, a melyet Sárkány oly bűnös czélra 
használt fel, czimboraságban Torontál Simon ban
kárral.*

+

Néhány pillanat elég volt Sárkánynak arra, hogy e 
másolatot elkészítse. Könnyű lesz elkészítenie kemény 
papírból a rostélyt is, a melynek segítségével kétség
kívül sikerülni fog megfejteni a Torontál Simon kezei 
közt hagyott levélmásolat szövegét. Visszatette tehát 
a rostélyt a fiókba, a papírok alá, a melyek eltakarták,

* E másolaton a fehér négyszögek az üres négyszögeket jelölik.
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aztán eltávozott Zathmár László szobájából, sőt a 
házból is és hazasietett.

Egy óra múlva Zirone oly diadalmas arczczal látta 
őt közös szobájukba belépni, hogy lehetetlen volt fel 
nem kiáltania :

— Mi történt czimbora? Vigyázz magadra! Ügye
sebben tudod eltitkolni a boszúságot mint az örömet, 
pedig az ember könnyen elárulja ám magát.

Sárkány egy meglehetős vékony kártyapapir-darabot 
vett elő, és a másolat szerint egy négyszögü darabot 
vágott ki belőle, a mely tökéletesen megegyezett a 
rostély nagyságával. A kis keresztet is odajegyezte a 
felső oldalára. Aztán a nagy négyszöget egy vonalzó 
segélyével felosztotta egyenlő nagyságú harminczhat 
kisebb négyszögre.

A harminczhat kisebb négyszögből kilenczet meg
jelölt az -eredeti rostélyról vett másolat útmutatása 
szerint és kivágta belőlük a papirt, úgy, hogy az ekkép 
támadt hézagokban előtűnhettek mindazon szók, betűk 
vagy jelek, a melyeket az a szöveg tartalmaz, a melyre 
a rostélyt ráillesztik.

Zirone Sárkánynyal szemközt ült^és irigységtől lán
goló, kimeresztett szemekkel nézte a munkát, a mely 
annál inkább érdekelte, mivel teljesen megértette a 
levelezésnél használt kryptographikus rendszert.

— Ez leleményes, nagyon leleményes eszköz, — 
mondá ; — talán egyszer még magam is hasznát ve
hetem! Ha elgondolom, hogy mindegyik üres négy
szög talán egy-egy milliót tartalmazhat. . .

— Sőt többet is ! — viszonzá Sárkány.
Mikor a rostély elkészült, Sárkány fölkelt, minek

utána a kivágott kártyapapir-lapot a tárczájába tette.
— Holnap korán reggel Torontálnál leszek, — 

mondá.
— No, akkor vigyázhat is a pénztárára.
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SÁRKÁNY VISSZATETTE A ROSTÉLYT A FIÓKBA.

— Ha a levél nála maradt, a rostély meg az én 
kezeim közt van.

És ezúttal kénytelen lesz beadni a derekát.
Verne : Sándor Mátyás. 5
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— Be fogja adni!
— E szerint hát lehet vacsorálni?
— Vacsorázunk.
És Zirone, a ki mindenkor nagyon jó étvágygyal 

bírt, ugyancsak neki látott a pompás vacsorának, a 
melyet megrendelt.

Másnap, június 1-én, Sárkány megjelent a bankár
nál és Torontál Simon azonnal megparancsolta, hogy 
bocsássák be írószobájába.

— íme, itt a rostély, — mondá Sárkány és átadta 
a megelőző napon kivágott kártyapapirt.

A bankár a kezébe vette, megforgatta kétszer is és 
a fejét csóválta, mintha nem osztaná a társa bizalmát.

— Próbáljuk meg, — mondá Sárkány.
— Nem bánom, próbáljuk meg.
Torontál Simon elővette a levélkét, a mely íróaszta

lának egyik fiókjába volt bezárva és letette az asztalra.
Sárkány természetesen előbb a levél hat első szavá

val tett kísérletet, a rostélynak négyszer egymásután 
való alkalmazása mellett. Aztán ugyanezt a műtételt 
szándékozott végrehajtani a másik hat szóval és végre 
az utolsó hattal, tehát mind a tizennyolez szóval, a 
melyekből a kryp^ogramm állt.

Nem kell említenünk, hogy Sárkány mindezen követ
keztetéseket közölte Torontál Simonnal, a ki kény
telen volt elismerni helyességüket.

Szükségesnek tartjuk még egyszer emlékezetébe hozni 
az olvasónak azt a tizennyolez szót, a mely a levélke 
tartalmát képezte :
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Mindenekelőtt a hat első szót kellett megfejteni. 
E czélból Sárkány leírta azokat egy fehér lapra, s a 
betűket és a sorokat oly formán helyezte, hogy mind
egyik betű megfeleljen a rostély egy-egy négyszögének.

Az első hat szó betűinek elhelyezése tehát a követ
kező volt :

s h g a r z
ü o g r r é
a f x s k , y
n t g n r e
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A rostélyt aztán ráillesztették az ekkép elhelyezett 
szövegre úgy, hogy a kis kereszt felül esett. A kilencz 
üres négyszögben a következő kilencz betű jelent meg, 
míg a többi huszonhetet a teli négyszögek eltakarták :

+

Sárkány erre balról jobbfelé fordított egyet a rosté
lyon, úgy, hogy azon oldal, a mely előbb felül volt, most
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jobbról esett. E máosdik fordulatnál a következő betűk 
jelentek meg az üres négyszögekben :

A harmadik fordulat a következő betűket eredmé
nyezte :

i

+
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Torontál Simont és Sárkányt nem kevéssé meglepte 
az a körülmény, hogy a fokozatosan képződő szóknak 
semmiféle értelmük se volt. Azt hitték, folyékonyan 
fogják olvashatni a szöveget, holott a rostély külön
féle alkalmazásnak eredményei gyanánt mutatkozó 
szóknak se volt több értelmük az eredeti levél tartalmá
nál. Vajjon megfejthetlen maradna-e a kryptogramm?

A rostély negyedik fordulata a következő betűket 
mutatta :

Megint semmi eredmény, megint a régi homály.
A négy rostélyfordulat a következő négy szót 

mutatta :
liazrxtréeé 
g é s n élt eg

güfknugáz
sroraygam

Ennek a négy szónak pedig épen semmi értelme 
se volt.

Sárkány nem bírta eltitkolni haragját e csalódás
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miatt. A bankár a fejét csóválta és nem minden gúny 
nélkül, csak ennyit mondott :

— Utóvégre is, talán nem ezt a”rostélyt használ
ták az összeesküvők levelezéseikhez.

Sárkány e megjegyzésre felugrott a helyéről.
— Folytassuk! — kiáltá.
— Folytassuk! — felelé Torontál Simon.
Miután Sárkánynak sikerült leküzdenie ideges resz- 

ketését, újra kezdte a kísérletet a következő hat szón, 
mely a levél második hasábját képezte. Négyszer alkal
mazta oda a rostélyt e szókra, mint az imént tette és 
az eredmény megint a következő négy érthetetlen 
szó volt :
najáyndni 
mkenlekte 
fnesegemö 
tnöjlőbts

Ezúttal Sárkány az asztalhoz vágta a rostélyt és 
káromkodott.

Sajátságos ellentétül, Torontál Simon megőrizte egész 
hidegvérííségét. Figyelemmel nézte a kísérlet kezdete 
óta a rostély segélyével egybeállított szókat és gon
dolkozott.

— Vigye el az ördög a rostélyokat és azokat is, a 
kik használják! — kiáltá Sárkány és fölkelt.

— Hátha leülne? — mondá Torontál Simon.
— Leüljek? . ..
— Igen, és ha folytatná?
Sárkány Torontál Simonra nézett, aztán leült, újra 

elővette a rostélyt és a levél utolsó hat szavára alkal
mazta, gépileg, már azt se tudta voltaképen, hogy mit 
csinál.

A rostély ez utolsó négy fordulata a következő 
szókat eredményezte :
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eirtyleme
r l e'j ő s l e g 
el all á n e z 
séknednim

Az utolsó négy szó se jelentett többet a másik 
nyolcznál.

Sárkány határtalanul fel volt ingerül ve, megfogta a 
papírlapot, a melyre a rostély által egymásután elő
tüntetett furcsa szók voltak felírva és szét akarta 
tépni.

Torontál Simon megakadályozta.
— Nyugalom! — mondá.
— Nos hát! — kiáltá Sárkány, — mit fogunk 

csinálni ezzel a megfejthetlen logogriffel?
— írja le a szókat, egyiket a másik után! — felelé 

a bankár egyszerűen.
—■■ Miért?
— Azért hogy lássuk.
Sárkány engedelmeskedett és a leírás a következő 

betűsort mutatta :

hazrxtréégésnelteggüjknugázsroray 
gamnajáyndnimkenleklefnesegem ö t n 
öjlőbtseirty lemerlejöslegelallánezsé 
knednim

Alig hogy e szókat leírta, Torontál Simon kiragadta 
a papirt Sárkány kezéből, elolvasta az írást és fel
kiáltott. Most már őt hagyta el a nyugalom. Sárkány 
azt kérdezte magában, nem tébolyodott-e meg a bankár 
hirtelen?

— De olvassa hát! — kiáltá Torontál Simon és át- 
nyujtá a papirt Sárkánynak. — Olvassa hát!

— Olvassam? . ..
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— Ejh hát nem látja, hogy Sándor gróf levelezői, 
mielőtt a szókat a rostély segítségével összeállították, 
előbb a szöveget megfordítva írták le? Sárkány gyor
san kezébe vette a papirt és a következő szókat olvasta 
le róla visszájáról kezdvén az olvasást :

«Minden készen áll. A legelső jelre, mely Trieszt
ből jön, tömegesen felkelnek mindnyájan Magyarorszá
gúnk függetlenségéért. Xrzah».

— És az utolsó öt betű? — kiáltá.
— Ez a közösen megállapított aláírás! — viszonzá 

Torontál Simon.
— Ah! végre a kezeink közt vannak!
— De még nincsenek a rendőrség kezei közt.
— Az rám tartozik!
— ön a legnagyobb titoktartással fog eljárni?
— Ez az én dolgom, — felelé Sárkány. — Egyedül 

Trieszt kormányzója fogja megtudni annak a két be
csületes hazafinak a nevét, a kik az osztrák birodalom 
ellen forralt összeesküvést csirájában elfojtották!

És a nyomorult hangja, taglejtése elárulta azt a gú
nyos, kárörvendő érzést, a mely e szókat mondatta vele.

— E szerint nekem semmi dolgom se lesz? — 
kérdé a bankár hidegen.

— Semmi egyéb, — felelé Sárkány, — csupán föl
venni az üzletből önt illető osztalékot.

— Mikor?
— Majd ha leesett az a három fej, a melyek közül 

mindegyik többet ér egy milliónál.
Torontál és Sárkány elváltak egymástól. Ha hasznot 

akartak húzni a titokból, a melyet a véletlen kezükre 
játszott és ha még az összeesküvés kitörése előtt fel 
akarták jelenteni az összeesküvőket, akkor sietniök 
kellett.

E közben Sárkány visszatért Zathmár László házába,
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MINDEN ELLENÁLLÁS LEHETETLEN LETT VOLNA.

mint azelőtt. Tovább folytatta számfejtési munkáját, 
mely a vége felé közeledett. Sándor gróf megköszönte 
buzgó fáradozásait és azt mondta neki, hogy egy hét 
múlva nem lesz többé szüksége rá. •
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Sárkány véleménye szerint ez nem jelenthetett egye
bet, minthogy akkorig a Triesztből várt jel már meg
adatott Magyarország nagyobb városaiban.

Sárkány tehát a legnagyobb gondd*al, de a nélkül, 
hogy valaha okot adott volna a gyanúra, tovább is 
figyelmezett mindazokra, a mik Zathmár gróf házánál 
történtek. Egyúttal oly értelmesnek bizonyúlt, annyira 
látszott ragaszkodni a szabadelvű eszmékhez, oly ke
véssé titkolta el utálatát, melyet állítólag a német faj 
iránt érzett, oly jól játszotta a szerepét, hogy Sándor 
gróf maga mellé szándékozott őt venni később, ha 
majd a fölkelés szabaddá tette Magyarországot. Még 
Boros is elfeledte az ellenszenvet, a melyet a fiatal 
ember ébresztett benne, ismeretségük kezdetekor.

Sárkány tehát közel állt czéljához.
Sándor gróf, két barátjával egyetértőleg, június 8-ikát 

tűzte ki határnapul a fölkelés kitöréséhez való jel
adásra és e nap elérkezett.

De ekkor már az árulás műve be volt fejezve.
E napon, este nyolcz órakor, a trieszti rendőrség 

hirtelen meglepte Zathmár László házát. Minden ellent- 
állás lehetetlen lett volna, Sándor grófot, Zathmár 
grófot, Báthory tanárt, magát Sárkányt is, ki külön
ben nem tiltakozott és Borost elfogták, a nélkül, 
hogy valakinek tudomására jutott volna elfogatásuk.

V.

Az ítélet előtt, alatt és után.

Isztria, melyet az 1815-iki szerződések az osztrák
magyar monarchiához csatoltak, háromszögletes fél
sziget. E félsziget a trieszti öböltől a quarnerói öbölig 
terjed s a két öböl hosszában meglehetős számú ki
kötő szögellik be. Többek közt a déli csúcson találjuk
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Pólát, melynek kikötőjét akkoriban a kormány első
rangú arzenállá igyekezett átalakítani.

Több parti és közbeeső város élénkíti'a tartományt, 
melynek határait az északi Adria vizei mossák. Ezek 
közé tartoznak Capo d’Istria, Pirano, Parenzo, Ro- 
vigno, Pola, melynek római eredetű pompás műemlékeit 
számos utas látogatja és mely hivatva van az egész 
Adriai-tenger legnevezetesebb hadi kikötőjévé lenni.

De e városok közül egyiknek sincs joga az Isztria 
fővárosa nevére. A valódi főváros Pizino, mely csak
nem a háromszög közepén fekszik. Ide szállították a 
foglyokat, tudtukon kívül, titokban végrehajtott el- 
fogatásuk után.

Zathmár László háza előtt egy postakocsi várt. 
Mind a négyen azonnal felszálltak és két osztrák 
csendőr szintén betilt melléjük a kocsiba. Utazás köz
ben tehát egyetlen szót se válthattak.

A tizenkét emberből álló lovas csendőr-szakasz, egy 
hadnagy vezénylete alatt, elöl, oldalt és hátul körül
fogta a kocsit, a mely tíz percz múlva elhagyta a 
várost. Borost egyenesen a trieszti fogházba vitték és 
ott magánzárkába csukták el.

Az éjszaka sötét volt. A postakocsi lámpái alig világí
tották meg az utat a lovaskíséret első soráig. A kocsi 
gyorsan haladt. Sándor Mátyás, Báthory István és 
Zathmár László mozdulatlanul és némán ültek egy- 
egy szögletben. Sárkány se törte meg a csendet, 
nem tiltakozott elfogatása ellen, azt se kérdezte/ miért 
történt ez az elfogatás.

Miután a kocsi Triesztet elhagyta, egy kanyarulattal 
rézsút a tengerpart felé tartott. Sándor gróf a lódobo
gás és fegyverzörgés okozta zaj közt meghallotta a 
hullámtörés moraját a parti sziklák felől. Egy pilla
natra nehány lámpa fénye világított, de csakhamar 
megint elenyészett. Muggia városka volt, melyen a
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kocsi végig robogott, a nélkül azonban, hogy megállt 
volna.

Este tizenegy órakor a kocsi megállt. Lovakat vál
tottak. E helyen csak egy major állt és a lovak itt 
várták készen az utasokat. Máskor ez nem volt lóvál
tási hely, de a kíséret parancsnoka nem akart Capo 
d’Istriában lovakat váltani.

Hajnali két óra tájban másodszor váltottak lovakat 
és mint előbb, úgy most se tartott a megállapodás 
öt percznél tovább.

Sándor gróf a homályban néhány házat vélt látni, 
a melyek egy út végén álltak csoportosan és egy kül
város végén lehettek.

Ez Bűje, kerületi székhely volt. Muggiától néhány 
mérföldnyire dél felé.

Mihelyt a lovakat befogták, a csendőrhadnagy né
hány szót szólt halkan a postakocsisnak és a kocsi 
sebes-vágtatva elrobogott.

Fél négy óra tájban hajnalodni kezdett. Egy órával 
később a foglyok a felkelő nap állásából meghatároz
hatták volna az eddig követett irányt, vagy legalább 
azt, hogy észak vagy dél felé viszik-e őket. De e 
perczben a csendőrök lebocsátották a kocsiablakok bőr
függönyeit és a kocsi belsejében ismét a legteljesebb 
sötétség uralkodott.

Sem Sándor gróf, sem utitársai legcsekélyebb észre
vételt se tettek. Tudták, hogy a nélkül is hiába lett 
volna. Jobb túrni és várni.

Egy vagy két óra múlva — az eltelt időt nem igen 
lehetett meghatározni -— a postakocsi még egyszer 
megállt és gyorsan lovakat váltottak Visinoda város
kában.

E percztől fogva csak annyit lehetett észrevenni, hogy 
az út nagyon nehézzé vált. A postakocsis folyvást un
szolta lármájával és ostor-pattogtatásokkal a lovakat,
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A KOCSI SEBES-VÁGTATVA ELROBOGOTT.

a melyeknek patkóik csattogtak a hegyes vidék ke
mény és sziklás talaján.

Reggel kilencz óra lehetett, mikor a postakocsi égé-
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szén másfélék épen kezdett tovarobogni. Lehetetlen volt 
a tévedés, gyorsan lefelé haladt, miután elérte az út 
legmagasabb pontját. Több ízben kereket is kellett 
kötni, hogy a veszélyes meredek úton valami baj ne 
történjék.

Miután az út meghaladja azt a hegyes vidéket, a 
mely fölött a Monte Maggiore kiemelkedik, Pizino felé 
közeledvén, rézsútos irányban vonul lefelé. Noha e város 
még eléggé magasan fekszik a tenger színe felett, 
mégis a körűié levő magaslatokhoz képest egy völgy
katlanban látszik eltemetve lenni. Már messziről lehet 
látni harangtornyát, a mely lépcsőzetesen emelkedő 
festői házcsoportjából magasan kinyúlik.

Pizino főhelye egy körülbelül huszonötezer lakossal 
biró kerületnek. Isztria régi fővárosa megőrizte hűbéri 
jellegét. Ez különösen meglátszik fellegvárán, a mely 
néhány újabbkori katonai épület fölött emelkedik, a 
hol az osztrák kormány közigazgatási hatóságai van
nak elhelyezve.

E fellegvár udvarában állt meg a postakocsi június 
9-én, tizenöt órai utazás után. Sándor gróf két útitársá
val és Sárkánynyal együtt leszállt a kocsiról. Néhány 
percz múlva elzárták őket, egymástól elkülönítve, 
magán-zárkába, a melyekhez körülbelül ötven lépcsőn 
keresztül lehetett feljutni.

A vizsgálat tehát a legszigorúbb titoktartás mellett 
fog eszközöltetni.

Sándor Mátyás, Zathmár László és Báthory István, 
noha nem közlekedhettek egymással és nem cserélhet
ték ki eszméiket, csak egy és ugyanazon gondolat 
felett töprenkedtek. Hogyan fedezhették fel az össze
esküvés titkát?

Egészben véve — s ezt a foglyok nem tudták — az 
összes gyanú azon levélmásolaton alapult, a melyet 
Sárkány, Torontál Simon beleegyezésével, átadott a
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ELZÁRTÁK ŐKET, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÍTVE.

trieszti kormányzónak, miután a szöveg világos értel
mét megállapította. De ez, fájdalom, elég volt arra, 
hogy az állam biztonsága elleni összeesküvés vádját 
alapítsák rá. S nem kellett ennél több ahhoz, hogy
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Sándor grófot és barátait külön bíróság, katonai tör
vényszék elé állítsák, mely a katonai törvények értelmé
ben fog ítélni felettük. •

Csakugyan volt a játékban áruló és az áruló nem 
volt messze. Az által, hogy szó nélkül engedte magát 
elfogatni és engedni magát kihallgattatni, sőt el
ítéltetni is, biztosan tudván, hogy kegyelmet kap, el
hárít magáról minden gyanút.

Ezenfelül Sándor gróf, a kit ez a gazember elámí
tott — és kit ne ámított volna el? — el volt határozva, 
hogy mindent elkövet, hogy őt minden gyanú alól ki
tisztázza. Azt gondolta magában, hogy nem lesz neki 
nehéz bebizonyítani, hogy Sárkány soha se vett részt 
az összeesküvésben, hogy csak egyszerű számfejtő volt, 
a kit nem rég vezettek be Zathmár László házánál és 
nem bíztak rá egyebet a gróf magánügyeinél, a melyek 
a legcsekélyebb összefüggésben sem álltak az össze
esküvéssel. Szükség esetén Torontál Simon bankárra, 
mint tanúra fog hivatkozni, hogy a fiatal ember tel
jes ártatlanságát bebizonyítsa.

Egyébiránt az osztrák kormány a trieszti össze
esküvőkön kívül egyebet nem tudhatott az összeeskü
vésről, magyarországi és erdélyi párthívei teljesen 
ismeretlenek voltak előtte. Semmi nyoma se látszott 
bűnrészességüknek. Sándor Mátyásnak, Báthory Ist
vánnak és Zathmár Lászlónak tehát semmi okuk se 
volt e miatt nyugtalankodni. Ök maguk el voltak rá 
szánva, hogy mindent tagadni fognak, ha csak az össze
esküvés kézzelfogható bizonyítékát nem mutatják fel 
előttük.

Sándor gróf és barátai nem ok nélkül gondolták, hogy 
a rendőrség működése abban az ügyben nagyon szűk 
körre van szorítva. A rendőrügynökök Budán, Pesten, 
Kolozsvártt, szóval mindazon városokban, a hol a 
Triesztből érkezendő jeladásra meg kellett volna indulni
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a mozgalomnak, hasztalan keresték az összeesküvés 
nyomát. Ezért járt el a kormány oly nagy titoktartás
sal a trieszti három főnök elfogatása körül. Hogy a 
pizinói várban záratta el őket és minden áron azt 
akarta, hogy az egész ügy felöl semmi se szivárogjon 
ki a közönség közé, ez csak azért történt, mert azt 
remélte, hogy valamely körülmény fel fogja deríteni a 
Triesztbe érkezett, de nem tudni honnét küldött tit
kos írású levél írójának kilétét.

E remény nem valósult meg. A várt jeladás nem tör
tént és nem történhetett meg. A mozgalom, legalább 
pillanatnyira, elfojtatott. A kormánynak arra kellett 
szorítkozni, hogy Sándor grófot és társait felségárulás 
czímén elítéltesse.

Azonban a nyomozások néhány napot vettek igénybe. 
A vizsgálat csakis június 20-ika körül kezdődött a vád
lottak kihallgatásával. Nem is szembesítették őket 
egymással és csak bíráik előtt volt szabad viszont
látnak egymást.

A kormány haditörvényszékre bízta a trieszti össze
esküvés vezérei ügyének tárgyalását.

A haditörvényszék június 25-én egybegyült a pizinói 
fellegvár egyik termében és a három vádlott még 
ugyanaz nap megjelent előtte.

A tárgyalások nem tartottak hosszasan, nem is vol
tak izgalmasak, semmiféle inczidens se fordult elő.

Az ülés reggel kilencz órakor kezdődött. Sándor gróf, 
Zathmár gróf, Báthory István és Sárkány most látták 
egymást viszont legelőször, elfogatásuk óta. A kézszorí
tás, a melyet Sándor gróf váltott két barájával a vád
lottak padján, újabb tanujele, újabb megerősítése volt 
az érzelmeknek, a melyek őket egyesítették. Zathmár 
László és Báthory István egy intése megérteté Sándor 
gróffal, hogy mindketten rá bízták, hogy ő beszéljen a 
haditörvényszék előtt. Egyikök sem akarta elfogadni a

6 Verne : Sándor Mátyás.



hivatalból kirendelt védőt. A mit Sándor gróf eddig 
tett, jól volt téve. A mit a bíráknak mondani fog, jól 
lesz mondva.

Mindenekelőtt megállapították a vádlottak azonossá
gát. Sándor gróf aztán nyomban megkérdezte a hadi
törvényszék elnökétől, hogy hova szállították őt és 
társait? De e kérdésekre nem kapott választ.

Sárkány azonosságát is megállapították. Az áruló 
eddig még nem mondott olyasmit, a mi ügyét külön
választotta volna társai ügyétől.

Ekkor a rendőrségnek átadott levélmásolatot közöl
ték a vádlottakkal.

Az előadó azon kérdésére, vajjon elismerik-e, hogy a 
velük közölt másolat eredetije a kezükhöz jutott, azt 
felelték, hogy ennek bebizonyítása a vádlót illeti.

E feleletre megmutatták nekik a rostélyt, a melyet 
a rendőrügynökök Zathmár László szobájában ta
láltak.

Sándor gróf és társai nem tagadhatták, hogy e ros
tély az ő birtokukban volt. Meg se kísérelték a tagadást. 
E kézzelfogható bizonyítékkal szemben nem volt mit 
felelniök. Miután e rostély segélyével el lehetett olvasni 
a kryptografirozott levelet, kétségtelen, hogy a vád
lottak azt meg is kapták.

Az összeesküvők ekkor tudták meg, hogyan fedezte
tett fel az összeesküvés titka és mire volt alapítva a vád.

E percztől fogva a kérdések és feleletek mindkét 
részről nagyon szabatosan formuláztattak.

Sándor gróf nem tagadhatta többé a dolgot. Két ba
rátja nevében is beszélt tehát. Egy mozgalmat készítet
tek elő, melynek czélja volt Magyarországot elszakasz- 
tani Ausztriától és a régi önálló magyar királyságot 
helyreállítani. Ha el nem fogják őket, a mozgalom már 
kitört és Magyarország visszahódította volna független
ségét. Sándor Mátyás magát nevezte meg az összeeskü-



«HÁRMUNK FEJE AZ ÖNÖK KEZÉBEN VAN.»

vés vezérének és vádlott-társainak szerepét csak másod
rendűnek igyekezett feltüntetni. De ezek tiltakoztak a 
gróf szavai ellen és követelték a maguk számára azt a 
dicsőséget, hogy bűntársai voltak és azt a dicsőséget, 
hogy sorsában osztozzanak.

6*
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A tárgyalás ezentúl nem tarthatott soká. Ezenfelül, 
mikor az elnök a vádlottakat külső összeköttetéseik 
felől kérdezte, mind a hárman megtagadták a választ. 
Egyetlen nevet sem említettek.

— Hármunk feje az önök kezében van, ezzel be
érhetik — mondá Sándor gróf egyszerűen.

Csak három fej, mert Sándor gróf akkor minden 
igyekezetét arra fordította, hogy kitisztázza Sárkányt, 
a fiatal számfejtőt, a ki Zathmár László házánál volt 
alkalmazva, Torontál Simon bankár ajánlatára.

Sárkány megerősítette Sándor gróf szavait. Semmit se 
tudott az összeesküvésről, ö volt leginkább meglepetve, 
midőn meghallotta, hogy abban a csöndes házban az 
Aquedottón, összeesküvést forraltak az állam bizton
sága ellen. Elfogatása perczében azért nem tiltakozott, 
mert azt se tudta, hogy miről van szó.

Se Sándor grófnak, se neki nem volt nehéz bebizonyí
tani ezen állítások alapos voltát és valószínű, hogy a 
haditörvényszék tudta, hányadán van vele. Az előadó 
indítványára a Sárkány ellen emelt vádat csaknem 
azonnal elejtették.

A tárgyalás délutáni két óra tájban befejeztetvén, 
az ítéletet azonnal kimondták.

Sándor Mátyás gróf, Zathmár László gróf és Báthory 
István tanár, rájuk bizonyulván a felségárulás bűn
ténye, lőpor és golyó általi halálra ítéltettek.

Az elítéltek a vár udvarán fognak ki végeztetni.
A kivégzés negyvennyolcz óra alatt haj tátik végre.
Sárkány fölmentetett a vád alól, de fogva maradt 

az ítélet végrehajtásáig.
Ugyanezen ítélet kimondta egyszersmind a három 

elítélt vagyonának elkobozását is.
Egyúttal az elnök parancsot adott, hogy Sándor 

grófot, Zathmár Lászlót és Báthory Istvánt vissza
vezessék a börtönbe.
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Sárkányt elvezették zárkájába, a vártorony második 
emeleti körfolyosójának legvégén. Sándor grófot és két 
társát, életük_utolsói óráira, egy eléggé tágas helyiségbe 
zárták.

Ezúttal az elítéltek együtt maradhattak a kivégezte
tés pillanatáig.

Vigasztalás, sőt’öröm volt reájuk nézve, midőn egye
dül maradván, átadhatták magukat túláradó érzel
meiknek. Bírái előtt erősen tartotta magát mind a 
három férfi, de most bekövetkezett a visszahatás s 
itt, tanuk nélkül, egymás karjaiba dőltek.

— Barátim, — mondá Sándor gróf, — én leszek 
halálotok oka. De nem kérek ezért tőletek bocsánatot. 
Magyarország függetlensége forgott a koczkán ! Ügyünk 
igazságos volt! Kötelességünk volt azt védelmezni! 
Dicsőség lesz érte meghalni.

— Mátyás, — felelé Báthory István, — sőt inkább 
köszönettel tartozunk neked,, hogy társaidul fogadtál 
e hazafias munkában, a melynek egész életedet szen
telted ....

— Társaid leszünk a halálban is! — mondá Zath
már gróf hidegen.

Aztán a pillanatnyi csöndben mind a hárman körül
tekintettek a homályos börtönben, a hol utolsó órái
kat fogják tölteni.

Mialatt Zathmár László és Báthory István gondola
tokba mélyedt, Sándor gróf fel s alá járt a börtönben.

Zathmár László egyedül állt a világon, a melyhez 
semmiféle rokoni kötelék se fűzte, neki nem volt szük
séges körültekinteni, öt csak régi hű szolgája, Boros 
fogja megsiratni.

Nem úgy Báthory István. Az ő halála nem csupán őt 
magát fogja sújtani, hanem nejét és fiát is éri a bor
zasztó csapás, melyet a szeretett lények talán túl sem 
élnek! És ha túlélnék is, milyen élet vár rájuk? Milyen
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jövő elé megy a vagyontalan özvegy, alig nyolcz éves 
gyermekével? De különben, ha Báthory István bírt is 
volna némi vagyonnal, mi maradt volna abból, mi
után az ítélet a halálbüntetésen kívül a vagyonelkobzást 
is kimondta az elítéltek ellen?

Sándor gróf előtt fölmerültek múltjának összes emlé
kei. Neje, a kinek képe mindig élt szivében. Leánya, a 
két éves gyermek, a kit ezentúl a jószágigazgató fog 
nevelni, ugyanaz, a kinek gondozására bízta már most 
is. Barátai, a kiket vesztükbe sodort! . . . Azt kérdezé 
magában, vajjon helyesen cselekedett-e, vajjon nem 
ment-e túl azon a határon, a melyet a hazája iránti 
kötelesség szabott eléje, miután a büntetés nem egye
dül őt érte, hanem ártatlanokat is sújtott?

— Nem! . . . nem! . . . csakis a kötelességemet tel
jesítettem ! — ismétlé magában. — A haza mindenek
előtt . . . mindenekfölött.

Este öt óra tájban egy őr lépett a börtönbe, letette 
az elítéltek ebédjét, aztán szó nélkül távozott.

Az elítéltek alig nyúltak a számukra hozott ételek
hez. A nap hátralevő óráit beszélgetés közt töltötték, 
melynek tárgyát főleg az a remény képezte," hogy a 
meghiúsult mozgalom egykor újból meg fog indulni. 
A saját ügyükre ismételten visszatértek.

— Most már tudjuk, — mondá Zathmár László, — 
miért fogtak el bennünket és hogyan értesült a rendőr
ség mindenről jabból a levélből, a mely tudomására 
jutott.

— Igen László, kétségkívül, — viszonzá Sándor 
gróf, — de miféle kezekbe került e levél, a legutolsók 
egyike, a melyek hazulról érkeztek és ki másol
hatta le?

— És miután idegen kézbe került, — mondá Bá
thory István, — hogyan tudták megfejteni a rostély 
nélkül !



87

— Nem történhetett tehát máskép, mint hogy a 
rostélyt valaki ellopta, hacsak egy perczre is. Mondá 
Sándor gróf.

— Ellopta !... És ugyan ki lopta volna el ? — 
kérdé Zathmár László. — Elfogatásunk perczében még 
a szobámban levő irószekrény fiókjában volt, miután 
a rendőrség ott találta meg.

A dolog csakugyan megmagyarázhatatlannak lát
szott. Hogy a levelet megtalálták a postagalamb nya
kán, hogy lemásolták, mielőtt a galamb elvihette volna 
ahhoz, a kinek czímezve volt, hogy felfedezték a házat, 
a hová a galamb leszállt, mindez utóvégre a lehetőség 
körébe tartozott. De hogy a kryptografirozott szöveget 
megfejthették azon eszköz nélkül, a melylyel a levél 
írója összeállította, — ez érthetetlen volt.

— És mégis, — mondá Sándor gróf, — a levelet 
elolvasták, azt biztosan tudjuk és csak a rostély 
segélyével olvashatták el. Ez a levél vezette a rendőrsé
get az összeesküvés nyomára és az egész vád is csak 
egyedül ezen alapszik.

— Ez utóvégre is mindegy ! — mondá Báthory István.
— Épen nem mindegy! — kiáltá Sándor gróf. — 

Talán elárultak bennünket ! És ha csakugyan van áruló 
. . . nem tudni. . .

Sándor Mátyás és két társa késő éjjelig beszélgetett 
még egymással a rejtélyes ügy megmagyarázhatlan 
részleteiről.

Másnap reggel az őr megérkezése meglehetősen mély 
álomból költé fel őket. Ez volt az utolsóelőtti nap 
reggele. A kivégzés huszonnégy óra múlva fog végre
hajtatni.

Báthory István megkérdezte a börtönőrtől, szabad 
lesz-e utoljára látni a családját.

Az őr azt felelte, hogy e részben nem kapott uta
sítást.
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— De írhatunk-e legalább és leveleink el fognak-e 
jutni rendeltetésük helyére? — kérdé Sándor gróf.

— Rendelkezésükre fogok bocsátani papirt, tollat 
és tintát, — felelé az őr, — és Ígérem, hogy leveleiket 
át fogom adni a várparancsnoknak.

— Köszönjük, barátom, — mondá Sándor gróf, — 
hiszen ön ezzel mindent megtesz, a mit tehet! A mi 
pedig szolgálatának megjutalmazását illeti. . .

— Nekem elég az önök köszöneté, uraim, — felelé 
az őr, nem titkolván meghatottságát.

A derék ember csakhamar elhozta a szükséges író
szereket. Az elítéltek a nap egy részét végintézkedéseik 
megírásával töltötték. Sándor gróf leírta mindazokat a 
tanácsokat, a melyeket az apai szív adhat egy árvaság
ban maradó leánykának ; Báthory István leírta mind
azt a szeretetet, a melyet egy férj és apa kifejezhet a 
nejéhez és fiához intézett búcsúsorokban ; Zathmár 
László pedig leírta mindazt, a mit a gazda érezhet 
öreg szolgája, legutolsó barátja iránt.

De bármennyire el voltak is mélyedve az elítéltek a 
saját gondolataikba ezen az utolsó napon, mégis gyak
ran hallgatództak, hátha valami hang hatolhatna el 
hozzájuk a vártorony folyosóiról. Egynél többször úgy 
rémlett előttük, mintha a börtön ajtaja megnyílnék, 
mintha megengednék nekik, hogy még egyszer meg
ölelhessék kedveseiket. Hiszen ez oly nagy vígasztalás 
lett volna. De valóban, talán mégis jobb volt, hogy a 
szigorú tilalom, a mely megfosztá őket a végbúcsú 
vigasztalásától, egyszersmind megkímélte a szívhaso
gató jelenetektől is.

Az ajtó nem nyílt meg. Kétségkívül Báthoryné és 
fia é^ Lendek jószágigazgató, a kire Sándor gróf a kis 
leányát bízta volt, nem tudták, hogy hová szállították 
a foglyokat letartóztatásuk után, ép oly kevéssé, mint 
Boros, a ki még mindig fogva volt a trieszti börtön-
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ben. Sőt kétségkívül még azt se tudták, milyen ítélet 
sújtotta az összeesküvés vezéreit. Az elítéltek tehát 
nem is fogják őket láthatni többé az életben.

így múltak el a nap első órái. Sándor Mátyás koron- 
kint beszélgetett barátaival. Majd ismét huzamosabb 
időre elcsöndesedtek és gondolatokba mélyedtek.

Míg Báthory István és Zathmár László teljesen át
engedték magukat visszaemlékezéseiknek, Sándor Má
tyáson ellenállhatatlanul erőt vett egy gondolat, a mely 
makacsúl felerőszakolta magát elméjére. Nem kétke
dett benne, hogy e rejtélyes ügyben árulás működött. 
Oly jellemű emberre nézve, mint az övé volt, meg
halni a nélkül, hogy megfenyítette volna az árulót, 
bárki legyen is, meghalni a nélkül, hogy csak azt tudná, 
ki volt az áruló, felért kétszeres halállal. Ki kerítette 
kezére azt a levelet, a melynek a rendőrség az össze
esküvés felfedezését és az összeesküvők elfogatását 
köszönheté? Ki volt az, a ki megszerezte a módot, a 
melynek segélyével el lehetett olvasni a levél szövegét? 
Ki volt az, a ki a titkot feljelentette, talán eladta? . . . 
E megfejthetlen problémával szemben Sándor Mátyás 
túlizgatott agyán a láz egy neme vett erőt.

Míg társai írtak vagy némán és mozdulatlanul ültek, 
ő nyugtalanúl, izgatottan járt fel s alá a börtön falai 
mellett, mint egy vadállat a kalitkájában. Egy saját
szerű, de az akusztika törvényeiből teljesen meg
magyarázható tünemény végre a kezébe adta azt a 
titkot, a melynek megtudhatása felett méltó oka volt 
kétségbe esni.

Sándor gróf már több ízben megállt, midőn elhaladt 
azon szöglet mellett^ a melyet a közbenső fal képezett a 
folyosó külső falával. A vártorony ezen emeletén levő 
összes zárkák e folyosóra nyíltak. E sarokban az ajtó 
mellett olyasmit vélt hallani, a mi távoli és még fel nem 
ismerhető hangok zsibongásához hasonlított. Eleintén
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nem figyelt rá ; de nemsokára egy név — a saját 
neve! —hallatára figyelmesebben kezdett hallgatódzni.

Kétségkívül valamely akusztikai tünemény ment itt 
véghez, olyan, a melyhez hasonlót a dómok karzatain 
vagy köröndalakú boltívek alatt észlelhetünk. A hang, 
mely a körönd egyik oldalán csendül meg, végig hul
lámzik a falak belső körvonalán és meghallatszik a 
másik góczponton, a nélkül, hogy bármely más közbe
eső ponton hallható volna. Ilyen az a tünemény, a 
melyet a párisi Pantheon sírboltjában, a római Sz.- 
Péter-templom kupolája alatt, vagy a londoni Sz.- 
Pál-templom «Whispering gallery»-j ében tapasztal
hattunk. Ily körülmények közt a haj lás egyik gócz- 
pontján, bármelyik halk hangon kiejtett szó tisztán 
meghallatszik a másik góczponton.

Nem lehetett tehát kétség az iránt, hogy két vagy 
több egyén beszélgetett akár a folyosón, akár a folyosó 
átmérőjének túlsó végén és hogy a góczpont közel 
volt a Sándor Mátyás és társai börtönének ajtajához.

Sándor gróf egy kézintéssel magához hívta társait. 
Mind a három feszült figyelemmel haliga tództak.

Egyes mondat-töredékeket egészen tisztán megérthet
tek, de a mondatok azonnal félbeszakadtak, mihelyt 
a beszélgetők bármily csekély távolságra eltávoztak a 
góczponttól, vagyis attól a ponttól, a melynek fekvése 
a tünemény létrejöttét előidézte.

Különböző időközökben a következő szókat hal
lották :

— ön szabad lesz holnap, a kivégzés után . . .

— Aztán Sándor gróf javain ketten osztozunk 
meg .. .
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— Nélkülem ön talán nem lett volna képes megfej
teni a levél titkos írását. . .

— És nélkülem, a ki a levelet a galamb nyakáról 
levettem, • ön azt soha se kapta volna a kezeibe . . .

— Utó végre senki se gyaníthatja, hogy a rendőrség 
nekünk köszönheti . . .

Ha mindjárt az elítéltek sejtenének is e perczben 
valamit. . .

— Se rokonok, se jó barátok, senki se juthat hozzá
juk .. .

— A viszontlátásra, holnap, Sárkány . . .
— Holnap, Torontál Simon . . .

Ezzel a hangok elcsendesültek és egy becsukódó ajtó 
zöreje hallatszott.

— Sárkány!. . . Torontál Simon! — kiáltá Sándor 
gróf. — ök!... ők voltak!

Halálsápadtan nézett két barátjára. Szíve egy pillana
tig annyira elszorult, hogy megszűnt dobogni. Ijesztően 
kimeresztett szemei, megmeredett nyaka, vállai közé 
lehúzódott feje, szóval az erélyes természetben min
den ... minden a legvégső határokig fokozott irtóza
tos haragra vallott.

— ök !... a nyomorultak !... ők ! — ismétlé re
kedt ordítással.

Végre felegyenesedett, körülnézett és nagy léptek
kel járt fel s alá a börtönben.

— Menekülni !... Menekülni !... kiáltá. — Mene
külnünk kell.

És ennek az embernek, a ki kész volt néhány óra

/
1
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múlva bátran szembeszállani a halállal, a ki még csak 
védelmezni sem akarta az életét, ennek az embernek 
ezentúl csak egyetlen egy gondolata volt : élni. . . 
élni, hogy megbüntethesse a két árulót, Torontóit és 
Sárkányt!

— Igen! bosszút kell állanunk — kiáltá Báthory 
István és Zathmár László.

— Bosszút állni? Nem! . . . Igazságot tenni.
E néhány szó teljesen jellemezte Sándor grófot.

VI.

A pizinói vártorony.

A pizinói vár egyike a középkori hatalmas épületek 
legkülönösebb példányainak. A tágas, boltozatos ter
mekben csak lovagok hiányoznak, a csúcsíves ablakok
ban hosszú és tarka ruhás, hegyes fejkötős várúrnők, 
a falkoronás bástyafolyosók lőréseinél a felvonó hidak 
kerekei mellett íjászok és kelevézesek.

A vár kerek tornyából akart Sándor gróf megszökni, 
a kivégzést megelőző néhány óra alatt. Kétségkívül 
őrült vállalkozás volt, miután a foglyok azt se tudták, 
milyen volt ez a vártorony, a mely börtönük gyanánt 
szolgált s miután legkevésbbé sem ismerték a tarto
mányt, a melyen át kell menniök szökésük után.

A pizinói vártorony fekvése és külső alakja a kö
vetkező :

A kerek torony egy terraszon áll, a hol a város 
egyszerre véget ér. Ha az ember a terrasz párkányára 
támaszkodik, tekintete egy széles és mély üregbe merül, 
a melynek hosszú kúszó növényekkel befuttatott mere
dek falai függélyesen nyúlnak le a mélységbe. Semmi 
kiszögellése sincs e sziklafalnak. Sehol sincs le- vagy 
fölvezető lépcső, se tornácz, a melyen meg lehetne
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állapodni, vagy bármely támaszpont. Semmi egyéb, 
csupán azok a szeszélyes, sima, töredékes, szakadozott 
sávolyok, a melyek a sziklák rézsútos rétegeit jelölik. 
Szóval olyan mélység ez, mely elszédít, magához vonz 
és semmit sem ad vissza abból, a mit bele dobnak.

E mélység felett emelkedik a vár egyik oldalfala, 
kevés számú ablakaival, melyek a különböző emelete
ken levő zárkákat világítják meg. Ha valamelyik 
fogoly a nyílások egyikén kitekintene, rémülten hök- 
kenne vissza, ha csak a szédülés le nem vonzaná a 
mélységbe. A fenekén levő sziklákon összezúzódnék a 
teste, vagy magával ragadná a hegyi folyam, melynek 
áramlata a magas vízállás idején ellenállhatatlan.

Ez a mélység a Buco, mint a vidéken nevezik. Le
vezető csatornájául szolgál a Foiba nevű patak fölösle
ges vizének. E pataknak nincs kijáró útja másutt, mint 
azon az üregen keresztül, a melyet lassankint vájt 
magának a sziklák közt és a melyben szilaj és féktelen 
gyorsasággal rohan tova. Hova folyik el így a város 
alatt? Hol bukkan ismét elő? Nem tudja senki. Az 
agyagrétegbe vájt üreg, vagyis helyesebben csatorna 
hosszúságát, magasságát és irányát senki se ismeri. 
Ki tudná megmondani, vajjon a rohanó víz nem ütkö
zik-e száz meg száz kiszögellésbe, avagy egész oszlop
erdőbe, a mely a vár és az egész város épületeinek rop
pant halmazát fentartja? Mikor a vízállás nem volt se 
nagyon alacsony, se túlságosan magas és lehetővé tette 
az elindulást könnyű csolnakokon, merész vállalkozók 
megkísérlették kifürkészni a Foiba folyását a sötét 
alagúton keresztül, de a boltozat alacsony volta csak
hamar áthághatatlan akadályt gördített eléjük. Való
sággal semmit se tudtak az emberek a földalatti patak 
állapotáról. Talán az Adria víztükre alatt szakadt a 
tengerbe.

Ilyen ez a Buco, melynek Sándor gróf még a létezésé-
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röl se bírt tudomással. Miután azonban a menekülés 
csak a börtön egyetlen ablakán történhetett, a mely a 
Buco felett volt, az elítéltek ép oly biztos halálba men
tek, mintha a kivégzésre kirendelt gyalogsági szakasz 
előtt álltak volna.

Zathmár László és Báthory István csak a cselekvés 
pillanatát várták ; készen voltak maradni is, ha kell 
és a saját életük feláldozásával elősegíteni Sándor gróf 
menekülését.

— Mind a hárman menekülni fogunk, — mondá 
Sándor Mátyás, — ha egyszer künn leszünk, akkor 
elválhatunk egymástól.

A város toronyórája esti nyolcz órát ütött. Az el
ítéltek életéből már csak tizenkét óra volt hátra.

Az éjszaka közelgett és sötétnek Ígérkezett. Nehéz, 
csaknem mozdulatlan felhők terjedtek szét az ég
boltozaton. A nyomasztó, csaknem fojtó légkör tele 
volt villamossággal. Erős vihar közeledése volt érezhető.

Ily körülmények közt a szökés a siker némi reményé
vel kecsegtethetett, ha egy szédítő és ismeretlen mély
ség nem tátongott volna a menekülők lábai alatt. 
Az éj sötét : senki se fogja őket látni ; az éj viharos : 
senki se fogja őket hallani.

Sándor gróf azonnal belátta, hogy a szökés csak a 
börtön ablakán keresztül történhetik. Az ajtó feltöré
sére, vaspántokkal ellátott tölgyfa-ajtajának kifeszí
tésére gondolni sem lehetett. Ezenfelül a folyosón az 
őr lépteinek kopogása is hallatszott. Es ha az ajtón 
keresztül kimehettek volna is, merre irányozzák léptei
ket a vár folyosóinak tömkelegében? Hogyan menje
nek át a felvonó hídon, a melyet a katonai őrség 
bizonynyal szigorú őrizet alatt tartott? A Buco felől 
legalább nem álltak őrök. De a Buco jobban meg
védelmezte a kerek torony ez oldalát egy egész őr
csapatnál.
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Sándor gróf tehát egyedül annak megvizsgálására 
szorítkozott, hogy az ablakon áthatolhatnak-e.

Az ablak magassága körülbelül negyedfél lábnyi volt. 
A fal szélessége mintegy négy lábnyi lehetett. Erős vas
rostély volt az ablaknyílásba illesztve, csaknem köz
vetlenül az ablak belső oldala mellett. Hiányzott róla 
a szokásos deszka-rekesz, a mely a világosságot csak 
felülről engedi behatolni. Fölösleges is lett volna ilyet 
alkalmazni, minthogy az ablaknyílás mélységénél fogva 
a szem nem hatolhatott le a Buco meredélyébe.

Ha tehát a vasrostély kifeszítése vagy meggörbítése 
sikerülne, akkor nem volna nehéz kimászni az ablakon.

De ha kimászhatnak is az ablakon keresztül, hogyan 
jutnak le a meredek falon? Kötélhágcsójuk nem volt 
és nem is készíthettek volna. Az ágyneműt se lehetett 
e czélra használni. Ágyaik egy derékaljból álltak, a 
melyre egy pokrócz volt dobva. Az ablakon keresztül 
se menekülhettek volna tehát, ha Sándor gróf észre 
nem veszi, hogy egy láncz, vagy helyesebben vas
sodrony, a mely kívülről függélyesen lógott lefelé, 
megkönnyíthetné a szökést.

Ez a vasrúd e kerek torony ormán levő villám
hárító levezető sodronya volt. A villámhárító a 
torony azon részén volt alkalmazva, a mely egyene
sen a Buco felett emelkedik.

— Látjátok ezt a sodronyt? — mondá Sándor gróf 
barátjainak. — Kell annyi bátorsággal bírnunk, hogy 
ezt használjuk eszközül a menekülésre.

— Bátorságunk lesz, — mondá Zathmár László, — 
de lesz-e hozzá elég erőnk?

— Sebaj ! — mondá Báthori István. — Ha az erőnk 
elhagy, akkor egy pár órával hamarább halunk meg ; 
ennyi az egész.

— Ne gondoljunk a halálra, István, — viszonzá Sán
dor gróf. — Figyelj rám te is László ; jegyezzétek meg
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szavaimat jól. Ha kötelünk volna, nem haboznánk azt 
megerősíteni a vasrostélyon és lebocsátkozni rajta a föl
dig, úgy-e bár? No hát, ez a vezeték többet ér a kötél
nél, mert mozdulatlan és épen ennélfogva megköny- 
nyítheti a menekülést. Mint minden villámhárító ve
zetéke, úgy ez is kétségkívül vaskapcsokkal van a fal
hoz erősítve. E vaskapcsok megannyi szilárd pontot 
képeznek, a melyen a lábainkat megvethetjük. A lebe
géstől nem kell félnünk, mert a vezeték a falhoz van 
kapcsolva. Az elszédüléstől sincs mit tartanunk, mert 
éjjel van s a mélységet nem fogjuk látni. Következőleg, 
ha sikerül ezen az ablakon kibújnunk, akkor a hideg
vér és bátorság segélyével szabadokká lehetünk!

— Jól van! — mondá Zathmár László.
— Hova nyúlik le ez a vassodrony? — kérdé 

Báthory István.
— Kétségkívül valamely gödörbe vagy kútba, — 

felelé Sándor gróf, — de minden bizonynyal a tornyon 
kívül és ennél több nem kell. En csak egy dolgot tu
dok, csak egyet akarok látni : azt, hogy e sodrony 
végén van a szabadság . . . talán !

Sándor gróf nem tévedt, midőn azt állítá, hogy a 
villámhárító vezetéke egymástól bizonyos távolságban 
alkalmazott kapcsokkal van a torony falához megerő
sítve. E körülmény jelentékenyen megkönnyíthetné a 
menekülést, minthogy a kapcsok mintegy lépcső
fokokat fognak képezni, a melyek a nagyon rohamos 
lesiklást megakadályozzák. De azt nem tudták, hogy 
a kerek torony alatt a terrasz párkányán túl, a vas
sodrony szabadon lebeg az űrben és a vége lenyúlik 
a Foiba vizébe, a mely ekkor a legutóbbi nagy esőzé
sek következtében tetemesen megáradt.

Mindenekelőtt utat kellett tömi az ablakon keresztül. 
Ki kellett feszíteni a vasrostélyt, a mely azt elzárta. 
Lehetséges volt-e ezt véghez vinni, feszítővas, harapó



fogó, szóval minden eszköz nélkül? A foglyoknak még 
csak késük se volt.

— A mi azután következik, az csak nehéz lesz,— 
mondá Sándor Mátyás. — De talán itt ütközünk a 
lehetetlenségbe.

E szókkal Sándor gróf az ablakhoz ment, egyik kezé
vel erősen megragadta a vasrostélyt és úgy érezte, hogy 
talán nem fog nagy erőfeszítésbe kerülni a kifeszítése.

A rostély vaspántjai kissé mozogtak üregeikben. 
A sarkánál megrepedezett kő csak mérsékelt ellent- 
állásra volt képes. Valószínű, hogy a villámhárító sod
ronya igen hiányos vezetőképességgel bírt, mielőtt leg
utóbb kijavították. Valószínű, hogy a villamos fo
lyam szikrái, a melyeket a rostély vasa magához von
zott, megtámadták magát a falat is és tudjuk, hogy a 
villamos folyam ereje úgyszólván határtalan. Innét 
eredtek a rostélypántok üregeinek sarkán mutatkozó 
csorbulások és ebből származott a kő korhadtsága, a 
mely azt szinte lyukacsossá tette, annyira, mintha 
millió villamos szikrától ragyássá vált volna.

E tüneményt Báthory István magyarázta meg, mi
helyt ő is meggyőződött a kő állapotáról.

De most nem volt idő a hosszas magyarázgatásokra, 
hanem cselekedni kellett, haladék nélkül. Ha sikerül 
az üregek sarkainak kirepesztésével kifeszíteni a ros
télypántok végét, akkor talán könnyű lesz az egész 
rostélyt ledobni a mélységbe.

A lezuhanás zaját senki se fogja meghallani a foly
tonos mennydörgés közt, a mely most már szakadat
lanul zúgott a láthatár minden oldaláról.

— De a kezeinkkel nem repeszthetjük ki ezt a 
követ! — mondá Zathmár László.

— Nem, — felelé Sándor gróf. — Egy darab vas, 
egy penge kellene hozzá . . .

Valóban szükséges volt ilyesmi. Bármilyen korhadt
Verne : Sándor Mátyás, 7
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volt is az üregek széle, körmeik letöredeztek, ujjaik 
véresekké lettek volna a sikertelen munkában. Lehe
tetlen volt kifeszíteni a pántokat valamely vasdarab 
nélkül, ha mindjárt csak egy szeg volna is.

Sándor gróf körülnézett azon gyér világosságban, a 
mely a folyosóról hatolt be az ajtón levő lyukon ke
resztül. Kezeivel megtapogatta a falakat, azon re
ményben, hogy talán talál valahol egy szeget. Nem 
talált.

Ekkor az a gondolata támadt, hogy talán lehet
séges volna leszakítani egy pántot a padlóhoz erősí
tett vaságyakról. Mind a hárman munkához láttak és 
Báthory István nemsokára félbeszakítá két társá
nak munkáját, halk hangon magához szólítván őket.

Az ágya fenekét képező rövid vaspántok egyikének 
végét sikerült felszakítania. Most már csak több ízben 
fel és lefelé kellett hajtogatni a pántot, hogy a másik 
vége is kiszabaduljon.

Ez a műtétel csakhamar sikerült, Sándor grófnak 
most már egy hüvelyk hosszú és egy hüvelyk széles 
vasdarab volt a birtokában ; visszament vele az ablak
hoz, selyemnyakkendőjét a keze körül csavarta és el
kezdte repesztgetni a keresztvasak üregeinek széleit.

Természetes, hogy ez nem történhetett meg minden 
zörej nélkül. Szerencsére, a mennydörgés folytonos 
moraja elnémítá a zörejt. Midőn az égzengés egy pil
lanatra szünetelt, Sándor gróf is félbehagyta a munkát, 
mely e megszakítások daczára is eléggé gyorsan folyt.

Báthory István és Zathmár László az ajtó mellett 
álltak, hogy barátjukat figyelmeztessék, mikor az őr 
elhalad börtönük ajtaja előtt.

Egyszerre egy «csitt» hangzott el Zathmár László 
ajkáról és a munka azonnal szünetelt.

— Mi baj? — kérdé Báthory István.
— Hallgatózzál, — válaszolá Zathmár László.
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Fülét épen a körönd góczpontjához tartá és újra 
ismétlődött az az akusztikai tünemény, a mely az 
árulás titkát fölfedezte az elítéltek előtt.

A következő mondattöredékek voltak hallhatók, 
rövid időközökben :

— Holnap . . . szabadon . . . bocsátanak . . .
— Igen . . . holnap ... a szabadlábra helyezési pa

rancs . . .

— A kivégzés után . . . Aztán . . . felkeresem Zirone 
társamat, a ki Szicziliában vár rám . . .

— Nem sokáig időzött itt nálunk . . .

Nyilván Sárkány beszélgetett egy börtönőrrel. Ezen
felül Sárkány egy Zirone nevű egyént is említett, a 
kinek a keze kétségkívül szintén benne volt a dolog
ban. Sándor Mátyás gondosan megjegyezte magának 
ezt a nevet.

Szerencsétlenségre az utolsó szók, melyeknek meg- 
tudása oly hasznos lehetett volna a foglyokra nézve, 
nem jutottak el a füleihez. A legutolsó mondat végén 
a villám lecsapott s mialatt a villamos folyam végig 
futott a villámhárító vezetékén, villamos szikrák pat
togtak ki a vasdarabból, a melyet Sándor gróf a kezé
ben tartott. A körűié csavart selyemkendő nélkül a 
villamos folyam kétségkívül érintette volna.

Sándor gróf újra munkához fogott. A négy üreg 
közül három már annyira ki volt csorbítva, hogy a 
keresztvasat könnyen ki lehetett volna emelni belő- 
lök. Ekkor a negyediket kezdte repesztgetni az egy
mást érő villámok szakadatlan világánál.

Fél tizenegy órakor a munka teljesen be volt fe
jezve. A falakból kiemelt keresztvasat csak meg kellett 
lökni, hogy alázuhanjon az ablak-párkány lejtőjén.

7*
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Ez meg is történt, mihelyt Zathmár meghallotta, 
hogy az őr a folyosó másik oldala felé távozott,

A keresztvas lesiklott a lejtős párkányon és eltűnt. 
A mennydörgés épen szünetelt. Sándor gróf figyelt, 
hogy meghallja-e a zörejt, a melyet a nehéz tárgy le
zuhanásának elő kellett idézni a talajon. Semmit se 
hallott.

Végre az ablak szabad lévén, elérkezett a szökés 
percze.

— Barátim, — mondá Sándor Mátyás, — ha he
lyesetek, következőleg fogjuk intézni a dolgot. Én 
vagyok a legfiatalabb és úgy hiszem a legerősebb is 
közietek. Engem illet tehát megkísérleni a leszállást a 
vezetéken. Azon esetre, ha valamely előre nem lát
ható akadály miatt nem juthatnék le a földre, talán 
lesz erőm újra felmászni az ablakig. Te István, két 
perczczel később ki fogsz bújni az ablakon és utánam 
jösz . Ismét két percz múlva te is elindulsz László, ugyan
azon az úton. Mihelyt mind a hárman leértünk a to
rony tövéhez, a körülmények szerint fogunk cselekedni.

— Engedelmeskedünk neked, Mátyás — mondá 
Báthory István. — öleljük meg egymást, barátim!

A három férfi forró ölelésben karolta át egymást 
és úgy látszott, mintha ebből az ölelésből még nagyobb 
erélyt merítettek volna.

Ekkor, mialatt Zathmár László a börtön ajtajá
nál figyelt, Sándor gróf kibújt az ablakon. A legköze
lebbi perczben már az üres térben függött. Mialatt 
térdeit a vezetékhez szorította, kezeit folyvást egymás 
alá rakván lefelé csúszott, lábaival pedig a vaskapcso
kat kereste, hogy egy pillanatig pihenhessen.

A vihar borzasztó erővel tört ki. Az eső nem esett, 
de a szél irtózatosan dühöngött. Az egyik villám nem 
várta be a másikat. Czikázásaik egymást vágták át a 
kerek torony fölött, mely magához vonzotta elszige-
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SÁNDOR GRÓF KIBÚJT AZ ABLAKON.

telt fekvésénél fogva egy magaslat ormán. A villám
hárító hegye fehéres fényben tündökölt, melyet a villa
mos folyam, csótár-alakban sűrített körűié és rúdját a 
szélroham ingatta.
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Könnyen felfogható, mily veszélyes volt e vezeté
ken függni, a melyen a villamos áramlat folyvást fu
tott alá a bucói torkolat vizeibe. Ha a készülék jókar
ban volt, akkor nem kellett semmitől se félni, mert 
az érez rendkívüli vezetőképessége, az emberi test vég
telenül csekélyebb vezetőképességéhez képest, meg
oltalmazza a vezetéken lebocsátkozó vakmerőt. De 
ha a villámhárító hegye rossz állapotban van, vagy a 
folytonosság meg van szakítva a vezetéken, vagy végre, 
ha az alsó vége le van szakadva, akkor a villámütés 
lehetséges az igenleges és nemleges áramlatok egye
sülése következtében,* még pedig villámlás nélkül is, 
egyedül a készülékben falhalmozott villamos folyam 
feszülése által.

Sándor gróf jól tudta, mily veszélyben forog élete. 
Lassan, óvatosan bocsátkozott le a villamos légkör 
közepette, a mely őt minden oldalról körülvette. Lába 
a fal hosszában minden egyes vaskapcsot felkeresett 
és egy pillanatig megpihent rajta. S midőn egy-egy 
hatalmas villám megvilágítá az alatta tátongó üres
séget, igyekezett — de hasztalan — annak mélységét 
megmérni szemeivel.

Midőn Sándor Mátyás a börtönablaktól mintegy hat
van lábnyira ekkép lebocsátkozott, lábai alatt vala
mivel biztosabb támaszt érzett, valami párkányfor
mát, a mely néhány hüvelyknyi szélességben nyúlt elő 
a fal talapzata mellett. A villámhárító vezetéke azon
ban itt még nem végződött, még mélyebben is lenyúlt 
és valósággal, — a mit a szökevény nem tudhatott, — 
csak innentől fogva függött szabadon, 'majd a szikla 
mellett, majd az üres térben lebegve, ha valamely 
akadályba ütközött, a mely a mélység fölött kiszöggelt.

* így Ölte meg Richemant 1753-ban egy ökölnagyságú szikra, 
noha bizonyos távolságban állt a villámhárítótól, a melynek veze
tékét kettészakította.
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ÓRIÁSI VILLÁM HASÍTOTTA ÁT A LEVEGŐT.

Sándor gróf megállt és lélekzetet vett, két lába a 
párkányon nyugodott, de keze folyvást tartotta a 
vezetéket. Tudta, hogy leért a torony tövéhez, de
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arról sejtelme se volt, mily magasan áll még a völgy
fenék felett.

— Nagy mélység lehet, — gondolá magában.
A villámok vakító fényétől megijedt nagy madarak 

gyors szárnycsattogásokkal röpködtek körűié és a he
lyett, hogy röptűkben felfelé emelkedtek volna, leme
rültek az űrbe. Ebből azt következtette, hogy mere
délynek, sőt talán igen nagy mélységnek kelle előtte 
tátongani.

E pillanatban a vezeték felső részén zörej hallatszott. 
Sándor gróf egy villám gyors világosságánál egy sötét 
tömeget látott elválni a torony falától.

Báthory István volt, a ki e perczben kibújt az ab
lakon. Megfogta a vas-vezetéket és lassan lebocsátko
zott Sándor Mátyáshoz. A gróf erősen megvetette lábát 
a párkányon. Itt most már Báthory Istvánnak kellett 
várni, míg társa tovább megy lefelé.

Néhány másodpercz múlva egymás mellett álltak a 
sziklapárkányon.

Mihelyt a mennydörgés utolsó moraja megszűnt, 
megérthették egymás szavát.

— És László? — kérdé Sándor gróf.
— Két percz múlva itt lesz.
— Odafenn nincs semmi baj?
— Nincs.
— Jól van. Helyet csinálok Lászlónak, te pedig, 

István, bevárod őt ezen a helyen.
— Jól van.
E pillanatban óriási villám hasította át a levegőt és 

mintha a vezetéken végig futó villamos folyam az ide
geikig hatott volna, azt hitték, hogy a villám beléjök 
csapott.

— Mátyás ! Mátyás !... — kiáltá Báthory István, a 
rémület benyomása alatt, a melyen nem bírt erőt 
venni.
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. —-■ Hidegvér! . . . Én lebocsátkozom ... Te fogsz 
utánam jönni, — viszonzá Sándor gróf.

És már megragadta a vezetéket azzal a szándékkal, 
hogy lebocsátkozzék a legelső vaskapocsig, a melyen 
meg akart állni, hogy társát bevárja.

Egyszerre a torony felső részéből kiáltások hallat
szottak. Mintha a börtön ablakából hangzottak volna. 
E kiáltás hallatszott :

— Meneküljetek!
Zathmár László hangja volt.
Közvetlenül ezután élénk világosság villant meg a 

falon kívül és nyomban rá száraz, visszhangtalan dör- 
dület következett. Ezúttal nem a villám czikázó fénye 
volt az, a mi a homályban megvillant, nem a menny
dörgés moraja hangzott a térben. Puskalövés volt, a 
melyet kétségkívül találomra sütöttek el a torony vala
melyik ablakából. Akár jeladás volt az őröknek, akár 
a menekülőknek szánták a golyót, a szökés minden
esetre fel volt fedezve.

A folyosón az őr valami neszt hallott, társait elő
hívta és öten vagy hatan berohantak a börtönbe. 
A két fogoly távollétét azonnal észrevették. Az ablak 
állapota mutatta, hogy csak ezen a nyíláson át mene
külhettek. Ekkor hajolt ki Zathmár László az abla
kon és kiáltott le nekik, mielőtt megakadályozhatták 
volna.

— A szerencsétlen! — kiáltá Báthory István. — 
Elhagyjuk őt . . . Mátyás! . . . elhagyjuk őt?

Egy második puskalövés is eldördült s ezúttal össze
vegyült a mennydörgés robajával.

— Az Isten legyen neki irgalmas! — viszonzá Sán
dor gróf. — De nekünk menekülnünk kell, ha mindjárt 
csak azért is, hogy megboszuljuk ! . . . Jer, István, 
jer!. . .

Épen ideje volt. A kerek torony alsóbb emeletein
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levő ablakok is kinyíltak. Újabb puskalövések dör
dültek el. Nagy lárma is hallatszott. Hátha az őrök 
megkerülik a párkányt, a mely a torony alját körül
veszi és elvágják a szökevények menekülési útját? 
Hátha a torony másik oldaláról kilőtt golyók érhet
nék őket?

— Jer! — mondá Sándor gróf utolszor.
És lebocsátkozott a vezetéken, a melyet Báthory Ist

ván is azonnal megfogott.
Ekkor mindketten észrevették, hogy a vezeték az 

üres térben lebegett a párkány alatt. Nem volt itt 
többé nyugvópont vagy vaskapocs, a melyen pihen
hettek vagy lélekzetet vehettek volna. Mindketten 
tehetetlen játékszerei voltak a kezeiket fölhasogató 
vezeték lebegő ingásának. összeszorított térdekkel bo
csátkoztak le, visszatartóztathatlanul, mialatt a go
lyók a füleik körül süvöltöttek.

Egy egész perczig, nyolczvan lábnyi hosszúságban 
siklottak le így, azt kérdezvén magukban, vajjon fe
neketlen-e ez a mélység, a melybe alásülyedtek. Már 
is hallatszott alattuk a sebesen tovarohanó szilaj víz 
zúgása. Ekkor megértették, hogy a sodrony végének 
valamely hegyi patakba kell lenyúlni. De mit tegye
nek? Ha fel is akartak volna mászni a vezetéken, 
vissza a kőpárkányra, a kerek torony tövébe, nem 
lett volna hozzá erejük. Aztán hacsak a halálnemek 
közt lehetett válogatni, mégis többet ért az, a mely 
ott lenn a mélységben várt rájuk.

E pillanatban borzasztó csattanás dördült el va
kító villámfény közepette. Noha a villám nem érte 
egyenesen a villámhárító rúdját a kerek torony tete
jén, mégis oly nagy volt a villamos áramlat feszülése, 
hogy a vezeték egyszerre izzóvá lett tőle, mint a pla
tina-sodrony, mikor a villamos áramlatot átbocsátják 
rajta.
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Báthory István fájdalmában felkiáltott és elbocsá
totta a vezetéket.

Sándor Mátyás látta, a mint közvetlenül mellette 
lezuhant, szétterjesztett karokkal.

Ö is kénytelen volt elbocsátani a vezetéket, a mely 
a kezét égette és több mint negyven lábnyi magasság
ból lebukott a rohamos vizű Foiba patakba, az isme
retlen bucói mélység fenekén.

VII.

A Foiba vize.

Körülbelül esti tizenegy óra volt. A viharos fellegek 
kezdtek heves záport ontani. Az eső közé roppant 
nagyságú jégszemek is vegyültek, a melyek a Foiba 
vizeit korbácsolták és a szomszéd sziklákon pattogtak. 
A kerek torony ablakaiból nem lőttek többé. Mire 
való lett volna a golyókat a szökevényekre veszte
getni? A Foiba csak holttesteket ad vissza, ha általá
ban visszaad valamit.

Alig merült alá Sándor gróf a vízbe, midőn ellen
állhatatlanul tovaragadtatni érzé magát a bucói bar
langon keresztül. Néhány pillanat alatt a legvakítóbb 
világosságból, a melylyel a villamosság a mélység fe
nekét elárasztó, a legteljesebb sötétségbe jutott. A vizek 
zúgása helyettesítette itt a mennydörgés robaját. 
A hozzáférhetetlen üregbe nem hatolhatott be a kül
világ zaja és világossága.

— Segítség!...
E kiáltás hallatszott. Báthory István hangja volt. 

A víz hidegsége eszméletre téríté ; de nem bírta ma
gát fenntartani a víz felszínén és odaveszett volna, ha 
egy erős kar meg nem ragadja abban a pillanatban, 
midőn már csaknem alámerült.
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— Itt vagyok . . . István! . . . Semmitől se félj.
Sándor gróf egyik kezével fölemelte társát, a másik

kal úszott.
A helyzet rendkívül válságos volt. Báthory István 

alig mozgathatta tagjait, a melyeket a villamos áram
lat félig megbénított. A hideg vízben jelentékenyen 
enyhült ugyan az égési sebek által okozott fájdalma, 
de bénult állapotában képtelen volt a kezeit használni. 
Sándor gróf egy pillanatra se bocsátotta el, különben 
menthetetlenül alámerült volna, pedig neki magának 
is elég dolga volt azzal, hogy saját életét megóvja.

Teljes bizonytalanságban volt a felől is, hogy mily 
irányban folyik ez a víz, a tartomány melyik részét 
hasítja át, melyik folyamba, vagy melyik tengerbe 
szakad. Sándor Mátyás helyzete még azon esetben is 
kétségbeejtő lett volna, ha tudta volna, hogy ez a 
folyó a Foiba, miután senki se tudja, hova ömlenek 
rohamos vizei. Bedugaszolt üres palaczkok, melye
ket a barlang bejáratánál dobtak bele, soha se kerül
tek meg az isztriai félsziget egyetlen folyójábán sem, 
talán azért, mert a sötét üregben darabokra törtek, 
vagy talán azért, mert a tovarohanó víztömeg magával 
ragadta a föld kérgének valamely ismeretlen örvényébe.

A menekülők rendkívüli sebességgel sodortattak 
tova, a mi némileg megkönnyítette a felszínen maradá
sukat. Báthory István nem bírt többé állapotának ön
tudatával. Olyan volt Sándor gróf kezei közt, mint egy 
élettelen test. A gróf két ember helyett küzdött, de 
érezte, hogy közel van a kimerüléshez.

Fél óra múlt el így ; a halál valószínű volt minden 
perczben, minden másodperczben. Sándor Mátyás em
berfeletti erélye még nem csüggedt. Egészben véve, még 
szerencsés körülmény volt, hogy társa elvesztette az 
eszméletét. Ha az önfenntartás ösztöne felébred benne, 
szükségképen vergődött volna. S ez esetben kény-
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MEGRAGADTA BÁTHORY ISTVÁNT KARJÁNÁL FOGVA.

télén lenne vele küzdeni, hogy tehetetlenségre kár
hoztassa. Ekkor pedig Sándor grófra nézve nem ma
radt volna egyéb választás, mint őt’’sorsára bízni, 
vagy vele együtt elveszni.
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Mindazonáltal e helyzet nem tarthatott soká. Sán
dor Mátyás ereje észrevehetőleg kezdett kimerülni. 
Voltak perczek, midőn az ő feje merült alá, mialatt 
Báthory István fejét a víz felszíne fölé emelte. A lé
legzete hirtelen elakadt. Lihegett, fuldokolt, küzdenie 
kellett a megfúlás ellen. Sőt több ízben kénytelen volt 
el is bocsátani a társát, a kinek a feje azonnal alá
merült, de mindenkor sikerült őt megragadnia a víz 
sodrának közepette, a mely a csatorna egyes szűkebb 
pontjain hatalmasan felduzzadva, borzasztó robajjal 
rohant tova.

Nemsokára Sándor Mátyás veszve érezte magát. 
Báthory István végkép kisiklott a kezei közül. Egy 
végső erőfeszítéssel igyekezett megragadni. .. Nem 
találta többé s ő maga is alámerült a víz alsóbb ré
tegeibe.

Egyszerre egy erős ütődés megsebezte a vállát. 
Ösztönszerűleg kinyujtá a kezét. Midőn ujjai ismét 
összecsukódtak, egy csomó fagyökeret fogtak meg, a 
mely a vízben lógott.

Sándor Mátyás erősen belekapaszkodott és ismét 
felkerült a Foiba felszínére. Aztán, mialatt egyik ke
zével a gyökércsomóba fogódzott, a másikkal a társát 
kereste.

A legközelebbi pillanatban megragadta Báthory 
Istvánt a karjánál fogva és nagy erőfeszítéssel föl
emelte a fatörzsre, a melyen maga is helyet foglalt. 
Most mind a ketten egy pillanatra túl voltak az alá
merülés veszélyén, de sorsuk e fatörzshöz volt kötve és 
egyszerűen a Buco sziklás vízmedrének szeszélyeitől 
függött.

Sándor gróf egy pillanatra elvesztette volt az esz
méletét. Most legelső gondja volt meggyőződni a felől, 
hogy Báthory István nem csúszhatik-e le a fatörzs- 
röl. Ezenkívül elővigyázatból mögötte helyezkedett el,
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hogy szükség esetén fenntarthassa. Aztán előre tekin
tett. Azon esetre, ha a barlangba valamely világsugár 
behatolna, képes lenne azt észrevenni és megfigyelni 
a víz állapotát az üreg torkolatánál. De semmi se 
mutatott arra, hogy közel járnak e vég nélküli csatorna 
kijárásához.

Mindazonáltal a menekülök helyzete némileg javult. 
A fatörzs mintegy tíz lábnyi hosszú lehetett és gyö
kerei, melyek lenyúltak a vízbe, nem engedték, hogy 
hirtelen megfordulhasson. Hacsak erős ütődések nem 
érik, szilárdsága biztosítottnak látszott, daczára a fo
lyékony tömeg egyenetlen színvonalának. Gyorsasága 
a rohanó hegyipatakéval egyenlő lévén, legalább tizen
két kilométernyire volt tehető óránkint.

Sándor Mátyás visszanyerte egész hidegvérűségét. 
Igyekezett eszméletre hozni barátját, kinek a feje a 
térdein nyugodott. Meggyőződött róla, hogy szíve 
még dobog, de hogy csak nehezen tud lélekzeni. A szája 
fölé hajolt és levegőt fújt a tüdejébe. Talán a leg
első fulladási rohamok még nem okoztak szervezeté
ben helyrehozhatlan károkat.

Báthory István csakugyan nemsokára megmozdult. 
Ajkai erősebb lélekzetvételre nyíltak. Végre néhány 
szót hebegett :

— Nőm!. .. Fiam!. . . Mátyás!
Egész élete e szókba volt foglalva.
— István, hallod a szavamat. .. hallod? — kérdé 

Sándor gróf, a ki kénytelen volt lármázni a hegyi folyó 
zúgása közepette, mely a Buco boltozatait betöltötte.

— Igen ... igen !... hallom ! Beszélj !... beszélj . .. 
Kezedet a kezembe!

— István, többé nem fenyeget bennünket közvet
len veszély, — felelé Sándor gróf. — Egy fatörzsön 
úszunk . . . Hova ?... Azt nem tudnám megmondani, 
de ez legalább nem fog bennünket elhagyni.
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— Mátyás, és a vártorony?
— Attól már messze vagyunk! Azt kell hinniök, 

hogy e mélység vizeiben elvesztünk és eszükbe se 
juthat minket itt üldözni. Bárhova, akár folyamba, 
akár tengerbe szakadjon a hegyi patak, oda fogunk 
érni és oda fogunk érni élve. Ne hagyjon el a bátor
ságod, István! Őrködöm feletted! Néhány óra múlva 
mentve leszünk! Szabadok leszünk!

— És László? — suttogá Báthory István.
Sándor Mátyás nem felelt. Mit felelhetett volna? 

Zathmár László menekvését kétségkívül lehetetlenné 
tették. Most bizonynyal szigorú őrizet alatt van és 
barátai semmit sem tehetnek érte.

E közben Báthory István ismét hátrahajtotta a 
fejét. Nem volt elég fizikai ereje, legyőzni aléltságát. 
De Sándor Mátyás őrködött felette és készen volt min
denre, még arra is, hogy elhagyja a fatörzset, ha azon 
akadályok egyikébe ütköznék, a melyeket e sűrű 
sötétség közepett lehetetlen lett volna kikerülni.

Hajnali két óra lehetett, midőn a patak sebessége 
és következőleg a fatörzsé is érezhetőleg csökkenni 
látszott. A csatorna kétségkívül szélesbülni kezdett és a 
vizek, tágasabb tért találván falai közt, vesztettek 
rohamosságukból. Talán azt is lehetett e körülmény
ből következtetni, hogy nincs már messze a földalatti 
üreg vége.

De míg egyfelől a falak kitágultak, addig a boltozat 
mindinkább lefelé hajolt. Sándor Mátyás, mikor a 
kezét fölemelte, megérintheté a feje felett rendetlenül 
aláfüggő palaköveket. Néha bizonyos surlódásfélét is 
hallott : ezt a zörejt a fatörzs függélyesen felemelkedő 
gyökerei idézték elő, melyeknek vége a boltozatot 
dörzsölte. Ennek következtében a fatörzs gyakran meg
rázkódott, meglendült és irányt változtatott. Ilyenkor
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PIZINO S A FOIBA PATAK A MÉLYSÉGBEN.

a víz sodra oldalt kapta meg, megforgatta és a menek- 
vok attól tarthattak, hogy lesodródnak róla.

Verne : Sándor Mátyás. 8
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Miután e több ízben ismétlődött veszélyt elkerülték, 
még egy másik veszély maradt fenn, melynek követ
kezményeit Sándor Mátyás hidegen kiszámította. Ez 
a veszély pedig az volt, a melylyel a Buco boltozatá
nak folytonos lejebb sülyedése fenyegetett. Már is 
csak úgy menekülhetett tőle, hogy hirtelen hátrave
tette magát, mihelyt keze a szikla valamelyik elszöge- 
lését érinté. Vajjon kénytelen lesz-e ismét visszatérni 
a vízbe ? ö még csak megtehetné a kísérletet, de hogyan 
tartsa fenn társát a víz színe felett? És ha a földalatti 
csatorna boltozata hosszasan volna ilyen alacsony, le
hetséges lenne-e akkor élve kiszabadulni? Nem!

Bármily erős jellemű ember volt is Sándor Mátyás, 
az aggodalom mégis összeszorítá a szívét. Érezte, hogy 
a döntő pillanat közeleg. A fa gyökerei mind erőseb
ben súrolták a boltozat köveit és a fatörzs felső része 
koronkint annyira alámerült, hogy a víz egészen el- 
b.orítá.

Egyszerre borzasztó ütődés történt. A fatörzs az 
elejével a boltozatról lefüggő roppant szikladarabba 
ütközött. A fadarab a megrázkódtatástól teljesen fel
fordult. De Sándor gróf nem bocsátotta el. Egyik 
kezével kétségbeesetten a gyökerekbe kapaszkodott, a 
másikkal a víz felett tartá társát ugyanabban a pilla
natban, midőn elsodródott volna. Aztán vele együtt 
tovább engedte magát vitetni a víztömeg által, a mely 
e helyen már megtört a boltozaton.

Ez körülbelül egy perczig tartott, Sándor Mátyás 
úgy érzé, mintha veszve volna. Ösztönszerűleg vissza- 
fojtá a lélekzetét, hogy kímélje azt a kevés levegőt, a 
mely még mellében volt.

Egyszerre a híg tömegen keresztül, noha szempillái 
le voltak csukva, meglehetősen élénk világosság benyo
mását érzé. Egy villám czikázott végig a levegőben, 
s utána a mennydörgés robaja következett.
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A PATAK KÉT MAGAS SZIKLAFAL KÖZT FOLYT.

Végre világosságot láthatott!
A Foiba, kiszabadulván a sötét csatornából, a sza

bad ég alatt folyt tovább. De vajjon a partvidék me
lyik része felé vette irányát? Melyik tengerbe szakad 

8*
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a torkolatánál? Ez volt még mindig a megoldatlan 
kérdés, az élet és halál kérdése.

A fatörzs felkerült a felszínre. Sándor Mátyás még 
mindig tartotta Báthory Istvánt'; egy végső erőfeszí
téssel sikerült őt újból felsegítenie a mentő fadarabra 
és elfoglalni előbbi helyét mögötte.

Aztán maga elé, maga körül és maga fölé nézett. 
Mögöttük egy sötét tömeg kezdett eltünedezni. 

A Buco óriási sziklája volt ez, a földalatti üreggel, a 
mely utat engedett a Foiba vizeinek. A hajnal már 
szürkült a zenithen halvány foltokban, melyek a szép 
téli éjjeleken is szabad szemmel alig kivehető köd
foltokhoz hasonlítottak.

Sándor Mátyás élénk aggodalommal tekintett jobbra 
és balra. Ekkor láthatá, hogy a patak két magas szikla
fal közt folyt, mindig rendkívül sebesen.

Még mindig rohamos víz volt, mely a menekvő- 
ket tölcsérei és örvényei közt sodorta tova. De legalább 
a végtelenség borult a fejők fölé és nem az az ala
csony boltozat, melynek aláfüggő palakövei folyvást 
összezúzással fenyegették koponyájukat. Különben a 
víz mellett egyetlen lábnyomnyi hely sem volt, ame
lyekre ráléphettek, vagy a hol kiköthettek volna. 
A Foibát két magas sziklafal szorította közre. Egész
ben véve még mindig a csatorna folytatása volt ez, a 
víz által simára csiszolt függélyes falaival, csak a kő
boltozat hiányzott.

Az utolsó alámerülés eszméletre térítette Báthory 
Istvánt. Keze a Sándor Mátyás kezét kereste. A gróf 
föléje hajolt és e két szót mondá neki :

— Mentve vagyunk!
Attól nem kellett félni, hogy a fatörzs valamelyik 

sziklához fog csapódni. Magától kitért a szikladarabok 
elől, azáltal, hogy a víz sodrát követte, a mely azokat 
szépen elkerülte. De másfelől lehetetlen lett volna
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onnét kiszorítani, vagy a sebességét csökkenteni, hogy 
kikössenek vele bármely ponton, azon esetben, ha a 
partraszállás lehetőnek látszott volna.

Még egy óra múlt el ily körülmények közt, a nél
kül, hogy közvetlenül fenyegető veszély miatt kellett 
volna aggódniok. A legutolsó villámok is megszűntek. 
A vihar már csak a távolbai). nyilatkozott, tompa dör
gésekben visszhangoztatva a magasan járó felhők által, 
melyek hosszú csíkokban terültek el a láthatáron. 
A nappal már jelentkezni kezdett és fehér színűre 
festé az éjszakai vihar által megtisztított azúrt. Körül
belül reggeli négy óra lehetett.

Báthory István, félig fölemelkedve, Sándor gróf 
karjai közt nyugodott, a ki mindkettőjük helyett 
virrasztott.

E pillanatban, délnyugati irányban, messziről lövés 
hallatszott.

— Mi ez? "■— kérdé magában Sándor Mátyás. — 
Talán ágyúdörgés, a mely a kikötő megnyitását je
lenti? Ez esetben nem volnánk távol a tengerparttól! 
Melyik kikötő lehet ez? Trieszt? Nem, mert hiszen 
erre van kelet, erre fog fölkelni a nap. Vagy talán 
Pola volna, Isztria déli csúcsán? De hiszen akkor.. .

Egy második lövés is eldördült és nyomon követte 
* egy harmadik.

— Három ágyúdörgés! — mondá magában Sándor 
gróf. — Nem inkább jeladás ez talán, a mely azt 
jelenti, hogy tilos a hajóknak tengerre szállni? össze
függésben volna ez a mi szökésünkkel?

Ettől valóban félni lehetett. A hatóságok bizonyára 
semmit se mulasztottak el, hogy a szökevények mene
külését megakadályozzák.

— Az Isten legyen segítségünkre !J— mormogá Sán
dor gróf. — Ezentúl csak ő benne bízhatunk.

A magas sziklapartok, a melyek a Foibát környez-
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ték, lassanként alacsonyabbakká lettek és mindinkább 
eltávoztak egymástól.

A Foiba nagyon megszélesedett, de mindig magá
nyos medre lassúbb lefolyást engedett a vizeknek. 
Néhány feljebb elsodort fatörzs mérsékeltebb gyorsa
sággal úszott lefelé. A júniusi reggel eléggé hűvös volt. 
A megmenekültek dideregtek átázott ruháik alatt. 
Ideje volt, hogy valamely menhelyet találjanak, a hol 
a napon megszáríthassák öltönyeiket.

öt óra tájban a hegyek utolsó kiágazásait hosszú 
és alacsony partok váltották fel, a melyek kopár és 
sivár vidéken bontakoztak ki. A Foiba aztán félmér- 
földnyi széles medréből meglehetősen terjedelmes álló 
vízbe szakadt, a mely megérdemelte volna a laguna 
vagy a tó nevet. A háttérben, nyugat felé, néhány 
bárka, a melyek közül némelyek még ki voltak kötve 
a parthoz, a többiek pedig a szellő első fuvallatára 
indulni készültek, arra vallott, hogy e laguna nem 
volt egyéb medenczénél, a mely mélyen beszögellett a 
partvidékbe. A tenger tehát nem lehetett messze és 
mindenesetre czélszerűbb volt arra törekedni, hogy 
elérjék.

Sándor Mátyás nem tudta, mire határozza el magát, 
midőn a fatörzs a laguna balpartján egy czölöpbe üt
közvén, mely nem látszott ki a víz alól, egyszerre 
megállt. Sőt a gyökerei oly erősen beleakadtak egy 
bokorba, hogy szépen odalapult a part mellé, mintha 
oda kormányozták volna.

Sándor gróf óvatosan kiszállt a partra. Mindenekelőtt 
arról akart meggyőződni, hogy láthatja-e őket valaki?

A merre csak nézett, sehol se látott egyetlen halászt 
vagy más embert sem, a laguna e részén.

Pedig mégis volt ott valaki. Nem egészen kétszáz 
lépésnyire tőlük egy ember hevert a fövényen és onnét 
megláthatta a menekülteket.
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Sándor gróf teljes biztonságban hivén magát, le
ment a fa törzsig, karjaiba emelte társát és- lefektette 
a partra, a nélkül, hogy tudta volna, hol vannak és 
merre kellene menniök.

A parton, néhány lépésnyire, egy vadászkunyhó állt. 
Ide menekült Sándor gróf Báthory Istvánnal, mihelyt 
kissé visszanyerték erejöket. Itt aztán levetették ru
háikat, a melyeket a nap meleg sugarai csakhamar 
megszáríthattak — és vártak. A halászbárkák elhagy
ták a léméi csatornát és a meddig a szem láthatott, a 
part néptelennek látszott.

E perczben az az ember, a ki e jelenet tanúja volt, 
felkelt, a kunyhóhoz közeledett, mintegy jól meg akar
ván jegyezni a fekvését, aztán eltűnt dél felé, egy 
csekély magasságú part mögött.

Három óra múlva Sándor Mátyás és társa ismét 
felölthették ruháikat, a melyek ugyan még kissé ned
vesek voltak, de útnak kellett indulniok.

— Nem maradhatunk tovább ebben a kunyhó
ban, — mondá Báthory István.

— Elég erősnek érzed magadat utunk folytatására? 
— kérdé Sándor Mátyás.

— Főleg az éhségtől vagyok kimerülve.
— Igyekezzünk a tengerpartra jutni, talán lesz al

kalmunk ott némi élelmiszerekhez jutni, sőt talán 
hajóra is szállhatunk. Jer István.

Mindketten elhagyták a kunyhót. Nyilván inkább az 
éhség gyöngítette őket, mint a fáradság.

Sándor gróf szándéka volt a léméi csatorna déli 
partján végigmenve a tengerhez jutni. A vidék nép- 
telen volt ugyan, de számos ér szelte át, a melyek 
valamennyien a vízárokba szakadtak. E nagy, nedves 
hálózat alatt az egész partvidék ingo vány t képez, 
melynek iszapja nem nyújt szilárd alapot. Ki kellett 
térni előle, egy nagy kerülővel dél felé — a mely irányt
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könnyen meg lehetett ismerni a nap állásáról. A szöke
vények két óra hosszat mentek így a nélkül, hogy 
egyetlen emberi lénynyel találkoztak volna, de egy
szersmind a nélkül is, hogy lecsillapíthatták volna 
éhségüket, a mely őket annyira gyötörte.

Itt már a vidék kezdett kevésbbé sivár lenni. Egy 
úthoz értek, a mely keletről nyugat felé nyúlt el, az 
út mellett levő mérföldjelző kő legkevesebb felvilágo
sítást se nyújtott az országrész felől, a melyben Sándor 
gróf és Báthory István úgyszólván vakon barangoltak. 
Azonban néhány málnabokor és valamivel messzebb 
egy kölestábla lehetővé tette, nem azt, hogy éhségöket 
lecsillapíthassák, hanem legalább azt, hogy a gyomru
kat megcsalják. A nyers köles és a néhány maroknyi 
üdítő málna talán képes lesz megakadályozni, hogy le 
ne rogyjanak a kimerültségtől, mielőtt elérték volna a 
partvidéket.

Déltájban öt vagy hat gyalog utas mutatkozott az 
úton. Sándor Mátyás óvatosságból nem akarta magát 
mutatni. Szerencsére mintegy ötven lépésnyire balról 
egy bekerített helyet pillantott meg, egy rombadőlt 
major körül. Mielőtt észrevehették volna, itt rejtőzött 
el társával egy sötét pincze-féle helyiségben. Ha vala
mely arra menő megállapodnék is a majornál, mégis 
remélhették, hogy nem fogja őket fölfedezni, ha mind
járt éjjelig itt kellene is maradniok.

Az utasok parasztok és sópároltató munkások vol
tak. Ketten-hárman ludakat hajtottak, kétségkívül 
valamely városba vagy faluba, a mely nem lehetett 
nagyon messze a léméi csatornától. A férfiak és a nők 
egyaránt az isztriai divat szerint voltak öltözve, ék
szerekkel, érmekkel, függőkkel, keresztekkel, ezüst 
tűkkel, melyek mindkét nembeliek közönséges öltözé
két szokták díszíteni. A munkások ruhája egyszerűbb 
volt, tarisznyájukkal a hátukon és bottal a kezökben, a
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szomszédbeli szalmákhoz, vagy talán a stagnói és 
piranói jelentékenyebb telepekhez indultak, a tarto
mány nyugati része felé.

Némelyek közülök, az elhagyatott major elé érkezvén, 
egy perczre megálltak, sőt le is ültek az ajtó küszö
bén. Hangosan és meglehetős élénken beszélgettek, 
de csupán a foglalkozásukra vonatkozó tárgyakról.

— Miután a vidékbeliek semmit szólnak szöké
sünkről, — jegyzé meg Sándor gróf, — ebből azt kö
vetkeztethetjük, hogy az még nem jutott tudomásukra.

— Ez azt bizonyítaná, — viszonzá Báthory István— 
hogy már elég messze vagyunk az erődtől. És ez nem 
is volna meglepő, ha figyelembe vesszük a hegyi pa
tak sebességét, a mely hat óránál tovább sodort minket 
magával a föld alatt.

— Igen, így kell lenni! — mondá Sándor gróf.
Azonban két órával később néhány munkás, kik a 

majorház előtt elmentek, a nélkül, hogy megálltak 
volna, egy csendőrszakaszról beszélgetett, a melylyel 
a város kapuja előtt találkoztak.

A várost nem nevezték meg.
E hír nem volt alkalmas a menekültek megnyugta

tására. Ha csendőrök czirkálnak a vidéken, akkor való
színűleg az ő üldözésükre vannak kiküldve.

— Pedig, — mondá Báthory István, — azon körül
ményeknél fogva, a melyek közt a szökésünk történt, 
azt kellene hinniök, hogy elvesztünk és hogy minden 
további nyomozás fölösleges.

— Nem fognak bennünket holtnak hinni, míg hul
láinkat meg nem találták, — viszonzá Sándor Mátyás.

Kétségtelen volt, hogy a rendőrség talpon van és 
nyomozza a szökevényeket. Elhatározták, hogy az éj 
beálltáig elrejtőzve maradnak a majorban. Az éhség 
gyötörte őket, de nem merték elhagyni rejtekhelyüket 
és ezt igen helyesen cselekedték.
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Délután öt óra tájban egy kis lovascsapat lépteinek 
dobogása hallatszott az úton.

Sándor gróf, a ki négykézláb a kerítés kapujáig’má- 
szott, gyorsan visszatért a társához és magával vonta 
őt a pinczehelyiség legsötétebb zugába. Itt mind a 
ketten, egy halmaz mindenféle gaz alatt, teljesen moz
dulatlanul maradtak.

Hat csendőr, egy őrvezető vezénylete alatt, nyugat 
felől jött az úton és kelet felé tartott. Vajjon meg 
fognak-e állapodni a majornál? E kérdést intézte ma
gához Sándor gróf élénk aggodalommal. Ha a csend
őrök motozást tartanak e rombadőlt házban, lehe
tetlen, hogy fel ne fedezzék azokat, a kik ide rejtőz
tek el.

Az őrvezető megállítá embereit. Két csendőr vele 
együtt leszállt a lovakról, a többiek nyeregben marad
tak. Ez utóbbiak parancsot kaptak, hogy kutassák ki 
a vidéket a léméi csatorna partjáig, aztán térjenek 
vissza a majorhoz, a hol társaik várni fognak rájuk 
esti hét óráig.

A négy csendőr azonnal eltávozott. Az őrvezető és 
a másik kettő a lovakat a kerítésen kívül levő és félig 
összedőlt korlát czölöpjeihez kötözte. Aztán künn le
ültek és beszélgetni kezdtek. A két menekült meg
hallhatta minden szavukat.

— Ma este visszatérünk a városba, a hol utasítá
sokat fogunk kapni az éjjeli szolgálatra nézve — fe
lelé az őrvezető egy kérdésre, — a melyet az egyik 
csendőr intézett- hozzá. Lehetséges, hogy újabb táv
irati parancsok érkeztek Triesztből.

A kérdéses város tehát nem volt Trieszt. Ezt Sándor 
gróf megjegyezte magának.

— Nem lehet-e attól tartani, — jegyzé meg a másik 
csendőr, — hogy a szökevények, mialatt mi itt keres
sük őket, elérik a quarnerói csatornát?
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— Igen, ez lehetséges, -r- felelé az első csendőr, — 
mert ott nagyobb biztonságban hihetik magukat, 
mint itt.

— Ha megtették, se nyernek vele sokat, miután az 
egész tengerpartot szemmel tartják, a tartomány egyik 
végétől a másikig.

Második adat : Sándor gróf és társa csakugyan Isztria 
nyugati tengerpartján voltak, vagyis közel az Adriai
tenger partjaihoz.

— Azt hiszem, hogy a piranói és a capo d’istriai 
szalmákban is fognak nyomozásokat tenni, — folytatá 
az őrvezető. — Itt könnyebben lehet elrejtőzni és bár
kára szert tenni, a mely elszállítja qz embert Rimini 
vagy Velencze felé.

— Bizony okosabban tették volna, ha szép csönde
sen a börtönükben maradnak! — jegyzé meg mély 
filozófiával az egyik csendőr.

— Persze! — viszonzá a másik, — miután előbb- 
utóbb úgy is el fogják őket csípni, hacsak ki nem 
halászszák a holttestüket a Bucóban. Most már vége 
volna az egész dolognak és nekünk nem kellene az 
egész vidéket barangolni, a mi ily hőségben elég nehéz 
munka !

— És ki tudja, hogy nincs-e már vége minden
nek? — viszonzá az őrvezető. — Talán a Fioba vál
lalta magára az ítélet végrehajtását.

Tehát a Foiba volt az a folyó, a mely elsodorta 
Sándor grófot és társát! És elfogatásuk után a pizinói 
erődbe hozták őket, ide zárták be, itt tárgyalták ügyö
ket, itt ítélték el őket ! Itt kellett volna kivégeztetniök ! 
A pizinói vártoronyból szöktek meg! Sándor gróf jól 
ismerte Pizino városát. Most már tehát tisztában volt 
e rájuk nézve oly fontos kérdéssel és többé nem fog
nak találomra kóborolni az isztriai félszigeten keresz
tül, ha a menekülés még általában lehetséges.
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A csendőrök beszélgetése idáig terjedt ; a szökevé
nyek e néhány szóból megtudtak mindent, a mit tud- 
niok érdekökben állt.

E közben az örvezető felkelt. Fel s alá járt a kerí
tés mellett és nézelődött, vajjon emberei nem térnek-e 
még’vissza a’majorhoz. Két vagy három ízben bement 
a düledező házba, megtekintette a szobákat, inkább 
szokásból, mint gyanakvásból. Elment a pincze ajta
jáig is, a hol a szökevényeket minden bizonynyal fel
fedezték volna, ha nem uralkodik teljes sötétség. Sőt 
be is lépett a helyiségbe és kardjának hüvelye súrolta 
a csomó gazt, a mely alá a menekültek elrejtőztek, a 
nélkül azonban, hogy őket érintette volna. E percz- 
ben Sándor Mátyás és Báthory István oly aggodal
makat éltek át, a melyeket nehéz volna leírni. Egyéb
iránt el voltak tökélve, hogy drágán fogják életüket 
eladni, ha felfedeznék őket. Az őrvezetőre rohanni, 
felhasználni meglepetését, elvenni tőle a fegyvereit, 
megtámadni őt két emberével együtt és megölni őket 
vagy megöletni magukat, — erre voltak elszánva.

E pillanatban az őrvezetőt kívülről szólították. El
hagyta a pinczehelyiséget, a nélkül, hogy valamely 
gyanús dolgot talált volna. A nyomozásra kiküldött 
négy csendőr visszatért a majorba. Minden iparkodá
suk daczára sem akadtak a szökevények nyomára az 
egész vidéken, a mely a tengerpart, a léméi csatorna 
és az út közt terült el. De nem tértek vissza egyedül : 
egy ember jött velők.

Egy spanyol volt, a ki rendszerint a szomszédos 
szalmákban szokott dolgozni. A város felé ment, mi
kor a csendőrök találkoztak vele. Miután azt mondta 
nekik, hogy bejárta a vidéket a város és a szalinák 
közt, elhatározták, hogy elkísérik őt az őrvezetőhöz, 
hadd kérdezze ki. Az ember nem vonakodott őket 
követni.
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«ŐRVEZETŐ ÚR, KÉT EMBERT LÁTTAM . . .»

Az őrvezető azt kérdezte tőle, hogy a szalinamunká- 
sok nem láttak-e két idegen embert.

— Nem, őrvezető úr, — mondá a spanyol mun
kás, — de ma reggel, egy órával később, hogy a várost
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elhagytam, két embert láttam, a kik a léméi csatorna 
sarkánál partra szálltak.

— Két embert? — kérdé az örvezető,
— Igen, de minthogy a vidéken azt hitték, hogy a 

kivégzésnek ma reggel kellett megtörténni a pizinói 
várban és miután a szökés híre még nem volt elter
jedve, nem is figyeltem a két szökevényre. Most már 
tudom, mihez kell magamat tartanom és nem csodál
koznám rajta, ha a két idegen ember a két szökevény 
lett volna.

Sándor gróf és Báthory István a pincze mélyében 
hallotta e párbeszédet, a mely oly nagyfontosságú 
volt rájuk nézve. E szerint észrevették őket, mihelyt a 
léméi csatorna partján a szárazföldre léptek. ’

— Mi a neved? — kérdé az őrvezető.
— Carpena. Munkás vagyok a szalinákban.
— Megismernéd azt a két embert, a kiket ma 

láttál a léméi csatorna partján?
— Talán.
— Jól van. Menj a városba, tégy jelentést arról, a 

mit láttál és bocsásd magadat a rendőrség rendelke
zésére.

— Értettem.
— Tudod-e, hogy ötezer forint jutalom van Ígérve 

annak, a ki felfedezi a szökevényeket?
— ötezer forint!
— És súlyos büntetés annak, a ki menhelyet ad 

nekik.
— Ezt még nem tudtam.
— Menj ! — mondá az őrvezető.
A spanyol közleményének mindenekelőtt az volt az 

eredménye, hogy eltávolítá a csendőröket. Az örvezető 
parancsot adott embereinek, hogy lóra üljenek és noha 
már sötétedni kezdett, útnak indult, szorgosabban ki
fürkészni a léméi csatorna partjait. Carpena is azonnal
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elindult a város felé, azt gondolván magában, hogy 
egy kis szerencsével a szökevények kézrekerítése csi
nos összeget jövedelmezhetne neki, Sándor gróf elkob
zott birtokainak rovására.

Sándor Mátyás és Báthory István még egy darabig 
vártak, mielőtt elhagyták volna a pinczehelyiséget, a 
mely menedéket adott nekik. Megfontolták, hogy a 
csendőrség ki van küldve nyomozásukra, hogy már 
látták és felismerhetik őket és hogy az isztriai tarto
mányok többé nem nyújtanak nekik semmiféle bizton
ságot. Következőleg a lehető legrövidebb idő alatt el 
kellett hagyni a tartományt és átkelni akár Olasz
országba, az Adriai-tenger túlsó partjára, akár Dal- 
mácziába vagy a katonai határőrvidékre, a honnét az 
osztrák határon könnyebben átmehetnek.

Az első mód a siker nagyobb kilátásával kecsegte
tett, a mennyiben a szökevények hatalmukba kerít
hetnek egy bárkát, vagy rábeszélhetnek valami ha
lászt, hogy átszállítsa őket, az olasz partokra. Ezt 
aztán el is határozták.

Este félkilenczkor, midőn már meglehetősen besöté
tedett, Sándor Mátyás elindult társával a düledező 
majorból, nyugati irányban, az Adria partjai felé. 
Kénytelenek voltak az úton maradni, hogy a Lémé 
mocsarai közé ne jussanak.

De ezen az ismeretlen úton haladva, nem azt kocz- 
káztatják-e, hogy abba a városba érnek, a melyet 
Isztria központjával egybeköt? Nem annyi lett volna 
ez, mint a legnagyobb veszélyekbe rohanni? Kétség
kívül, de mit tehettek egyebet?

Este tizedfél óra tájban egy város árnyképe tűnt 
fel előttük a sötétségben körülbelül egy kilométernyi 
távolságban. Nehéz dolog lett volna megismerni a 
várost.

Csupán egy háztömeget láttak, a mely egymás fölé
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tornyosult a tengerparton, egy óriási sziklatömbön, a 
kikötő felett, a mely a part kanyarulatánál szögellett 
be. Az egész felett kimagaslott egy karcsú torony, a 
mely a homályban a valóságnál még sokkal magasabb
nak látszott.

Sándor Mátyás elhatározta, hogy nem megy be a 
városba, a hol a két idegen megérkezését csakhamar 
észrevették volna. Meg kellett tehát kerülni a falakat, 
ha lehetséges s így érni el a tengerpart valamelyik 
félreeső pontját.

De ez nem történt meg a nélkül, hogy a két szöke
vényt ne követte volna távolról ugyanaz az ember, a 
ki megpillantotta őket a léméi csatorna partján, — 
ugyanaz a Carpena, a kinek a csendőraltiszt előtt tett 
vallomását kihallgatták.

A spanyol, a kitűzött jutalom által csábítva, haza
menet letért az útról, hogy jobban kémkedhessék és 
a véletlen, a mely neki kedvezett, a menekülteknek 
pedig kárára volt, a szökevények nyomára vezette.

Csaknem ugyanazon perczben egy rendőr szakasz, a 
mely a város egyik kapuján jött ki, kevésbe múlt, hogy 
el nem zárta az útjokat. Épen csak annyi idejük volt, 
hogy félrevonulhattak, aztán a kikötő fala mellett 
gyorsan a tengerpart felé siettek.

Egy szerény halászkunyhó állt itt, melynek apró 
ablakai meg voltak világítva s ajtaja nyitva. Sándor 
Mátyás és Báthory István veszve van, ha e háznál 
nem találnak menedéket, ha be nem bocsátják őket. 
Menedéket keresni kétségkívül annyit jelentett, mint 
koczkára tenni mindent, de nem tétovázhattak.

Sándor gróf és társa a ház ajtaja felé futott. A kü
szöbön megálltak.

Benn egy ember hálót foltozgatott egy hajólámpa 
világánál.

— Barátom, — így szólítá meg Sándor gróf —
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nem volna szíves megmondani, mi a neve ennek a 
városnak.

— Rovigno.
— És kié ez a ház?
— Ferrato Andrea halászé.
— Szíveskednék Ferrato Andrea halász nekünk éjjeli 

szállást adni?
Ferrato Andrea végignézte az idegeneket, az ajtó

hoz ment, megpillantó a rendőrszakaszt, a mely a 
kikötő falának sarka mellett bekanyarodott, kétség
kívül kitalálta, kik azok, a kik vendégszeretetét kér
ték és belátta, hogy veszve vannak, ha késlekedik a 
felelettel . . .

— Lépjenek be, — mondá.
De a két szökevény nem sietett átlépni a halász 

házának küszöbét.
— Barátom, — mondá Sándor gróf — ötezer fo

rintnyi jutalom van Ígérve annak, a ki átszolgáltatja 
a pizinói vártoronyból megmenekült szökevényeket.

— Tudom.
— És a gályarabság vár arra, a ki nekik menhelyet 

ad — folytató Sándor gróf.
— Tudom.
— ön átszolgáltathat bennünket.
— Mondtam már, hogy lépjenek be . . . lépjenek be 

hát! — felelé a halász.
És Ferrato Andrea becsukta mögöttük az ajtót 

ugyanazon pillanatban, midőn a rendörszakasz a ház 
elé ért.

VIII.

Ferrato Andrea háza.

Ferrato Andrea korzikai volt és a sartenai kerület
ben, Santa Manza helységben született.

Verne : Sándor Mátyás. 9
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Ferrato Andrea itt, Santa Manzában gyakorolta ha
lászmesterségét azon a keskeny darab tengeren, a mely 
Korzika és az olasz föld közt létezik, néha azonban 
ellátogatott a Bonifacio-szorosig és Szardínia szige
téig is.

Húsz évvel ezelőtt nőül vett egy fiatal leányt Sarte- 
nából, két év múlva egy leánykája született tőle, a 
ki a keresztségben Mária nevet kapott. A halászmes
terség nehéz mesterség, főleg mikor korálhalászattal 
is párosul, mert a tengeralatti koráltelepeket a ten
gerszoros legveszélyesebb átjáróinak fenekén kell ke
resni. De Ferrato Andrea bátor, erős, fáradhatlan 
ember volt és a halászat mindkét nemében egyenlő 
ügyességgel bírt. Üzlete virágzott. Tevékeny és értel
mes neje tökéletesen rendben tartotta a santa-manzai 
kis házat. Mind a ketten tudtak olvasni, írni és szá
molni, így aránylag müveiteknek mondhatók azon 
százötvenezer olvasni és írni nem tudó emberhez ké
pest, melyeket a statisztika máig is előtüntet a sziget 
kétszázhatvanezer lakosa közt.

Ezenkívül — talán épen e műveltségénél fogva — 
Ferrato Andrea gondolkozásmódjára és érzelmeire 
nézve egészen franczia volt, noha olasz eredetű család
ból származott, mint a korzikaiak nagy többsége. És 
e körülmény, ez időtájban, ellenségeket szerzett neki 
azon a vidéken. A sartenai kerület a sziget déli végén 
fekszik, messze Bastiától, messze Ajacciótól, messze a 
nevezetesebb közigazgatási és törvénykezési közpon
toktól.

Tehát, mint említők, kisebb-nagyobb mértékben tit
kolt ellenséges indulat uralkodott a Ferrato-család 
iránt ; Korzikában pedig az ellenséges indulat nagyon 
közel van a gyűlölethez és a gyűlölet még közelebb 
az erőszakosságokhoz. Bizonyos körülmények csak
hamar még inkább elmérgesítik ezeket az érzelmeket.
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Ferrato Andreának egy szép napon elfogyott a türelme 
és haragja fellobbanásában megölt egy kötekedő gaz- 
ficzkót, a ki őt fenyegette. Ennek következtében me
nekülnie kellett.

De Ferrato Andrea nem tartozott azok közé az em
berek közé, a kik a hegységekbe menekülnek, a hol 
egész életük nem egyéb örökös küzdelemnél részint a 
rendőrség, részint az elhunyt rokonai és barátai ellen, 
míg végre a kölcsönös bosszúállások lánczolatának az 
övéik is áldozatul esnek. Elhatározta, hogy kivándorol 
és sikerült titokban elhagynia Korzikát és átkelni a 
szárdiniai partokra. Neje utána ment kis leányával, 
a mint pénzzé tehette csekély vagyonkájukat, elad
hatta a santa-manzai házat, ingóságaikat, bárkájukat 
és hálóikat. Örökre lemondott arról, hogy szülőföldjét 
viszontlássa.

Ezenkívül a gyilkosság, noha önvédelemből követte- 
tett el, súlyosan nehezült Ferrato Andrea lelkiismere
tére ; elhatározta, hogy jóvá teszi ezt a bűnét. Azt 
mondá magában, hogy az emberölésért csak úgy nyer
het bocsánatot, ha a helyett, a saját élete koczkázta- 
tásával megmenti egy másik ember élétét. Elhatá
rozta, hogy ezt megteszi, mihelyt alkalom kínálkozik.

Ferrato Andrea rövid ideig maradt Szárdiniában, a 
hol könnyen megismerhették és felfedezhették volna. 
Erélyes és bátor ember létére nem remegett magáért, 
de remegett az övéi miatt, kiket a családi vérbosszú 
utolérhetne. Bevárta a perczet, míg elköltözhetett, a 
nélkül, hogy gyanút ébresztene és átment Olaszor
szágba. Anconából alkalma nyílt átkelni az Adriai
tengeren, az isztriai partokra. Nem szalasztotta el a 
kedvező alkalmat.

Ezért és ily körülmények következtében telepedett 
meg a korzikai halász a rovignói kis kikötőben. Tizen
hét év előtt újra kezdte itt halász mesterségét, és

9*
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visszaszerezte előbbi jólétét. Megérkezése után kilencz 
évvel egy fia született, a ki Luigi nevet nyert és a kinek • 
születése az anya életébe került.

Ferrato Andrea, özvegysége óta egyedül élt leányá
val és fiával. Mária, a ki akkor tizennyolez éves volt, 
az anyát pótolta a fiatal gyermek mellett, a ki nyolcza- 
dik évét volt betöltendő. És a rovignói halász derék 
nejének elvesztése felett folyvást érzett gyötrő fáj
dalma nélkül olyan boldog lett volna, a milyenné a 
munka és a teljesített kötelesség öntudata teheti az 
embert. Mindenki szerette őt a vidéken, mert szolgá
latkész és jó ember volt. Ezenkívül nagyon jól ismerte 
a partokat, a melyeken ugyanazon nyelvet beszélik, a 
melyet ő beszélt Korzikában. Az a jövedelem, a mit 
a hajók kalauzolásáért keresett Polától Triesztig, tete
mesen fokozta azt a jövedelmet, melyet a halászatból 
nyert, e halakban gazdag vizeken. Nem is ment el 
házából szegény ember alamizsna nélkül és Mária 
leánya híven segítette őt a könyörületességben.

De a santa-manzai halász nem feledkezett meg régi 
Ígéretéről : életet életért. Egy embert megfosztott éle
tétől. Egy másik ember életét meg fogja menteni.

Ezért történt, hogy mikor a két szökevény meg
jelent ajtaja előtt és mikor kilétüket kitalálta, nem 
habozott így szólni hozzájuk : «Lépjenek be!» s egyút
tal magában utána mondta : «Az isten oltalmazzon

» mindnyájunkat!»
A rendőrszakasz elhaladt Ferrato Andrea háza előtt, 

a nélkül, hogy megállapodott volna. Sándor gróf és 
Báthory István tehát biztonságban hihették magukat 
a halász házában, legalább néhány éjjeli órára.

A ház nem a városban feküdt, hanem mintegy ötszáz 
lépésnyire a város falaitól, a kikötőn túl, a part felett 
emelkedő sziklákon. A házon túl alig egy fonálnyira, 
a partvidék szirtein megtörő tengernek nem volt egyéb
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láthatára az ég távoli boltozatánál. Délnyugat felé 
emelkedik az a hegyfok, a melynek hajlása elzárja a 
rovignói kis kikötőt az Adriai tengertől.

Andrea háza négy földszintes szobából állt, melyek 
közül kettőnek ablakai a ház homlokzatán, a másik 
kettőé pedig hátrafelé nyíltak. A ház mellett egy kis 
hajlék volt deszkából összeillesztve, mely a halászathoz 
tartozó eszközök kamrájául szolgált. Bárkája harmincz 
lábnyi hosszú volt, vitorlás árboczczal, abból a fajtá
ból, a mely a halászatra rendkívül alkalmas. Ez a 
hajó, mikor nem volt használatban, a sziklák alatt 
horgonyzott és a partra húzott kis csolnakon lehetett 
hozzájutni. A ház mögött félholdnyi kert terült el, a 
melyben az eperfák, olajfák és szőlő közt zöldséget 
tenyésztettek. Egy sövény választotta el egyfelől a 
városon kívül eső térségtől és másfelől egy öt vagy 
hat lábnyi szélességű kis pataktól.

Ilyen volt a szerény, de vendégszerető ház, a hova 
a gondviselés a szökevényeket vezérelte és ilyen volt 
a házigazda, a ki szabadságát koczkáztatta, hogy, nekik 
menedéket adhasson.

Mihelyt az ajtó becsukódott utánuk, Sándor gróf és 
Báthory István körülnézett a szobában, a melybe őket 
a halász bevezette.

Ez volt a ház legdíszesebb helyisége ; az egyszerű, 
de tiszta bútorok a gondos háziasszony ízlésére és 
rendszeretetére vallottak.

Mindenekelőtt enni kell valamit, — mondá Ferrato 
Andrea.

— Igen, mert csaknem meghalunk az éhségtől! — 
felelé Sándor gróf. — Tizenkét óra óta semmit se 
ettünk.

— Hallottad Mária ! — mondá a halász.
Mária egy percz alatt felrakott az asztalra besózott 

sertéshúst, főtt halat, kenyeret, egy palaczk bort és
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mazsola-szőlőt, két pohár, két tányér és hófehér asztal
kendők kíséretében. A szobát egy veglione, egy három 
ágú olajlámpa világítá meg.

Sándor gróf és Báthory István azonnal az asztalhoz 
ültek. Végkép ki voltak merülve.

— Hát önök? — kérdék a halásztól.
— Mi már vacsoráltunk, — felelé Ferrato Andrea.
A két kiéhezett ember a szó szoros értelmében be

falta az ételeket, a melyeket ily egyszerűen és ily jó
szívvel tettek eléjök.

De evés közben folyvást szemmel tartották a halászt 
és két gyermekét, a kik a szoba egyik szögletében 
ültek és szótlanul néztek reájuk.

Mária, kinek termete és arcza elhunyt anyjáéhoz 
hasonlított, magas, karcsú és inkább szép, mint csinos 
leány volt, lángoló fekete szemekkel, barira hajjal. 
Arczbőrének a korzikai vér meleg színezetet adott. 
A kötelességek, melyek zsenge kora óta rá nehezül
tek, kissé komolylyá tevék ; magatartása és minden 
mozdulata a gondolkodó természet nyugalmát árulta 
el, szóval e fiatal leányban minden jel szilárd, hajt
hatatlan erélyre mutatott, a mely soha se fogja magát 
megtagadni, bármily körülmények közé sodorja a sorsa. 
Már több ízben megkérték a kezét környékbeli fiatal 
halászok, de ilyesmiről sohasem akart hallani semmit. 
Hiszen egész élete az atyjáé és a gyermeké volt, a kit 
úgy szeretett, mintha a saját szíve alatt hordozta volna.

Luigi elszánt, derék munkás fiú volt és már is meg
szokta a tengerész-életet. Rendesen elkísérte Ferrato 
Andreát halászati kirándulásaira, kalauzútjaira, szél
ben, esőben egyaránt hajadonfővel. Úgy látszott, hogy 
erős, egészséges, izmos, bátor, sőt vakmerő legény lesz 
belőle, a ki meg van edzve minden viszontagság ellen 
és nem fél semmiféle veszélytől. Az atyját szerette. 
A nővérét imádta.
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FERRATO ANDREA SÁNDOR MÁTYÁSHOZ KÖZELEDETT.

I Sándor gróf behatón megfigyelte e három lényt, a 
kiket ily megható szeretet egyesített. Egy cseppet se 
kétkedett a felöl, hogy derék embereknél van, a kik
ben bízhatik.



136

Vacsora után Ferrato Andrea felkelt, Sándor Má
tyáshoz közeledett és egyszerű hangon így szólt :

— Menjenek aludni uraim. Senkinek sincs tudo
mása az önök ittlétéről. Holnap majd meglátjuk, mi 
a teendő.

— Nem, Ferrato Andrea, nem! — viszonzá Sándor 
gróf. — Éhségünk most már lecsillapult. Erőnk vissza
tért! Engedje meg, hogy azonnal elhagyhassuk ezt a 
házat, a hol jelenlétünk oly nagy veszélyt hozhat önre 
és családjára.

— Igen — menjünk, — mondá Báthory István — 
és az Isten jutalmazza meg önt azért, a mit velünk tett.

—; Mondom, hogy menjenek aludni, — ismétlé a 
halász. — A part ma este felügyelet alatt áll. Tila
lom alá vetették a partvidék összes kikötőit. Ma éjjel 
semmit se lehet megkísérelni.

— Ám legyen, ha ön úgy akarja ! —felelé Sándor gróf.
— Ügy akarom.
— Csak egy szótf Mióta jutott tudomásra a szöké

sünk?
— Ma reggel óta, — felelé Ferrato Andrea. — De 

önök négyen voltak foglyok a pizinói várban és most 
csak ketten vannak itt. Ázt beszélik, hogy a harmadi
kat szabadon fogják bocsátani.

— Sárkány ! — kiáltá Sándor Mátyás, de azonnal 
elfojtá a harag fellobbanását, a mely ellenállhatatlanul 
erőt vett rajta ez átkos név hallatára.

— És a negyedik? .... kérdé Báthory István, a 
nélkül, hogy bátorsága lett volna a mondatát befejezni.

—■ A negyedik még él, — felelé Ferrato Andrea. — 
A kivégzést elhalasztották.

— Igen! — viszonzá Sándor gróf gúnyosan. — 
Várnak vele, míg minket elfogtak. Nem akarnak meg
fosztani attól az örömtől, hogy együtt halhassunk meg!

— Mária, — mondá Ferrato Ándrea — vezesd ven-
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dégeinket a hátulsó szobába, de lámpa nélkül. Ma 
este nem szabad világosságot látni az ablakban. Aztán 
lefekhetel. Mi majd virrasztani fogunk Luigival.

Sándor gróf és társa szívélyes kézszorítást váltott a 
halászszal. Aztán átmentek a hátulsó szobába, a hol 
kukoricza-levéllel megtömött két kényelmes derékalj 
várt rájuk, a melyeken kipihenhették nagy fáradal
maikat.

De Ferrato Andrea már kimént a házból Luigival. 
Meg akart győződni a felől, vajjon senki sem ólálko
dik-e a parton vagy a patak túlsó oldalán. A szöke
vények tehát bizton pihenhettek hajnalig.

Az éjszaka minden baj nélkül múlt el. A halász 
több ízben kitekintett, de semmi gyanúsat se látott.

Másnap, június 18-án Ferrato Andrea, mialatt ven
dégei még aludtak, elment a városba és a kikötőbe, 
híreket hallani. Több helyen kiváncsiakat látott össze
csoportosulva. Mindenki a tegnap kiragasztott hirdet
ményről beszélt, mely az elítéltek megszökését, a juta
lom kitűzését és a büntetéssel való fenyegetést adta 
tudtuk Az emberek csevegtek, szájról-szájra adták a 
meglehetősen homályos híreket, a melyekből nem sokat 
lehetett megtudni. Semmiféle jel se mutatott arra, 
hogy Sándor grófot és társát látták volna a környéken, 
sőt arra sem, hogy a kerületben való jelenlétüket sej
tették volna. Mindazonáltal reggeli tíz óra tájban, 
midőn a csendőraltiszt embereivel együtt visszatért 
Rovignóba, az őrjárat után, egyszerre az a hír terjedt 
el, hogy huszonnégy órával ezelőtt két idegent láttak 
a léméi csatorna partjain. Felkutatták az egész vidéket 
a tengerpartig, de hasztalan ; sehol sem akadtak a 
nyomukra. Vajjon sikerült-e elérniök a tengerpartot, 
kézrekeríteniök egy csolnakot és élj ütni ok Isztria vala
mely másik pontjára, vagy talán átkelniök az oszrták 
határon?
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Mindez nagyon valószínűnek látszott.
— Mindegy! — mondák az emberek. — Legalább 

megtakarít a kincstár ötezer forintot.
— Jobb czélra is lehet fordítani ezt a pénzt, mint 

utálatos feladások megjutalmazására !
— Bárcsak megmenekülnének!
— Megmenekülnének! Hiszen már meg is menekül

tek! Biztonságban vannak azok már az adriai tenger 
túlsó partján!

E megjegyzések szerint, a melyek nagyrészt a fal
ragaszok előtt ácsorgó parasztok, munkások és iparo
sok csoportjaiból hallatszottak, a közvélemény, a mint 
látjuk, inkább az elítéltek mellett nyilatkozott.

Midőn Ferrato Andrea tizenegy óra tájban haza
érkezett, e híreket hozta, a melyek egészben véve 
inkább jók voltak, mint rosszak.

Sándor gróf és Báthory István épen e perczben kel
tek fel a reggelitől, melyet Mária szolgált fel nekik 
ugyanabban a szobában, a hol az éjszakát töltötték. 
A néhány órai alvás, az ízletes ételek, a jó ápolás 
teljesen helyreállította erejöket.

— Nos, barátom? — kérdé Sándor gróf, mihelyt 
az ajtó becsukódott Ferrato Andrea után.

— Uraim, — mondá a halász — azt hiszem, hogy 
e pillanatban nincs mitől tartaniok.

— Mit beszélnek a városban? — kérdé Báthory 
István.

— Beszélnek ugyan két idegenről, a kiket tegnap 
reggel láttak volna abban a pillanatban, mikor partra 
szálltak a léméi csatorna sarkán .... és ha önökről 
van szó, uraim . . .

— Csakugyan rólunk van szó, — felelé Báthory 
István. — Egy ember, szalina-munkás lehet, meglátott 
és feljelentett bennünket.

Ezzel elmondták Ferrato Andreának, mi történt a
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rombadőlt major előtt, mialatt a szökevények a pin- 
czében voltak elrejtőzve.

— És önök nem tudják, ki volt a feladó? — kérdé 
a halász élénken.

— Nem láttuk, csupán a hangját hallottuk, — felelé 
Sándor gróf.

— Ez igen kellemetlen körülmény, — mondá Fer
rato Andrea — de a fődolog az, hogy nyomukat vesz
tették. Ezenkívül úgy hiszem, hogy még azon esetre 
se kellene árulástól félniök, ha sejtenék, hogy az én 
házamba menekültek. Az egész rovignói környéken 
mindenki az önök megmenekülését óhajtja.

— Hiszem és nem csodálkozom rajta, — mondá 
Sándor gróf. — E tartományokat derék nép lakja! 
Azonban számolnunk kell az osztrák hatóságokkal is, 
a melyek semmitől se fognak visszariadni, hogy ben
nünket kézre keríthessenek.

— Némileg megnyugtathatja önöket uraim az, hogy 
a közvélemény szerint már átkelhettek az adriai tenger 
túlsó partjára, — mondá a halász.

— Bár az isten adná, hogy úgy volna ! — tévé 
utána Mária, a ki összekulcsolta a kezeit, mintha 
imádkozott volna.

— Ügy lesz, kedves gyermekem, — felelé Sándor 
gróf a legmélyebb meggyőződés hangján. — Meg fog 
történni isten segítségével.

— És az enyémmel, gróf úr! — viszonzá Ferrato 
Andrea. — Most azonban rendes foglalkozásom után 
látok. Az emberek hozzá vannak szokva, hogy Luigit 
és engem a tengerparton lássanak, a mint hálóinkat 
foltozgatjuk és csolnakunkat tisztogatjuk. Nem volna 
tanácsos, szokásainkon most változtatni. Ezenfelül meg 
kell győződnöm a felhők járásáról, mielőtt elhatároz
nám magamat. Szíveskedjenek ebben a szobában ma
radni és ne távozzanak innét semmiféle ürügy alatt.



140

Szükség esetén és azért is, hogy minél kevesebb gyanút 
keltsenek, kinyithatják a kertre nyíló ablakot, de ma
radjanak a háttérben és ne mutassák magukat. Egy 
vagy két óra múlva visszatérek.

E szókkal Andrea elhagyta a házat a fiával együtt, 
Mária pedig szokott munkáit végezte az ajtó előtt.

A parton néhány halász járt fel s alá.
— Elmégy ma éjjel halászni, Andrea? — kérdé az 

egyik-
— Minden bizonynyal, ha az idő megengedi.
— Hát a tilalom?
— A tilalom csak a nagy hajóknak szól, nem pedig 

a halászbárkáknak, a melyek nem távoznak messzire 
a parttól.

— Annál jobb, mert a tinhalak érkezését jelen
tették délről és a hálók kivetésével nem igen lehet 
késni.

— Jól van! — mondá Ferrato Andrea — még nem 
vesztegettünk időt.

— Ej ! ki tudja?
— Ismétlem, hogy nem, és ha ma éjjel kimegyek, 

nyilván Orsera vagy Parenzo körül fogok halászni.
— A mint tetszik. De mi a hálóinkat fogjuk elren

dezni a sziklák alatt.
— Tegyetek, a mint akartok.
Ferrato Andrea és Luigi erre elmentek a hajlékba 

hálóikért és kiterítgették a fövényre, hogy a nap meg
szárítsa.

Aztán a halász két óra múlva visszament a házba, 
miután meghagyta a fiának, hogy készítse elő a halá
szathoz való egyéb eszközöket.

Ferrato Andrea még tíz perczig pipázott az ajtó
küszöbön, aztán bement a szobába vendégeihez, mialatt 
Mária tovább dolgozott a ház előtt.

— Gróf úr, — mondá a halász — a szél a száraz-
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A PARTON NÉHÁNY HALÁSZ JÁRKÁLT FEL ÉS ALÁ.

föld felől fú és nem hiszem, hogy a tenger nagyon zajos 
legyen ma éjjel. A nyomtalan eltűnésnek legegyszerűbb, 
következőleg legjobb módja az volna, ha velem szállná
nak a hajóra. Ha erre elszánják magukat, legczélsze-
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rűbb lesz este tíz óra tájban elindulnunk. E perczben 
önök a sziklák közt a partig lopódzhatnak. Senki se 
fogja önöket meglátni. Csolnakomon átszállhatnak a 
bárkára és útnak indulunk a nélkül, hogy figyelmet 
keltenének, miután a halászok tudják, hogy ma este 
halászni indulok. Ha a szél nagyon erős találna lenni, 
a part hosszában fogok előre haladni, úgy hogy önö
ket a cattarói öböl mögött, az osztrák határon túl 
szállíthassam partra.

— És mit szándékozik ön tenni, ha a szél nem lesz 
nagyon erős? — kérdé Sándor gróf.

— Akkor a sík tengerre megyünk és átviszem önö
ket Riminibe vagy a Po torkolataihoz.

— Elég erős a hajója ily hosszú útra? — kérdé 
Báthory István.

— Oh igen. Jó hajó az ; fiammal együtt több ízben 
kipróbáltuk már, nagyon viharos időben is. Ezenkívül 
az embernek koczkáztatni is kell valamit.

— Hogy mi koczkáztassunk valamit, a kiknek éle
tünk forog kérdésében, az igen természetes, — viszonzá 
Sándor gróf — de hogy ön koczkáztassa az életét, 
barátom ...

— Ez az én dolgom, gróf úr, — felelé Ferrato 
Andrea — én csupán a kötelességemet teljesítettem, 
ha önöket megmenteni igyekszem.

— A kötelességét?
— Azt.
És Ferrato Andrea elbeszélte neki életéből azt az 

epizódot, a melynek következtében el kellett hagynia 
Santa Manzát és Korzikát és megmagyarázta előttük, 
hogy az, a mit tenni akar, csak egykori szerencsétlen 
emberölésének jóvátevése volna.

— Derék szív — kiálta Sándor gróf, meghatva az 
elbeszélés által.

Aztán így folytatá :
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— De akár a cattarói öböl felé, akár az olasz par
tokra menjünk, ez hosszú távollétet fog kívánni, a 
mely feltünhetik Rovigno lakosai előtt. Nem enged
hetjük meg, hogy önt visszaérkezése után elfogják, 
miután minket biztos helyre vitt.

— Ettől ne féljen gróf úr, — mondá Ferrato Andrea. ► 
Némelykor, a nagy halászatok idején öt-hat napig is 
elmaradok a tengeren. Ezenkívül ismétlem, hogy ez 
az én dolgom. így kell tennünk és így fogunk tenni.

A halász határozata felett nem lehet vitázni. Ferrato 
Andrea terve nyilván a legjobb és a legkönnyebben 
végrehajtható volt, miután a bárkája —: legalább úgy 
remélte — könnyen kiállhatta a tengert, mai állapo
tában. Csak a hajóra szállás pillanatában volt szüksé
ges az óvatosság. De a holdvilágtalan éj sötét lesz és 
este felé valószínűleg fel fog emelkedni egyike ama 
sűrű ködöknek, a melyek nem terjednek szét a sík 
tengeren. E késő órában az egész part hosszában sen
kivel se fognak találkozni, egy vagy két vámőrön kívül, 
a kik a vonalukat bejárják.

— És milyen távolságra van a rovignói kikötőtől 
az olasz part legközelebb fekvő pontja, egyenes irány
ban? — kérdé Báthory István.

— Körülbelül ötven mérföldnyire.
— Mennyi idő alatt lehet megtenni ezt az utat?
— Kedvező széllel átmehetünk körülbelül tizenkét 

óra alatt. De önöknél nincs pénz, pedig lesz rá szük
ségük. Vegye ezt az övét, gróf úr, háromszáz forint 
van benne és kösse a derekára.

— De barátom . . . mondá Sándor Mátyás.
— Majd visszafizetheti később, ha biztonságban 

lesz, — folytatá a halász. — És most várjanak rám.
Ferrato Andrea kiment és rendes foglalkozásai után 

látott ; majd a parton dolgozott, majd a ház körül 
sürgölődött. Luigi észrevétlenül néhány napra való
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élelmiszert szállított a bárkára, egy kisegítő vitorlába 
göngyölgetve azt. Semmiféle gyanú se volt lehetséges, 
a mely Ferrato Andrea terveit megzavarhatta volna. 
Annyira vitte az óvatosságot, hogy többé egész nap 
fel se kereste a vendégeit. Sándor Mátyás és Báthory 
István a szoba homályos szögletében maradtak, míg az 
ablak folyvást tárva-nyitva állt. A halász megígérte, 
hogy értesíti őket, ha elérkezik az idő, hogy elhagy
ják a házat.

Délután több szomszédja meglátogatta őt és a halá
szatról és a tinhalak megérkezéséről beszélgetett vele. 
Ferrato Andrea a nagy szobában fogadta vendégeit és 
szokása szerint bort hozatott a számukra.

A nap legnagyobb része így múlt el, járás-kelés és 
beszélgetés közt. Némelykor a megszökött foglyok is 
szóba kerültek. Sőt egy perczig híre járt, hogy elfog
ták őket a Quarnero csatorna partján Isztria túlsó 
oldalán, — de ezt a hírt csakhamar megczáfolták.

A legjobb reményekkel kecsegtetett tehát minden. 
Kétségtelen volt ugyan, hogy a tengerpartot jobban 
őrizték a szokottnál, részint a vámőrök, részint a 
rendőrügynökök ; de az éj beálltával bizonyára nem 
lesz nehéz figyelmüket kikerülni.

Az óra nyolczat ütött. Mária a vacsora előkészüle
teivel foglalkozott, a nagy szobában az asztal már 
fel volt terítve, midőn a ház ajtaján kétszer kopog
tattak.

Ferrato Andrea nem habozott kinyitni az ajtót, s 
nagyon meg volt lepve, mikor Carpenával, a spanyollal 
látta magát szemközt.

Carpena Almayateban, a maiagai tartomány egyik 
városkájában született. Épen úgy, a mint Ferrato 
Andrea Korzikát, ő is elhagyta Spanyolországot, két
ségkívül valamely kellemetlen ügy miatt és Isztriában 
telepedett meg. Itt mint sófőző dolgozott és a nyugati
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MIT KERES ITT?

part szalmáinak terményeit szállította az ország bel
sejébe. E hálátlan mesterséggel alig hogy a minden
napi kenyerét tudta megkeresni.

Verne: Sándor Mátyás. 10
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Carpena erőteljes, alig huszonöt éves, alacsony ter
metű, de széles vállú fiatal ember volt ; durva, fekete 
göndör hajtól borított nagy fejjel és egyikével azon 
buldog-ábrázatoknak, a melyek embernél ép oly ke
véssé megnyugtatók, mint a kutyánál. A magába zár
kózott, gyűlölködő, bosszúálló és e mellett gyáva Car- 
penát nem igen szerették a vidéken. Nem tudták hatá
rozottan, miért kellett kivándorolnia hazájából. Mun
kástársaival folytatott szóváltásai, fenyegetőzései, az 
ennek következtében történt dulakodások nagyon rossz 
hírbe keverték. Mindenki igyekezett őt távol tartani 
magától.

Alig tett Carpena egy lépést előre a szobában, midőn 
Ferrato Andrea útját állta e szókkal :

— Mit keres itt?
— Elmentem a ház előtt és világosságot látván, 

betértem.
— És miért?
— Hogy magát meglátogassam, szomszéd.
— Tudja, hogy a látogatásai nem igen vannak 

ínyemre.
— Rendszerint nincsenek, — felelé a spanyol — 

de ma talán máskép lesz.
Ferrato Andrea nem értette meg és nem tudhatta 

kitalálni, hogy mit jelentettek e meglehetősen rejté
lyes szavak Carpena ajkain. Mindazonáltal önkényte
len megrezzent egy kissé, a mi nem kerülte el látogatója 
figyelmét.

Carpena becsukta maga után az ajtót.
— Beszédem van magával, — mondá.
— Nincs! nekünk semmi dolgunk sincs egymással.
— De igen . . . beszélnem kell magával . . . négy

szemközt, — tévé utána a spanyol, kissé halkabb 
hangon.

— Jöjjön hát, — viszonzá a halász — a kinek e
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napon okai voltak rá, hogy senkinek se tiltsa meg a 
belépést a házba.

Carpena, Ferrato Andrea intésére, végigment a nagy 
szobán s követte'öt a szobájába.

E szobát csak keskeny fal választotta el attól, a 
melyben Sándor gróf volt elrejtőzve a társával. Az 
egyik szoba ablaka a ház homlokzatára, a másik a 
kertre nyilt.

Mihelyt egyedül maradtak :
— Mit kíván tőlem? — kérdé a halász.
— Szomszéd, — felelé Caperna — még egyszer el

jöttem, hogy barátságához folyamodjam.
— Mi végett?
— A leányát illetőleg.
— Egy szót se többé erről.
— Hallgasson meg . . . Tudja, hogy szeretem Máriát 

és legfőbb óhajtásom az, hogy őt nőül vehessem.
Ez volt Carpena czélja.
— Carpena, — felelé Ferrato Andrea hidegen —'■ 

maga már eziránt a leányomhoz is fordult és ő azt 
mondta, hogy : nem. Hozzám is fordult és én is azt 
mondtam, hogy : nem. Ma ismét ezzel az ajánlattal 
áll elő és én még egyszer és utoljára, azt mondom, 
hogy : nem.

A spanyol arcza görcsösen összerándult. Felső ajka 
felhuzódott és a fogait engedé látni. Szemei szilaj pil
lantásokat löveltek. De Ferrato Andrea a hiányos vilá
gításnál fogva nem láthatta ezt a gonosz kifejezést 
Carpena arczán.

— Ez az utolsó szava? — kérdé Carpena.
— Az utolsó, ha utolszor fordult hozzám ezzel a 

kérdéssel, — felelé a halász. — De ha megújítaná, 
megint csak ugyanazt felelném.

— Meg fogom újítani! Igen! meg fogom újítani — 
ismétlé Carpena — ha Mária mondani fogja, hogy tegyem.

10*
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— Mária ! — kiáltá Ferrato Andrea — az én leá
nyom! . . . Hiszen tudja, hogy se barátságot, se becsü
lést nem érez ön iránt.

— Érzelmei megváltozhatnak, ha egyszer négy
szemközt beszéltem vele, — viszonzá Carjjena.

— Négyszemközt?
- Ügy van, Ferrato, beszélni óhajtok vele.

— És mikor?
— Azonnal . . . Érti-e . . .? Beszélni kell vele . . . 

kell . . . még ma este.
— E kívánságot az ő nevében visszautasítom.
— Vigyázzon magára! —■ mondá Carpena emeltebb 

hangon.
— Én vigyázzak magamra?
— Meg fogom magamat bosszúim!

- No, hát bosszúid meg magadat, ha tudod és me
red, Carpena! — kiáltá Ferrato Andrea, a ki szintén 
haragra lobbant. — Tudod, hogy fenyegetéseidtől meg 
nem ijedek. És most pusztulj, különben kilöklek!

A spanyol szemei vérben forogtak. Talán azon a 
ponton volt, hogy valamely tettlegességre vetemedjék 
a halász ellen! I)e sikerült.neki uralkodnia magán és 
miután az ajtót hevesen feltárta, szó nélkül kisietett 
a házból, "a nagy szobán keresztül.

Alig távozott el, midőn a szökevények szobájának 
ajtaja kinyílt. Sándor gróf, a ki az egész párbeszédet 
hallotta, megjelent a küszöbön és Ferrato Andreához 
közeledvén, halk hangon így szólt hozzá :

— Ez ugyanaz az ember, a ki bennünket a csendőr
altisztnek feljelentett. Ismer minket. Meglátott, midőn 
a lémai csatornából partra szálltunk. Utánunk jött 
Rovignóig. Nyilván azt is tudja, hogy ön menhelyet 
adott nekünk a házánál. Engedje hát, hogy menekül
jünk, különben veszve vagyunk ... és veszve van ön is.
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Utolsó erőlködések az utolsó küzdelemben.

Ferrato Andrea hallgatott. Nem tudta, mit feleljen 
Sándor grófnak. A korzikai vér forrott benne. Meg
feledkezett a két szökevényről, a kikért eddig annyit 
tett. Csupán a spanyolra gondolt; csupán Carpenát látta.

— A nyomorult! a nyomorult! — mormogá végre. 
Igen, ő mindent tud. A hatalmában vagyunk. Ezt 
azonban be kellett volna látnom!

Sándor Mátyás és Báthory István aggódva néztek a 
halászra. Várták, hogy mit fog mondani és mit fog 
tenni. Egy pillanat se volt veszteni való ; azonnal 
határozni kellett. Az árulás müve talán már is végre 
volt hajtva.

— Gróf úr, — mondá végre Ferrato Andrea — a 
rendőrség minden pillanatban meglepheti a házamat! 
Igen! ennek a nyomorultnak tudnia, vagy legalább 
sejtenie kell az önök ittlétét! Alku volt, a melyet 
kínált. Leányom legyen hallgatásának ára. Fel fogja 
önöket jelenteni, hogy megbosszulja magát rajtam! Ha 
a rendőrök megérkeznek, nem lesz lehetséges előlük 
menekülniük és önök fel fognak fedeztetni. Igen! szök
niük kell azonnal!

— Igaza van, Ferrato, — felelé Sándor gróf ; —de 
mielőtt távoznánk, hadd fejezzük ki köszönetünket 
azért, a mit ön értünk tett és még tenni akart . . .

— A mit tenni akartam, azt még most is akarom. — 
mondá Ferrato Andrea komolyan.

— Nem fogadjuk el! — felelé Báthory István.
— Nem fogadjuk el! — ismétlé Sándor gróf. — ön 

már is kompromittálva van. Ha az ön házánál talál
nak bennünket, akkor a gályarabságot el nem kerül
heti. Jer, István, távozzunk e házból.
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Ferrato Andrea megfogta Sándor gróf kezét.
— Hová mennének? — mondá. — Az egész tarto

mányi hatósági felügyelet alatt áll. A rendőrügynökök 
és a csendőrök éjjel-nappal kóborolnak a vidéken. 
A tengerpart hosszában egyetlen pont sincs, a hol 
partra szállhatnának, egyetlen ösvény sincs, a mely 
önöket a határhoz vezetné. Nélkülem elindulni annyi 
volna, mint a biztos halálba rohanni!

- Kövessék az atyámat, — mondá Mária. — Bármi 
történjék is, csak a kötelességét teljesíti, midőn az 
önök megmentését megkísérli.

— Jól mondod, leányom ; — viszonzá Ferrato 
Andrea — valóban ez nem más, mint kötelesség, 
öcséd már csólnaknál várakozik ránk. Az éjszaka 
nagyon sötét. Mielőtt észrevennének bennünket, már 
a tengeren leszünk, ölelj meg Mária, ölelj meg és aztán 
induljunk. ,

De Sándor gróf és társa nem akart engedelmeskedni. 
Vonakodtak elfogadni ezt az önfeláldozást. Azonnal 
elhagyni a házat, nehogy a halászt kompromittálják : 
igen! Az ő hajójára szállni, mikor a tulajdonost a 
gályarabság fenyegette : nem !

Jer, — mondá Sándor Mátyás Báthory István
nak. — Mihelyt e házat elhagytuk, csak mi magunk 
forgunk veszélyben!

És épen mind a ketten ki akartak ugrani szobájuk 
nyitott ablakából, hogy a kis kerteken keresztül akár 
a tengerpartra, akár a tartomány belsejébe menekül
jenek, midőn Luigi hirtelen betoppant és felkiáltott :

— A csendőrök!
— Isten veletek ! — kiáltá Sándor Mátyás.
E pillaúatban egy csendőrcsapat rontott be rendőr

ügynökökkel a nagy szobába.
Carpena kalauzolta őket.
— Nyomorult! — mondá neki Ferrato Andrea.
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ISTEN VELED, ISTVÁN ! ISTEN VELED !

— Ez a válasz a visszautasításra ! — felelé a spanyol.
A halászt megragadták és megkötözték. A rendőrök 

egy pillanat alatt megmotozták és kikuttaták a ház 
összes szobáit. A nyitott ablak megmutatta, merre
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menekültek a szökevények. Rögtön üldözésükre 
siettek.

A két szökevény épen ekkor ért a sövényhez, melyen 
túl a kis patak folydogált. Sándor gróf egy ugrással 
túl volt rajta és igyekezett Báthory Istvánt átsegíteni, 
midőn, mintegy ötven lépésnyi távolból, egy lövés dör
dült el.

Báthory Istvánt egy golyó t.alálta, a mely ugyan 
csak a vállát horzsolta, de a karját megbénítván, lehe
tetlenné tette reá nézve, hogy barátja erőfeszítését 
elősegítse.

— Menekülj, — kiáltá Báthory István. — Mene
külj Mátyás.

— Nem, István, nem! Együtt fogunk meghalni! — 
felelé Sándor gróf, miután még egy utolsó kísérletet 
tett, hogy karjaira emelje megsebesült barátját.

— Menekülj, Mátyás! — ismétlé Báthory István — 
neked élni keli, hogy megbüntethesd az árulókat!

Báthory István utolsó szavai mintegy parancsot fog
laltak magukban. Most már egyedül rá hárul a köte
lesség, hogy hármuk művét végrehajtsa. Az erdélyi 
mágnás, a trieszti összeesküvő, Báthory István és 
Zathmár László helyére, a büntető igazság személye- 
sítője fog lépni.

E pillanatban a rendőrügynökök, a kik a kert végé
hez értek, a sebesültre rohantak. Sándor gróf a kezük 
közé kerül okvetlenül, ha csak egy pillanatig is késik.

— Isten veled, István! Isten veled! — kiáltá.
És egy hatalmas ugrással a sövény mellett folydo- 

gáló patak túlsó oldalán termett és eltűnt.
öt vagy hat puskalövés dördült el utána, de a go

lyók nem érték a menekülőt, a ki félre vetette magát 
és gyorsan futott a tenger felé.

Azonban a rendőrügynökök nyomában voltak. Nem 
láthatván őt a sötétségben, nem is futottak egyenesen
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utána, hanem elszéledtek, hogy elvágjanak mögötte 
minden visszavonulási utat a tartomány belseje felé ép 
úgy, mint a város és a hegyfok felé, a mely északról 
elzárja a rovignói kikötőt. Egy csendőrszakasz is a 
segítségükre sietett és ligy manövrirozott, hogy Sán
dor gróf nem menekülhetett többé a tengerpart felé. 
A puskalövések, az egymás felé közeledő rend őr ügy
nökök és csendőrök kiáltásai értésére adták, hogy a 
part felől már körül van kerítve és nem menekülhet 
más irányban, mint a tenger felé és a tengeren. Két
ségkívül annyi volt ez, mint bizonyos halálba rohanni ; 
de még mindig jobb volt a halált fölkeresni a tenger 
hullámai közt, mint azt bevárni a kivégzésre kirendelt 
gyalogsági szakasz előtt, a pizinói vár udvarán.

Sándor gróf tehát egyenesen a tengerpart felé futott. 
Nehány ugrással elérte a legelső apró habocskákat, a 
melyek megtörtek a fövenyen. Már érezte maga mögött 
a rendőröket és a találomra kilőtt golyók néha a füle 
mellett süvöltöttek el.

A parton túl, itt is, mint Isztria partvidékén min
denütt, egyes szikladarabok egész rengetege emelkedett 
ki a fövenyből. E sziklák közt a fövenyes talajt víz 
borította, itt-ott több lábnyi magasan, de egyes helye
ken a föveny annyira megtöltötte a sziklák közt levő 
üregeket, hogy a víz alig ért a bokán felül.

Szikláról-sziklára ugorva átment az egyes apró víz- 
medenczéken, de ekkor egyszersmind árnyképe is éle
sebb körvonalokban vált le a láthatár kevésbbé sötét 
hátteréről. A rendőrök azonnal figyelmeztették rá egy
mást kiáltásaikkal és utána rohantak.

Sándor gróf el volt rá szánva, hogy élve el nem 
fogatja magát. Ha a tenger visszaadja, csak mint holt
testet fogja visszaadni.

E nehéz üldözés az ingó vagy síkos köveken, a 
nedves tengeri füveken és hínárokon, s a vízmeden-
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ezéken keresztül, a hol minden lépés a lebukás veszé
lyével járt, tovább tartott fél negyedóránál. A szöke
vény folyvást megtartotta előnyét, de nemsokára ki 
fog fogyni a szilárd talajból.

Végre elért a legutolsó sziklák egyikére. Két vagy 
három rendőr már csak tíz lépésnyire volt tőle, a 
többi alig húsz lépéssel hátrább.

Ekkor Sándor gróf fölegyenesedett. Egy utolsó kiál
tás lebbent el ajkáról — egy búcsú-kiáltás az ég felé. 
Aztán abban a pillanatban, midőn a rendőrök sortüze 
után egy golyózápor vette körül, beleugrott a ten
gerbe.

A sziklák legvégére elérkezett rendőrök csak a szö
kevény fejét láthatták, mint egy fekete pontot, a sík 
tenger felé fordulva.

Egy újabb sortüzelés felkorbácsolta a vizet Sándor 
Mátyás körül. És kétségkívül egy vagy több golyó ta
lálta, mert a hullámok alá merült és nem emelkedett, 
fel többé.

A csendőrök és rendőrügynökök reggelig ott marad
tak és szemmel tartották a' partot és a szirteket, az 
öböl nyugati részén levő hegyfoktól a rovignói erődig. 
Hasztalan. Semmi jel se mutatott arra, hogy Sándor 
gróf kiúszott volna a partra. Bebizonyított dolognak 
látszott tehát, hogy a tengerbe fulladt, ha egy golyó 
meg nem ölte.

Azonban, daczára a leggondosabb nyomozásoknak, 
holttestet a parttól két mérföldnyi területen sem talál
tak. A hullámok se vetették ki Sándor Mátyás tete
mét. De miután a szél a szárazföld felöl fújt, nem 
lehetett kétkedni a felől, hogy a délnyugati irányú 
áramlat a sík tenger felé vitte a szökevény hulláját.

Sándor gróf, a magyar főúr tehát az Adria hullámai 
közt találta fel a sírját.

Az osztrák kormány, igen beható vizsgálat után, ezt
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EGY ÚJABB SORTÜZELÉS FELKORBÁCSOLTA A VIZET.

a verziót fogadta el, mint legtermészetesebbet. Ennél
fogva az ítélet végrehajtását semmi sem akadályozta 
többé.
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Báthory István, az előttünk ismeretes körülmények 
közt elfogatván, még ugyanazon éjjel erős fedezet alatt 
vissza vitetett a pizinói várba és — de csak nehány 
órára — újból egyesíttetett Zathmár Lászlóval.

A kivégzést a következő napra tűzték ki.
E végső pillanatban Báthory István kétségkívül vi

szontláthatta volna utolszor a nejét és a fiát. Zathmár 
László is megölelhette volna, utolszor hű szolgáját, 
mert megérkezett az engedély, hogy bebocsássák őket 
a pizinói vár toronyba.

De Báthoryné és fia, valamint a börtönből szaba
don bocsátott Boros elhagyták Triesztet. Nem tudván, 
hová szállították a foglyokat, miután még az elfogatás 
is titokban tartatott, elindultak felkeresésükre Auszt
riába és Magyarországba és midőn az ítélet kimonda
tott, a hatóságok nem bírták őket idejekorán feltalálni.

Báthory István tehát nem részesülhetett abban az 
utolsó vigasztalásban, hogy még egyszer megláthassa 
a nejét és gyermekét. Nem mondhatta meg nekik az 
árulók neveit, a kiket most már Sándor Mátyás bün
tető keze sem érhet utói.

Báthory Istvánt és Zathmár Lászlót délutáni öt 
órakor végezték ki a vár udvarán, lőporral és golyóval. 
Ügy haltak meg, mint a kik életöket a hazájukért 
áldozták fel.

Torontál Simon és Sárkány ezentúl biztosságban 
érezhették magukat minden megtorlás elöl. Árulásuk 
titkát csak ők ketten tudták és a trieszti kormányzó. 
Ezen árulás jutalma Sándor Mátyás fél vagyona volt, 
a másik felét különös kegyelemből fentartották a gróf 
örökösnője számára s azon időre, midőn tizennyolcza- 
dik évét betöltendette.

A minden lelkiismereti furdalás által hozzáférhetet
len Torontál Simon és Sárkány tehát békében élvezhet
ték a gyalázatos árulásuk által megkerített vagyont.
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Úgy látszott, hogy egy másik árulónak se volt ezen
túl oka a félelemre ; ez a másik áruló a spanyol Car
pena volt, a kinek kifizették az Ígért ötezer forintos 
jutalmat.

De míg egyfelől a titok gondos megőrzése követ
keztében a bankár és társa Triesztben maradhatott és 
emelt fejjel járhatott az emberek között, Carpena a 
közmegvetés súlya alatt kénytelen volt elhagyni Rovig- 
nót és elköltözni, nem tudni hova. Különben mit 
bánta ő!

A halászt bezárták és életfogytig tartó gályarabságra 
ítélték azértj mert menhelyet adott volt a szökevé
nyeknek. Mária egyedül maradt Luigi öcscsével és a 
nyomor várt reájuk e házban, a honnét atyjukat ki
ragadták, örökre.

E szerint három nyomorult ember, egyedül aljas 
önérdekből, s a nélkül, hogy —- talán Carpena kivé
telével — gyűlöletet tápláltak volna áldozataik iránt — 
az egyik azért, hogy veszélyben forgó anyagi állását 
megmenthesse, a másik kettő azért, hogy vagyonra 
tehessen szert, nem riadt vissza e gyalázatos üzel- 
mektől !

Vajjon nem nyeri-e el büntetését ez a gaztett e föl
dön, a hol az isten igazsága nem mindig jut érvényre? 
Nem fogja-e valaki megbosszulni Sándor grófot, Zath
már grófot és Báthory Istvánt, a három hazafit és 
Ferrato Andreát, ezt az egyszerű, becsületes embert?



MÁSODIK RÉSZ.

I.

Pescade és Matifou.

Tizenöt évvel a legutolsó események után, a melyek 
e történet prologját befejezik, 1875 május 24-én ünnep 
volt Raguzában, a dalmát tartomány legnevezetesebb 
városainak egyikében.

Dalmáczia nem egyéb keskeny földnyelvnél, a dinári 
alpesek keleti része, az Adriai-tenger és Herczegovina 
közt.

A dalmát faj szép faj és józan, ezen a kopár vidé
ken, a hol a termőföld annyira ritka, büszke maradt 
számos politikai viszontagságai közepette és kevély 
Ausztriával szemben, a melyhez 1815-ben a campo- 
formiói béke csatolta.

Dalmáczia négy kerületből áll, melyek ismét alke- 
rületekre vannak felosztva ; a négy kerület : a zárai, 
a spalatói, a cattarói és raguzai. A kormányzó a tarto
mány fővárosában, Zárában lakik, ugyanott tartja 
üléseit a tartománygyűlés is.

Az idők nagyon megváltoztak a tizenhatodik század 
óta, midőn az uszkókok, a kik török szökevények vol
tak, nyilt háborút viseltek a muzulmánok ellen ép 
úgy, mint a keresztények ellen, a szultán ellen ép 
úgy, mint a velenczei köztársaság ellen és rémületben 
tartották az Adria északi részeit. De az uszkókok el-
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tűntek és ma már csak Karnioliában lehet nyomukra 
találni.

Raguza, vagyis helyesebben a kis raguzai állam 
sokáig köztársaság volt, még Velencze előtt, vagyis a 
kilenczedik századtól fogva. I. Napoleon egy rendelete 
1808-ban az illyriai királysággal egyesité s egy herczeg- 
séget csinált belőle Mar mont marsai számára. A ragu
zai hajók, a melyek a levante összes kikötőit bejárták, 
már a kilenczedik század óta, a szentszék jóvoltából 
egyedárúsági joggal bírtak, a hitetlenekkel való keres
kedés tekintetében, a mi Raguzának nagy fontosságot 
adott déli Európa apró köztársaságai közt ; de Raguza 
nemesebb tulajdonságai által is kivált ; tudósainak és 
íróinak hírnevénél fogva elnevezték szlovén Athénnek. 
Mindazonáltal a tengeri kereskedelem jó horgony- 
talajú és mély vizű kikötőt igényel, a mely a nagy 
tonnateherképességü hajókat is befogadhassa és Ra
guzának nem volt ilyen kikötője. A raguzai kikötő 
szűk, tele van a víz színéig felnyúló szirtekkel és 
csupán parti kereskedő hajóknak vagy halászbárkáknak 
adhat menhelyet.

Szerencsére, fél mérföldnyire észak felé az Ombla 
Fiúméra öböl egyik beszögellésében, a természet sze
szélye egy kitűnő kikötőt alkotott, a mely a hajózás 
összes szükségleteinek megfelel. Ez a gravozai kikötő, 
a melynél talán nincs jobb az egész dalmát tenger
parton.

Ebből az következik, hogy elbeszélésünk idejében a 
Raguzából Gravozába vezető útból valóságos boule
vard lett, szép fákkal beültetve, gyönyörű nyaralók
tól szegélyezve és sűrűn látogatva a város lakosságá
tól, a mely akkoriban tizenhétezer lélekre rúghatott.

E napon, szép tavaszi délután, négy óra tájban, azt 
lehetett tapasztalni, hogy a raguzaiak tömegesen 
sétáltak Gravoza felé.
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E külvárosban — hiszen a város kapui előtt épült 
Gravozát bízvást így lehet nevezni — népünnepet tar
tottak, mindenféle játékokkal, vásári mutatványokkal, 
tánczczal és zenével a szabad ég alatt.

Az idegennek pompás alkalma lett volna itt a min
denféle vándor csőcselék közé vegyült szláv faj typusai- 
nak tanulmányozására. Nem csupán ezek a nomádok 
sereglettek ide az ünnepélyre, hogy kiaknázzák a 
látogatók kíváncsiságát, de a sík föld és a hegyek 
lakói is részt akartak venni a nyilvános mulatságokban.

A nők nagy számmal jelentek meg : városi asszony
ságok, környékbeli parasztasszonyok és partvidéki 
halásznők vegyest. Némelyek öltözékén észre lehetett 
venni, hogy igyekeznek a legújabb nyugateurópai 
divathoz alkalmazkodni. Mások az egyes vidékek sze
rint legalább bizonyos részleteikre nézve változó 
öltözeteket viseltek : hímzett mellű és ujju fehér inget, 
farka-barka felöltőt, a melyben a színek és a rajzok 
mozaikszerűen összevegyültek, mint a perzsa szőnyege
ken, száz meg száz ezüst szeggel kivert övét, —: tarka 
szalagokkal díszített hajukon fehér «okrongát» (fej- 
kötőt), a melyről a fátyol hátrafügg, mint a «puskul» 
a keletiek turbánjáról, szalmakötéllel a lábszárakhoz 
kötözött bocskort és sarukat.

De az összes nyugati jelmezek közül, melyeket még 
a kikötőbeli hajósok is bizonyos elegancziával viseltek, 
különösen magára vonta a figyelmet a kiváltságos 
testületet képező hordárok öltözete. Ezek a turbános, 
zubbonyos hordárok valódi keleti népnek látszanak, 
széles övükkel, bő török bugyogójukkal és papu
csaikkal.

Az ünnepély élénksége elérte a tetőpontját. A sáto
rok és a deszkabódék nem ürültek ki sem a főtéren, sem 
a rakpartokon. Ezenkívül kilátásba volt helyezve egy 
külön látványosság is, a mely nagyon alkalmas volt



RAGUZA.

arra, hogy sokakban felébreszsze a kíváncsiságot : egy 
trabacolo vizrebocsátása. A trabacolo, melyet különö
sen az Adriai-tengeren használnak, két árboczczal és 
két el őtörzs-vitorlával bír, melyek felül és alól szegély
kötéllel vannak megerősítve.

Verne : Sándor Mátyás. 11
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A vizrebocsátás este hat órára volt kitűzve és a 
haj ótest, a melyet már megszabadítottak a támasztó 
dorongoktól, csupán a záróék eltávolítását várta, hogy 
lecsúszszék a vízbe.

De addig is a szemfényvesztők, a vándorzenészek 
és az akrobaták egymással versenyeztek tehetség vagy 
ügyesség tekintetében, a nép nagy gyönyörűségére.

Meg kell vallanunk, hogy leginkább a zenészek von
zották a népet és közülük a guzlárok szedtek össze 
legtöbb pénzt.

Az egyik énekes, egy fekete hajú és barna arczú 
ficzkó, a térdei közt tartotta a hangszerét, a mely egy 
lesoványodott gordonkához hasonlított, mozdulatai
val, taglejtésével és arcz játékával egy czigány dalt mí
melt és az első versszak után aztán elindult tányérjá
val s nehány darab rézpénzt igyekezett összekéregetni 
a hallgatóságtól.

Egy körülbelül ötven-ötvenöt éves férfi nagy lelki 
nyugalommal hallgatta a czigányok énekét, de a dal 
költői csábjai iránt érzéketlen maradt és nem látszott 
hajlandónak az erszényébe nyúlni. Igaz, hogy nem a 
dalban előforduló «czigány leány nézett rá nagy fekete 
szemeivel» — hanem az a hórihorgas ficzkó, a ki a 
czigány leány érzelmeit tolmácsolta énekével. Épen el 
akart távozni helyéről, a nélkül, hogy fizetett volna, 
midőn fiatal leánya, a ki mellette állt, így szólt hozzá :

— Atyám, nálam nincs pénz. Adjon valamit ennek 
a derék fiúnak.

És így jutott a guzlás négy vagy öt krajczárhoz, a 
melyeket a fiatal leány közbenjárása nélkül bizonyára 
nem kapott volna meg. Nem mintha az atyja, a ki 
gazdag ember volt, annyira fukar lett volna, hogy az 
alamizsnát is sajnálná egy szegény piaczi énekestől : 
de valószínűleg nem tartozott azok közé, a kiket az 
emberi nyomorúság elérzékenyíteni képes.
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Ezzel mindketten más, nem kevésbbé zajos bódé 
felé irányozták lépteiket.

Mindazonáltal a szabad ég alatt gyakorló művészek, 
énekesek vagy szemfényvesztők nem egyenlő mérvben 
örvendettek a közönség kegyének. A legelhanyagoltab- 
bak közt két akrobatát lehetett látni, a kik hasztalan 
igyekeztek közönséget csődíteni maguk köré, egy emel
vényen végrehajtott mutatványaikkal.

Az emelvény felett meglehetősen rossz karban lévő 
festett vásznak függtek, melyek a legképtelenebb 
tájképeket és a legvalószínűtlenebb alakú vadállato
kat : oroszlánokat, sakálokat, hiénákat, tigriseket, 
óriáskígyókat, stb. ábrázoltak.

Az emelvény előtt, meglehetősen ingadozó pózná
kon, egy korhadt deszka volt megerősítve, a melyen 
a következő öt szó volt felírva szénnel :

PESCADE ÉS MATIFOU
francia akrobaták.

Honnét vehették bizarr neveiket, a melyek távoli 
hazájukban talán híresek is voltak? Talán e két név 
ama két földrajzi pontot jelenté, a melyek közt az 
algíri öböl beszögellik : a Matifou fokot (Cap Matifou) 
és a Pescade csúcsot (Pointe Pescade)? Igen ; és való
ban e neveik ép oly jól illettek rájuk, mint a hogy az 
Atlas név illik valamely piaczi óriásra.

Matifou : valóságos Alcida athléta volt.
Ez az óriás, — hat lábnyinál magasabb volt, ha

talmas feje arányos vállain nyugodott, melle úgy zi
hált, mint egy kovácsműhely fujtatója, lábszárai egy 
pár oszlophoz, karjai egy gőzgép hajtórúdjához, kezei 
egy pár vasfogóhoz hasonlítottak. Az emberi erő reme- 
kebb példányát keresve se lehetett volna találni és 
ha a korát tudta volna, kétségkívül nagy meglepetés- 

11*
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sel hallhatta volna tőle az ember, hogy még alig 
lépett huszonkettedik évébe.

A nagyon középszerű értelmiségű kolosz, jószívű, 
egyszerű és szelíd jellemű fiú volt. Nem ismert gyűlöl- 
séget, se haragot. A világért sem ártott volna valaki
nek. Alig merte megszorítani a feléje nyújtott kezet, 
annyira félt, hogy összemorzsolhatná az övében. E 
hatalmas fizikai természetben semmi se volt a tigrisé
ből, a melynek erejével vetekedhetett.

Pescade apró, vézna, sovány, húsz éves fiú, a kinek 
súlya fontokban nem érte el a társa súlyának egy 
negyedrészét, kilogrammokban. De e mellett Pescade 
testileg hajlékony, mozgékony és ügyes volt, élénk 
értelemmel, jó és balsorsban egyaránt változatlan ke- 
délylyel bírt.

Mindketten akrobaták voltak mesterségükre nézve és 
a vásárokat látogatták. Matifou vagy Cap Matifou — 
mert voltaképen így nevezték — birkózott a színkörök
ben, mindenféle erőmutatványokat végzett, vasruda- 
kat görbített izmos karjain, kifeszített karral fölemel
gette a legnehezebb embereket a nézők közül és fiatal 
társát úgy dobálta, mint a labdát. Pescade vagy Pointe 
Pescade — így nevezték rendesen — rögtönzött, éne
kelt, bohóczkodott, mulattatta a közönséget soha ki 
nem fogyható ötleteivel és bámulatba ejtette egyensúly
mutatványaival, a melyeket mindenkor nagyon ügye
sen végzett, vagy pedig meglepte kártyaművészetével.

Miért volt a két szegény ördög annyira elhagyatva 
épen e napon, Gravoza tengerpartján, míg a többi 
bódék körül sűrű csoportokban tolongtak a nézők? 
Miért fenyegette őket az a veszély, hogy elmarad még 
a sovány bevétel is, a melyre oly nagy szükségük 
volt? Valóban, a dolog megmagyarázhatatlannak lát
szott. E napon azonban a derék fiú, ha nem épen kí
vánta, mégis megkísérlette a lehetetlenséget, a mennyi-
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FIATAL TÁRSÁT ÚGY DOBÁLTA, MINT A LABDÁT.

ben iparkodott néhány tuczat embert összegyűjteni a 
bódé emelvénye körül, azzal a reménynyel, hogy talán 
majd csak mégis elszánják magukat bemenni a nyomo
rúságos színkörbe. De se hívogató szónoklatai, se bohó
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élczei, se arczfintorításai, se tagjainak elcsavarásai és 
eltorzításai, se izgő-mozgó kóczparókája, sem elmés 
ötletei, nem gyakoroltak legcsekélyebb hatást sem a 
közönségre.

Pedig társával együtt, már hónapok óta kóborolt a 
szláv közönség közt.

Miután a két jó barát elhagyta a Provenceot, a 
Riviérán keresztül átjött Milano vidékére, bejárta 
Lombardiát és a velenczei tartományokat. Cap Mati- 
fout mindenütt bámulták ereje miatt, Pointe Pes- 
cade-ot pedig ügyességéért. A hírnév szárnyain érkez
tek Triesztbe. Innét Isztrián keresztül átmentek a dal
mát partokra, Zárába, Salonába, Raguzába s min
denütt előnyösebbnek találták előre menni, mint 
hátrafelé. Az imént elhagyott vidékeken már ismerték 
őket, ellenben a még eddig meg nem látogatott tája
kon mindenhova új műsorral érkeztek, a mely talán 
némi jövedelmet eredményezhetett. Most azonban, 
fájdalom! be kellett látniok, hogy művészi körutazá
suk, a mely soha se volt nagyon jó, határozottan 
nagyon rosszra kezdett fordulni. A szegény ördögök
nek nem is volt egyéb vágyuk mint az, hogy haza 
kerülhessenek, hogy viszontláthassák a Provenceot, 
erősen el lévén tökélve, hogy többé nem fognak ily 
messzire elkalandozni szülőföldjükről.

De mielőtt a jövőre gondoltak volna, a jelenről kel
lett gondoskodniok, vagyis a mai vacsoráról, a mely 
korántsem volt biztosítva. Egyetlen krajczár se volt a 
pénztárban, — ha ugyan e hangzatos névvel szabad 
felruháznunk azt a zsebkendő sarkát, a melyben 
Pointe Pescade a művészpár összes vagyonát szokta 
őrizni.

— Nehéz természetű emberek ezek a dalmaták! — 
mondá Pointe Pescade.

— Valóságos kősziklák! — sóhajtá Cap Matifou.
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Cap Matifou leült az emelvény egyik szögletén, 
karjait összefonta mellén, a fejét mozgatta, mint egy 
porczellánból készült khinai baba, nem szólt semmit, 
nem látott semmit, nem hallott semmit. Elmélyedt a 
legmegfejthetlenebb eszmelánczolatokba. Nagy fejé
ben minden összevegyült. Lényének legmélyén egy
szerre tátongó mélységet érzett megnyílni. Ekkor úgy 
rémlett előtte, mintha magasra emelkednék, nagyon 
magasra . . . még a nagyon magasnál is magasabbra : 
ez a kifejezés, a melyet Pointe Pescade a tárgyak 
messzeségére alkalmazott, élénk hatást tett a képzel- 
mére. Egyszerre elbocsátották őt a magasban és a 
szegény Cap Matifou alázuhant... a saját gyomrába, 
vagyis az ürességbe !

Olyan volt ez, mint a boszorkány-nyomás. A szegény 
fiú, előrenyújtott kezekkel, mint a hogy a vakok szok
tak, felkelt a zsámolyáról. Kevés híja volt, hogy le 
nem bukott az emelvényről

— No, no! Cap Matifou, mi lelt? — kiáltá Pointe 
Pescade és megragadván a barátja kezét, nagy nehe
zen sikerült őt visszatartania.

— Engem? — kérdé az óriás egészen elkábultan. 
Hogy mi lelt. . . engem?

— Igen, igen,. . . téged?
— Hát az lelt. . . mondá Cap Matifou, lassankint 

összeszedvén gondolatait, a mi nehéz műtétéi volt, 
daczára eszméi csekély számának ... az lelt, hogy 
beszélnem kell veled, Pointe Pescade.

— Beszélj hát Cap és ne félj attól, hogy valaki 
meghallja ! Elenyészett a közönség, teljesen elenyészett !

Az óriás megint leült a zsámolyra és erős karjával 
magához vonta derék kis társát, de gyöngéden, mintha 
attól félt volna,*_hogy eltörhetné.
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II.

A Trabacolo vízrebocsátása.

— E szerint hát nem megy ? — kérdé Cap Matifou.
— Mi nem megy? — kérdé Pointe Pescade.
— Az üzlet.
— Tagadhatlan, hogy jobban mehetne, de mehetne 

rosszabbúl is.
— Pescade?
— Matifou!
— Ne haragudjál meg azért, a mit neked mondani 

fogok.
— Sőt ellenkezőleg, meg fogok haragudni, ha érde

mes lesz arra, hogy megharagudjam miatta.
- -— Nos hát. . . neked el kellene válnod tőlem, — 
mondá az óriás.

— Mit értesz ez alatt, hogy elválni? . . . Azt, hogy 
magadra hagyjalak? — kérdé Pointe Pescade.

• — Azt.
— Folytasd, lelkem Herkulese. Nagyon érdekelsz.
— Igen . . . Bizonyos vagyok felőle, hogy ha egye

dül lennél, ki tudnál lábolni a bajból ... . Én terhedre 
vagyok és nélkülem módját ejtenéd, hogy . . .

— Figyelj rám, Cap Matifou, — viszonzá Pointe 
Pescade komoly hangon. — Te vastag vagy, ugy-e bár?

— Igen.
— És magas?
— Igen. ,
— No hát, akármilyen magas és vastag légy, nem 

értem, hogyan volt képes beléd férni az az ostobaság, 
a melyet most mondtál.

— És miért, Pointe Pescade?
— Azért, mert az még magasabb és még vastagabb 

nálad, Cap Matifou! Én elhagyjalak, szívem barma?
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De hát mit tennél, mivel végeznéd a mutatványaidat, 
ha én nem volnék veled?

— Mivel? . . .
— Ki csinálná meg a halálos ugrást a koponyádon?
— Nem mondom, hogy . . .
— És a halálos nyújtózkodást a két kezed közt?
— Hát bizony — felelé az óriás, a kit ezek a ké

nyes kérdések nagy zavarba ejtettek.
— Igen, a gyönyörűségtől tomboló közönség előtt... 

ha véletlenül akad közönségünk.
— Közönség! — sóhajtá Cap Matifou.
— Tehát fogd be a szádat, —folytató Pescade, — 

és ne gondoljunk egyébre, mint arra, hogy megkeres
sük a mai vacsora költségeit.

— Nem vagyok éhes!
— Te mindig éhes vagy, Cap Matifou, következőleg 

éhes vagy most is! — viszonzá Pointe Pescade.
— De hát te, kis Pescade-om?
— Én? nekem elég egy kölesszem is. Nekem nincs 

rá szükségem, hogy erős legyek, te ellenben, édes 
fiam, — figyeld meg jól az okoskodásomat : Minél 
többet eszel, annál inkább hízol! Minél inkább hízol, 
annál nagyobb phenomén lesz belőled! . . .

— Phenomén . . . igen !
— Én ellenben, minél kevesebbet eszem, annál in

kább lesoványodom s minél inkább lesoványodom, 
annál nagyobb phenomén lesz belőlem is. Igaz-e ez?

— Igaz ! — felelé Cap Matifou, a lehető legnagyobb 
naivsággal. — E szerint, Pointe Pescade, a saját 
érdekem követeli, hogy egyem.

— Te mondád, nagy kamasz, az én érdekem pedig 
azt követeli, hogy ne egyem.

— E szerint, ha egy személyre való eleségünk 
volna !...

— Az a tiéd lenne.
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— De ha két emberre való volna?
— Az is a tiéd lenne. Az ördögbe, Cap Matifou, 

hiszen felérsz te két emberrel!
— Négygyei. . . hattal . . . tízzel ! — kiáltá az óriás 

és nem túlzott, mert tíz ember se lett volna képes 
legyűrni.

— Ködös idő jár, — mondá Pointe Pescade.
S a derék fiú vidáman újra kezdte a hivogatást és 

az arczfintorgatást, hogy eloszlassa ezt a ködöt. Fel 
s alá járt az emelvényen, bolondozott, elcsavarta a 
tagjait és a kezein járt, mikor nem sétált a lábain, 
mert a tapasztalás arra tanította, hogy az ember 
kevésbbé éhezik, ha a feje lefelé van fordítva.

— Tessék besétálni uraim, tessék besétálni! — 
kiáltá Pointe Pescade. — Csak kijövetkor kell fizet
nie . . . Csekélység az egész, csupán egy krajczár!

De hogy valaki kijöhessen, be is kellett mennie és 
a festett vásznak előtt ácsorgó öt vagy hat ember közül 
egy se szánta rá magát, hogy bemenjen a nyomorúsá
gos színkörbe.

Pointe Pescade egy pálczával kezdte mutogatni a 
vászonra mázolt vadállatokat. Nem azért, mintha állat
seregletet mutathatott volna a közönségnek! De ezek 
a borzasztó állatok léteznek Afrika vagy az Indiák 
valamelyik zugában és ha Cap Matifou valaha talál
kozik velük az életben, Cap Matifou darabokra fogja 
szaggatni !

S erre aztán elkezdődött a szokásos szószaporítás, 
mialatt az óriás az egyes mondatok közt ráütött a 
nagy dobra, a mely akkorát szólt, mint egy ágyú.

De mindez a sok erőlködés kárba látszott veszni. 
Pointe Pescade hiába lármázott torka szakadtából. 
Hiába verte Cap Matifou a nagy dobot. A közönség 
részvétlensége igazán kétségbeejtő volt.

Azonban nehány dalmát — erőteljes hegyilakó —



«TESSÉK BESÉTÁLNI, CSAK KIJÖVETELKOR KELL FIZETNI.»

végre megállt Matifou előtt és szakértőleg látszott 
vizsgálni az óriást.

Pointe Pescade azonnal sietett kizsákmányolni a 
helyzetet és provokálta a derék embereket a megmér- 
kőzésre.
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— Tessék besétálni, uraim, tessék besétálni ! Most 
van a legalkalmasabb percz! Most van a kellő pilla
nat! Nagyszerű birkózás! Szabad kézzel! A váltaknak 
meg kell érinteniök a földet. Cap Matifou vállalkozik 
földhöz vagdalni mindazon műkedvelőket, a kik bizal
mukkal megtisztelik! A győztes díja egy dísz-tricot, 
pamutból! Nem tetszik, uraim? — tévé utána Pointe 
Pescade az izmos nézőkhöz fordulva, a kik tátott 
szájjal bámultak rá.

De az izmos nézők nem mutattak hajlandóságot 
izmaikat komprommittálni ebben a küzdelemben, bár
mily dicsőséges lett volna mind a két ellenfélre nézve. 
Pointe Pescade kénytelen volt kihirdetni, hogy mű
kedvelők hiányában ő maga fog megbirkózni Cap 
Matifouval. Igen : «az ügyesség fog megmérkőzni az 
erővel».

— Tessék besétálni ! Tessék besétálni ! Csak a töb
biek után ! — ismétlé a szegény Pointe Pescade torka- 
szakadtából. Olyasmit fognak látni, a mit még soha 
se láttak ! Pointe Pescade megbirkózását Cap Matifou
val ! A provencei ikrek ! Igen . . . ikertestvérek va
gyunk . . . noha nem egykorúak ... és nem is egy 
anyától!... Ügy-e bár!... mennyire hasonlítunk 
egymáshoz! . . . főleg én!

Egy fiatal ember megállt az emelvény előtt és hall
gatta az elcsépelt élezeket.

A legfölebb huszonkét éves ifjú a közepesnél maga
sabb termetű volt. A munkától kissé kifáradt vonása 
és némileg szigorú arcza, elmélkedő természetre vallot
tak, a mely talán a szenvedések iskolájában nevelke
dett. Nagy fekete szeme, kurtára nyirt körszakálla, 
finom bajusza és szabályos metszetű, de ritkán mo
solygó szája, félreismerhetetlenül elárulta magyar szár
mazását és magyar vérét. Egyszerűen és ízlésesen volt 
öltözve, a nélkül, hogy a legújabb divatot szenvelegte
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volna. Egész magatartásán meglátszott, hogy ez a 
fiatal ember már egész ember volt.

Mint említettük, Pointe Pescade kopott élczeit hall
gatta. Nem minden meghatottság nélkül nézte móká- 
zását az emelvényen.

Kétségkívül ő maga is sokat szenvedett már s 
e miatt nem lehetett közönyös a mások szenvedései 
iránt.

— Ezek a szegény ördögök francziák, — mondá 
magában. — Nem sok pénzt kereshettek ma !

S ekkor az a gondolat támadt benne, hogy ő egy
magában beáll közönségnek — fizető közönségnek. 
Igaz, hogy a mit nekik adni fog, csak alamizsna lesz, 
de legalább elpalástolt alamizsna, a mely valószínűleg 
épen a kellő perczben fog érkezni. Elindult tehát az 
ajtó felé, vagyis inkább azon vászondarab felé, a mely 
a színkör bejáratát eltakarta.

— Tessék belépni, uram, tessék belépni! — kiáltá 
Pointe Pescade. — Az előadás azonnal kezdődik.

— De ... én egyedül vagyok, — jegyzé meg a fiatal 
ember a legjobbakaró hangon.

— Uram, — viszonzá Pointe Pescade, kissé gúnyos 
büszkeséggel, — a valódi művészek nem a közönség 
mennyiségét, hanem minőségét tekintik.

— Azonban megfogja engedni, úgy-e bár? — mondá 
a fiatal ember, mialatt erszényét elővette a zsebéből 
s e szókkal két forintot tett a czintányérra, a mely 
az emelvény egyik szögletében állt.

— Derék fiú! — mondá magában Pointe Pescade.
Aztán társa felé fordulva így szólt :
— Rajta Cap Matifou, rajta! Megfogjuk szolgálni 

a keresményt!
De íme, a franczia és provencei színkör egyetlen 

látogatója hirtelen elsietett ugyanabban a pillanatban, 
midőn be kellett volna lépnie a ponyva mögé. Meg-
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pillantotta azt a fiatal leányt, á ki egy negyedórával 
ezelőtt, atyja kíséretében, [megállt a guzlások előtt. 
A fiatal ember és a fiatal leány tudtán kívül találko
zott a jótékonyságban. Az egyik alamizsnát adott a 
czigányoknak, a másik az akrobatáknak.

De a fiatal ember kétségkívül nem értedbe ezzel a 
találkozással, mert mihelyt a fiatal leányt megpillan
totta, megfeledkezett arról, hogy ő most voltaképen 
közönség volna, megfeledkezett arról, hogy már a 
helyét is megfizette és elrohant arrafelé, amerre a 
fiatal leány eltűnt a néptömeg közt.

— Hej ! uram!. . . uram! — kiáltá Pointe Pescade, 
hát a pénze? Mi az ördög! hiszen nem érdemeltük 
meg!... De hova lett? . . . Eltűnt! . . . Hej, uram! 
i Hanem hiába iparkodott megpillantani a «közönsé
gét». Sehol se láthatta többé. Aztán Cap Matifoura 
nézett, a ki nem kevésbbé volt meglepve és tátott 
szájjal bámult.

— Épen abban a perczben, mikor el akartuk kez
deni! — mondá végre az óriás. Határozottan nincs 
szerencsénk !

— Azért mégis kezdjük el, — viszonzá Pointe Pes
cade és lement a színkörbe vezető kis lépcsőn.
i- Legalább így, az üres padok előtt — pedig még 
padok se voltak — megérdemelték volna a keres
ményüket !

Hanem e perczben nagy zsivaj hallatszott a kikötő 
rakpartjai felől. A néptömeg egyszerre megmozdult a 
tenger felé és néhány száz hang ismétlé e szókat :

— A trabacolo! ... a trabacolo!
Ez volt a percz, a melyben a kis hajót vízre készül

tek bocsátani.
Pointe Pescade és Matifou belátták, hogy többé nem 

számíthatnak közönségre, legalább e pillanatban nem. 
Óhajtván újra feltalálni $z egyetlen nézőt, a ki egy-
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maga akarta megtölteni a színkörüket, ök is eltávoz
tak, a nélkül, hogy eszükbe jutott volna bezárni az 
ajtót, — miért is zárták volna be? és elindultak az 
ácstelep felé.

E telep a gravozai kikötőn kívül egy beszögellő 
földcsúcson volt, lejtős talajon, a melyet a hullám
törés gyönge tajtékja mosott.

Pointe Pescade és Cap Matifou, könyökeik erélyes 
használatának segélyével, a nézők első sorába jutottak. 
Soha, még a jutalom játékok alkalmával se volt ilyen 
tolongás az emelvényük előtt, öh! mennyire elfajult a 
közönség ízlése!

A trabacolo, meg lévén már szabadítva támasztékai
tól, készen állt a vízre bocsátásra. A horgonyt készen 
tartották, csak el kellett bocsátani, mihelyt a hajótest 
a vízbe ért, hogy megakaszsza erős lendületét, a mely 
nagyon messzire beröpíthette volna a csatornába. Noha 
a trabacolo teherképessége nem rúgott többre ötven 
tonnánál, tömege mégis elég tekintélyes volt arra nézve, 
hogy a műveletnél megtegyenek minden óvatossági 
intézkedést. A fedélzet hátulsó. részén, közel a lobogó- 
rúdhoz, a melyen a dalmát zászló lengett, két hajó
munkás állt, másik kettő pedig a hajó orrán, hogy a 
horgony vetés műveletét^ végrehaj tsa.

A trabacolot az ilyen [esetekben szokásos mód sze
rint — a hátulsó részével — bocsátották vízre. A meg
szappanozott lejtőn nyugvó hajótalpat már csak egy 
csavar tartotta fenn. E csavar eltávolításával, a lecsú
szás azonnal elkezdődött, s a kis hajó, a megmozdult 
tömeg által fokozott sebességgel magától lesíklott 
volna természetes elemébe.

öt vagy hat ács már is ütögette vaskalapácsokkal a 
hajó orra alá bevert ékeket, hogy a hajótest kissé 
felebb emelkedvén, annál könnyebben' megmozdul
hasson.
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Az általános csönd közepette mindenki nagy érdek
lődéssel nézte a műveletet.

E pillanatban a földcsúcs kanyarulatánál, mely dél
ről eltakarja a gravosai kikötőt, egy kéj utazásokra 
szánt yacht jelent meg. Körülbelül háromszázötven 
tonna teherképességű góélette volt. Oldalt igyekezett 
elhaladni az ácstelep előtt és bevitorlázni a kikötőbe. 
Miután északnyugati szél fújt, a baloldalon kifeszített 
vendégpórázaival szél iránt haladt állomáshelye felé. 
Tíz percz alatt odaérhetett és gyorsan nőtt a nézők 
szemei előtt, mintha messzelátón keresztül vizsgálták 
volna, a melynek csövét folyvást hosszabbra nyúj
tanák.

A góélettenek, hogy a kikötőbe érhessen, épen az 
ácstelep előtt kellett elhaladnia, a hol előkészületeket 
tettek a trabacolo vízre bocsátására. Mihelyt közeledé
sét jelezték, azonnal jónak is látták félbeszakítani a 
műveletet, s csak azután folytatni, mikor a csatorna 
előtt elhaladt. A két hajó összeütközése, a melyek 
közül az egyik oldalt áll, a másik pedig nagy sebes
séggel nekirohant, szükségképen nagy szerencsétlen
séget okozott volna a yachton.

A munkások tehát megszűntek kalapácsaikkal verni 
az ékeket és a munkásnak, a kire a csavar eltávolítása 
bízva volt, megparancsolták, hogy várjon. Csak néhány 
percznyi késedelemről volt szó.

E közben a góélette gyorsan közeledett. Már azt is 
lehetett látni, hogy előkészületeket tesz a horgony
vetésre. Egyes vitorlákat bevontak, de még mindig 
nagyon gyorsan haladt előre.

Minden szem e szép alakú, elegáns hajóra volt 
irányozva, melynek fehér vitorláit a lenyugvó nap 
sugarai mintegy megaranyozták. A matrózok, a kik 
levantei jelmezt és vörös sapkát viseltek, nagy pontos
sággal végezték a manővereket, mialatt a kapitány, a
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A HAJÓ KÖTÉL EGY PILLANAT ALATT RÁ VAN CSAVARVA.

ki a hajó hátsó részén állt, a kormányos mellett, 
nyugodt hangon osztogatta parancsait.

Nemsokára a goélette épen szemközt állt az ács
teleppel.

Verne : Sándor Mátyás. 12
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Ekkor egyszerre rémült kiáltás hallatszott. A traba
colo megmozdult. Nem tudni mi okból, de tény az, 
hogy a csavar megtágult és a hajó elkezdett lefelé 
csúszni épen abban a pillanatban, mikor a goélette 
keresztben állt előtte, jobb oldalával az ácstelep felé 
fordulva.

Az összeütközés tehát meg fog történni a két hajó 
közt, nem volt sem idő, sem mód az elhárítására. 
Semmiféle manővert se lehetett véghez vinni. A nézők 
kiáltására a goélette legénységének iszonyodott ki
áltása válaszolt.

A kapitány azonban megőrizte hidegvérét, egyet for
dított a kormányrúdon ; de lehetetlenség volt hajójá
nak elég gyorsan oldalt fordulni, vagy oly sebesen be
térni a csatornába, hogy az összeütközést elkerülje.

A trabacolo lesíklott a lejtőn. Előrészén a dörzsölés 
által okozott fehér füst emelkedett, hátulsó része már 
a vízbe ért.

Ekkor hirtelen egy ember ront előre. Megragadja a 
hájó orráról alácsüngő kötelet. De hiába igyekszik 
visszatartani, megfeszítvén lábait a talajon és kocz- 
káztatván azt a veszélyt, hogy a hajó őt is magával 
rántja. A földön egy vaságyú fekszik, a mely czövek 
gyanánt szolgál. A hajó-kötél egy pillanat alatt rá van 
csavarva és csak lassankint ereszkedik le, mert a férfi, 
a ki folyvást az összemorzsoltatás veszélyében forog, 
vasmarkában tartja emberfeletti erővel, tíz másod- 
percznél tovább.

Ekkor a hajókötél elszakad. De tíz másodpercznyi 
idő elég volt. A trabacolo elmerült a vízben ésdsmét 
kiemelkedett a két oldalt magasra felcsapó hullámok 
közül, azután végig siklott a csatornán, egy lábnyira 
haladt el a goélette fara mögött és tovább rohant 
addig a pillanatig, míg a tengerfenékre zuhant horgony 
meg nem állította a horgonyláncz megfeszülése által.
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A góélette meg volt mentve.
A megmentő, a kinek az egész műtét váratlan és 

gyors végrehajtásánál fogva senki se siethetett segít
ségére, a bátor Cap Matifou volt.

— Ah ! derék !... nagyon derék ! — kiáltá Pescade 
az óriáshoz futván, a ki fölemelte őt a karjai közé, 
nem azért, hogy labdázzék vele, hanem hogy meg
ölelje, úgy a mint ő szokott ölelni, az agyonszorításig.

Minden oldalról zajos taps tört ki. Az egész tömeg 
odatódult a Herkules köré, a ki nem kevésbbé volt 
szerény mythologiabeli névrokonánál és sehogy se volt 
képes megérteni a nép lelkesedésének okát.

öt percz múlva a góélette horgonyt vetett a kikötő
ben, aztán egy hatevezős elegáns csónak partra szállító 
a hajó tulajdonosát.

Magas termetű, csaknem fehér hajú és keleti vágású, 
szürkés szakállú, körülbelül ötven éves ember volt. 
Rendkívül élénk, fürkésző szemei élénk kifejezést adtak 
kissé napbarnított, szabályos vonású és még szép 
arczának. A legelső tekintetre főleg az a nemesség, 
sőt nagyság lepte meg a nézőt, a mely egész lényét 
jellemezte. Hajósöltözéke : a sötétkék nadrág, a ha
sonló színű és érczgombokkal ellátott zubbony, a 
fekete bőrből készült öv, mely a zubbony alatt szo- 
rítá át a derekát, barna vászonból készült könnyű 
kalapja igen jól illett egész alakjához és kifogástalan 
arányú, erőteljes testalkatot engedett sejteni, a melyet 
a kornak még nem sikerült megtörnie.

Mihelyt a hajótulajdonos, a kiben a legelső pillan
tásra fel lehetett ismerni az erélyes embert, a partra 
szállt, azonnal a két akrobata felé ment, a kiket a 
néptömeg körülvett és éljenzett. Mindenki kitért az 
útból és helyet engedett neki.

A mint Matifou elé ért, legelső mozdulata nem az 
volt, hogy a zsebébe nyúljon és bőkezű alamizsnát

12*



180

nyújtson neki. Nem. A kezét nyujtá az óriásnak és 
így szólt hozzá olasz nyelven :

— Köszönet, barátom, azért, a mit tett.
Cap Matifou nagyon elszégyelte magát, a miatt, 

hogy ilyen nagy kitüntetés éri, azért a csekély
ségért !

— Igen !... nagyon derék !... nagyon szép volt 
tőled, Cap Matifou! — mondá Pointe Pescade, pro- 
vencei táj kiejtésének egész hangzatosságával.

— Önök francziák? — kérdé az idegen.
— A mennyire csak franczia lehet valaki! — felelé 

Pointe Pescade, nem minden büszkeség nélkül. — 
Déli Francziaországban születtünk.

Az idegen őszinte rokonszenvvel tekintett rájuk, a 
mely némi meghatottsággal volt vegyülve. Szegénysé
gük sokkal szemmel láthatóbb volt, hogysem eziránt 
tévedésnek helye lehetett volna.

— Látogassanak meg a hajómon, — mondá nekik.
— Mikor, herczegem? —kérdé Pointe Pescade, leg

kecsesebb mozdulatával.
— Holnap, jókor reggel.
— Jókor reggel ! — ismétlé Pointe Pescade, mialatt 

Cap Matifou óriási fejének bólintgatásával fejezte ki 
beleegyezését.

Ezalatt a néptömeg nem szűnt meg körülvenni a 
kaland hősét. Kétségkívül a vállaira emelte volna, ha 
súlya el nem riasztja a legelszántabb és a legizmosabb 
vállalkozókat is. De a mindig éber elméjű Pointe Pes
cade azt gondolta, hogy célszerű lesz a közönség jó 
hangulatát felhasználni. Ennélfogva, miután az idegen 
egy barátságos üdvözlés után elindult a rakpart felé, 
az élelmes bohócz elkezdett vidám és rokonszenves 
hangján kiabálni :

— Nagy birkózás lesz, uraim, nagy birkózás lesz Cap 
Matifou és Pointe Pescade közt. Lépjenek be, uraim,
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AZ IDEGEN KEZÉT NYUJTÁ AZ ÓRIÁSNAK.

sépjenek be! . . . Csak kimenetelkor kell fizetni . . . 
vagy a bementkor, a mint kinek-kinek tetszik!

Ezúttal meghallgatták a szavait és oly nagy .közön
lég ment utána, a milyent soha se látott életében.
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Ma kicsi volt a színkör! Fele se fért be a kiváncsi 
publikumnak. A belépti díjak egy részét vissza kellett 
fizetni !

Az idegen alig tett néhány lépést a rakpart felé, 
midőn szemközt találta magát az ismeretlen fiatal 
leánynyal és atyjával, a kik végig nézték az egész 
jelenetet.

Kissé távolabb a fiatal ember állt, a ki nyomon 
követte őket és a kinek üdvözlését az apa igen büsz
kén viszonozta. Az idegennek ideje volt mindezt észre
venni.

A hajótulajdonos, ezen ember láttára, alig volt ké
pes elpalástolni egy hirtelen mozdulatát. Mintha egész 
valója az undortól megborzadt volna. A szemei pedig 
egyszerre megvillantak. Azonban a fiatal leány atyja 
feléje közeledett és udvariasan így szólt hozzá :

— ön uram, az akrobata bátorsága következtében 
nagy veszélytől menekült meg.

— Valóban, uram, viszonzá az idegen, a kinek 
hangja önkénytelenül reszketett az izgatottságtól.

Aztán még e kérdést intézte a megszólítóhoz :
— Szabad-e tudnom, uram, kivel van szerencsém 

beszélni e pillanatban?
— Én Torontál Simon vagyok, Raguzából, — felelé 

az egykori trieszti bankár. És szabad-e kérdeznem, ki 
a góélette tulajdonosa?

— Antekirtt orvos, — felelé az idegen.
Aztán kölcsönös üdvözlet után elváltak egymástól, 

mialatt a franczia akrobaták színköréből a közönség 
éljenzései és riadó tapsai hallatszottak.
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III.

Antekirtt orvos.

Vannak emberek, kik sok munkát adnak a hírnek, 
e száz torkú zenekarnak, melynek trombitái a szél
rózsa minden irányában hangoztatják ne vöket.

így állt a dolog a híres Antekirtt orvossal is, a ki 
a gravozai kikötőbe érkezett. És ezenfelül megérkezé
sét is oly esemény jelezte, a mely elég lett volna 
ahhoz, hogy a köznapibb utasra is ráirányozza a köz
figyelmet. Pedig ez nem volt köznapi utas.

Néhány év óta Antekirtt orvos körül a legendák 
egész légköre támadt ama legendás keleti országokban. 
Ázsiában, a Dardanelláktól a szuezi csatornáig. Afriká
ban Szueztől a tuniszi határokig s az összes arab 
partokon nem szűntek meg emlegetni nevét, mint 
rendkívüli természettudósét, gnosztikusét, talebét, a ki 
a mindenség legmélyebb titkait is ismeri.

Mi volt a túlzás e hírnévben? Mindaz, a mi az 
emberből boszorkánymestert akart csinálni, mindaz, a 
mi természetfeletti hatalmat tulajdonított neki. Tény 
az, hogy Antekirtt orvos csupán ember volt, semmi 
más, de nagyon tanult, egyenes és józan eszű, biztos 
ítélőtehetségü, rendkívül éles elméjű és csodálatosan 
éleslátású ember, a kinek a körülmények kiválóan 
kedveztek. Kis-Ázsia központi tartományainak egyiké
ben megóvta az egész lakosságot egy borzasztó jár
ványtól, melyet mindeddig ragályosnak tartottak és 
melynek orvosszerét feltalálta. Innét eredt páratlan 
hírneve, melyet nem csekély mértékben és főleg az 
egyéniségét környező kifürkészhetlen titokszerűség 
fokozott. Honnét jött? Senki se tudta. Mi volt a 
múltja? Ép oly kevéssé tudták. Hol és milyen körül
mények közt élt azelőtt? Senki se tudta volna meg-
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mondani. Csupán azt beszélte mindenki, hogy Antekirtt 
orvost szinte imádta Kis-Ázsia és keleti Afrika lakos
sága, hogy rendkívüli tudományú orvosnak tartották. 
De a nyugati országokban soha se tudták. E körül
ményre vezethető vissza az, hogy az emberek hajlan
dók voltak rejtélyes származású, természetfeletti lény
nek tekinteni, a ki természetfeletti eszközökkel gyó
gyítja a betegeket.

De noha Antekirtt orvos még nem gyakorolta művé
szetét Európa főbb államaiban, hírneve már minden
felé megelőzte őt. Ámbár csak mint egyszerű utas jött 
Raguzába, — mint gazdag tourista, a ki a saját hajó
ján kéj utazást tesz és meglátogatja a Középtenger 
partjainak különböző pontjait, — neve mégis csak
hamar közszájon járt a városban s mielőtt a lakosság 
magát az orvost láthatta volna, a goélette, a melyen 
utazott, magára vonta a közkiváncsiságot. Különben a 
Cap Matifou bátorsága által elhárított baleset elég lett 
volna ahhoz, hogy ráirányozza a közfigyelmet.

A goélette belsejében a fényűzés a kényelemmel 
versenyzett. A szobák, a hálókamrák, a szalonok, az 
ebédlőterem, nagy költséggel voltak festve és díszítve. 
A szőnyegek, a kárpitok és az egész bútorzat, lelemé
nyesen voltak alkalmazva egy kéj utazás igényeihez. 
Ezt a helyes és jól értelmezett alkalmazást fel lehetett 
találni nem csupán a kapitány és hajóstisztek szobái
ban, hanem az edénykamrában, a hol az ezüst-, por- 
czellán- és üvegneműek kellően meg voltak oltalmazva 
a hullámzó tenger szeszélyes ide-oda lóbálásaitól, a 
hollandi tisztaságú konyhában és a nagy hálóterem
ben, a hol a legénység hamakjai kényük-kedvük sze
rint inghattak minden irányban. A húsz emberből álló 
hajósszemélyzet a maltai tengerészek elegáns jelmezét 
viselte : rövid nadrágot, kurta szárú csizmát, csíkos 
inget, barna övét, vörös sapkát és kék zubbonyt, a
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PESCADE ÉS MATIFOU NÉZEGETTÉK A YACHTOT.

melyre a góélette és tulajdonosa nevének kezdőbetűi 
voltak hímezve.

De végre melyik kikötőbe való volt ez a hajó? Me
lyik tengerészeti lajstromba volt beigtatva?jA Közép-
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tenger melyik partján tartotta téli szállását? Szóval, 
milyen nemzetiséghez tartozott? Mindezt ép oly kevéssé 
lehetett tudni, mint az orvos nemzetiségét. Árboczán 
zöld lobogó lengett, mely felső sarkán vörös kereszt
tel volt díszítve.

Annyi bizonyos, hogy mielőtt Antekirtt orvos partra 
szállt volna, a hajó okmányait bemutatták a kikötő 
parancsnokának, a ki azokat kétségkívül rendben 
találta, minthogy az egészségügyi közegek látogatása 
után megengedtetett a goélettenek a kikötőben való 
állomásozás.

A mi a hajó nevét illeti, ez arany betűkkel volt 
felírva a hajó hátulján :

Savaréna.
Ilyen volt ez a gyönyörű kéj utazó yacht, a melyet 

a közönség kedvére megcsodálhatott a gravozai kikö
tőben.

Pointe Pescade és Cap Matifou, kiket másnap reg
gelre rendelt magához Antekirtt orvos, nem csekélyebb 
kíváncsisággal, de valamivel nagyobb meghatottsággal 
nézegették a yachtot, mint a kikötőbeli tengerészek. 
A Provence partvidékéről származván, rendkívül fogé
konyak voltak a tengerészeti dolgok iránt, főleg Pointe 
Pescade., a ki valóságos szakismerettel vizsgálta a hajó
építészet e remekét. Csakugyan ezzel foglalatoskodtak 
este, az előadás után.

E pillanatban a horgonyvetést követő összes manő
verek be voltak fejezve a Savaréna fedélzetén. Á vitor
lákat bevonták, a kötélzetet szorosra feszítették. 
A goélette a kikötő egy szögletében állt, mi arra 
mutatott, hogy parancsnoka huzamosabb ideig szán
dékozik itt tartózkodni.

Antekirtt orvos ez este beérte egy egyszerű sétával 
Gravoza környékén. Mialatt Torontál Simon, leányával 
együtt, visszatért Raguzába a saját fogatán, mely a
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rakparton várt rájuk, mialatt a fiatal ember, a kiről 
fenebb szó volt, gyalog tért vissza a hosszú fasoron 
keresztül a nélkül, hogy bevárta volna a folyvást 
zajosbodó népünnep végét, — az orvos a kikötő 
megtékintésére szorítkozott.

Meg kell jegyeznünk, hogy a góélette tisztjei és 
legénysége ép oly kevéssé ismerték a hajó tulajdono
sának múltját, mint a nagy közönség. De azért mégis 
szívvel, lélekkel ragaszkodtak hozzá. Antekirtt orvos 
nem tűrt a hajóján semmiféle vétséget sem a fegye
lem ellen, de másfelől jó indulattal viseltetett minden
kihez és bőkezűen bánt a pénzzel. A Savaréna hajósai 
büszkék is voltak szolgálatukra. A dorgálás, büntetés, 
elbocsáttatás a legritkább esetek közé tartozott. Ügy 
látszott, mintha a góélette összes legénysége egy nagy 
család tagjaiból állna.

Az orvos megérkezése után kiadattak az éjszakára 
szóló utasítások. Mihelyt a lámpákat a hajó előrészén 
és hátulján elhelyezték és az őrök elfoglalták állomá
saikat, a fedélzeten a legmélyebb csönd uralkodott.

Antekirrt orvos leült a szobája egyik szögletében 
álló széles pamlagra. Egy asztalon néhány hírlap 
hevert, melyeket a,z inasa vásárolt Gravozában. Az 
orvos felületesen végig futott rajtuk s nem annyira a 
vezérczikkeket olvasta át, mint inkább a napi újdon
ságokat, a hajók megérkezéséről és elindulásáról szóló 
tudósításokat és a személyi híreket. Aztán félretette a 
lapokat. Egy neme az álmos kimerülésnek vett erőt 
rajta. Tizenegy óra tájban lefeküdt, a nélkül, hogy az 
inasát behívta volna, de sokáig nem bírt elaludni.

. S ha valaki olvashatott volna gondolataiban, nagy 
meglepetéssel tapasztalta volna, hogy összes eszméi e 
kérdésben voltak egybefoglalhatok :

Vajjon ki lehet az a fiatal ember, a ki Torontál 
Simont köszöntötte a gravozai rakparton?



188

Antekirtt orvos másnap reggel nyolcz órakor fel
ment a fedélzetre. Közvetlenül ezután a hajó mellől 
egy csónak indult el, négy evezőssel és a kormányossal 
és a rakpart felé tartott, a hol — mint előre el volt 
határozva, Pointe Pescadera és Cap Matifoura kellett 
várnia.

Savaréna csónakja a rakparthoz ért. A kormányos 
felkelt, leemelte a sapkáját és azt mondta, hogy az 
«urak» rendelkezésére áll.

— Urak? — kiált Pointe Pescade. — Miféle urak?
— Önök, — felelé a kormányos, — kiket Antekirtt 

orvos úr a hajóján vár.
— Szép! íme most már urajíká lettünk! — mondá 

Pointe Pescade. — Cap Matifou nagy szemeket meresz
tett és zavarral forgatta kezében a kalapját.

— Ha úgy tetszik uraim! — mondá a kormányos.
— Tetszik . . . nagyon tetszik ! — viszonzá Pointe 

Pescade igen nyájas kézmozdulattal.
S egy percz múlva a két jó barát kényelmesen ült 

a csónakban, azon a vörösszegélyű fekete szőnyegen, a 
melylyel a lócza le volt takarva. A kormányos mö
göttük foglalt helyet.

A kormányos sípja megszólalt, a négy evező lecsa
pott a vízbe és a csónak gyorsan haladt a Savaréna 
felé.

Bízvást meg vallhatjuk, miután igaz, hogy a két 
szegény ördögön némi meghatottság, hogy ne mondjuk 
a szégyen érzete vett erőt. Ilyen kitüntetés ért két 
piaczi komédiást! Cap Matifou mozdulni sem mert. 
Pointe Pescade, minden zavara mellett se bírta eltit
kolni azt a kedélyes mosolyt, a mely finom és értelmes 
arczát élénkítette.

A csónak megkerülte a goélette farát és megállt a' 
jobboldali — díszfeljáró előtt.

A két jó barát felment a fedélzetre a függő lépcsőn,
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A CSÓNAK MEGÁLLT A DÍSZFELJÁRÓ ELŐTT.

melynek fokai görnyedeztek Cap Matifou súlya alatt. 
-Azonnal elvezették őket Antekirtt orvos elé, a ki a 
hajó hátulján várt rájuk.

A barátságos üdvözlés után még néhány formaságon
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és czeremónián kellett túlesni, mielőtt Pointe Pescade 
és Cap Matifou rászánták volna magukat a leülésre. 
De végre ez is megtörtént.

Az orvos néhány pillanatig szótlanul nézte őket. 
Szép és hideg arcza nagy benyomást tett rájuk. De 
egy dolog iránt nem lehetett tévedésben. Ha az ajkai 
nem mosolyogtak is, a szíve minden bizonynyal mo
solygott.

— Barátim — mondá, — önök tegnap nagy ve
szélytől mentették meg legénységemet és engem. Még 
egyszer ki akartam fejezni köszönetemet és ezért kér
tem önöket, hogy látogassanak meg a hajómon.

— Orvos úr, — viszonzá Pointe Pescade, a ki las- 
sankint vissza kezdte nyerni önuralmát, — ön valóban 
nagyon kegyes és a dolog szóra sem érdemes. A paj
tásom csak azt tette, a mit akárki más megtett volna 
a helyén, ha az ő erejével bír. Úgy-e bár, Cap Matifou?

Cap Matifou igent intett, olyanformán, hogy renge
teg fejét felülről lefelé mozgatta.

— Megengedem, — viszonzá az orvos, — de nem 
akárki más koczkáztatta az életét, hanem az ön barátja 
és én az ő adósának tartom magamat.

— Oh! — orvos úr, — mondá Pointe Pescade — 
ön elpirítja az én öreg jó czimborámat és tekintve 
vérmességét, ártalmára lehetne, ha a vér fejébe tolulna.

— Jól van, barátim, — viszonzá Anterkirtt orvos — 
látom, hogy önök nem kedvelik a bókokat. Nem is 
feszegetem tovább ezt a dolgot. De miután minden 
szolgálat megérdemli, hogy . . .

— Orvos úr, — mondá Pointe Pescade, — bocsás
son meg, hogy a szavába vágok, de minden jó csele
kedet magában hordja a jutalmát, mint az erkölcstani 
könyvek állítják és mi már meg vagyunk jutalmazva.

— Már is! És hogyan! — kérdé az orvos, a ki 
attól félt, hogy valaki megelőzhette.
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Kétségkívül, — viszonzá Pointe Pescade. — 
Minden irányban kitűnő Herkulesünk e rendkívüli erő
mutatványa után a közönség személyesen meg akart 
győződni bámulatos erejéről, művészibb körülmények 
közt és tömegesen tódult provencei színkörünk elé. 
Cap Matifou földhöz vagdalt egy fél tuczatot a leg
erősebb hegyilakók és legizmosabb gravozai teher
hordók közül és roppant bevételünk volt.

— Roppant?
— Igen! olyan, a milyenhez hasonlónak még eddig 

nem örvendettünk műutazásunkban.
— Mennyi volt a bevétel?
— Negyvenkét forint!
— Ah ! Igazán !... És nem is tudtam ! — viszonzá 

Antekirtt orvos, kedélyes hangon. — Ha tudtam volna, 
hogy előadás lesz önöknél, kedves kötelességemnek 
tartottam volna megjelenni! De megengedik, úgy-e 
bár, hogy megfizethessem a helyemet . . .?

— Ma este, orvos úr, ma este, — felelé Pointe 
Pescade, — ha ön szíves lesz előadásunkat megtisz
telni jelenlétével.

Cap Matifou udvariasan meghajtá magát, megmoz
dítván hatalmas vállait, «melyek még sohase harapták 
a port», mint Pointe Pescade szokta mondani a prog- 
ra mmbeszédében.

Antekirtt orvos látta, hogy nem sikerül jutalmat 
elfogadtatnia a két akrobatával — legalább pénzbeli 
jutalmat. Elhatározta tehát, hogy más nyomon fog 
indulni. Különben tervével már a múlt este óta tisztá
ban volt. Több irányban megindított tudokozódásaiból 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a két akrobata derék 
fiú, a kik minden tekintetben megérdemlik a bizalmat.

— Mi a nevük? — kérdé tőlük.
— Pointe Pescade az egyedüli nevem, a melyet 

ismerek, orvos úr.
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— És az öné?
— Matifou, — felelé a Herkules.
— De hiszen ezek csak álnevek, — jegyzé meg az 

orvos.
— Nincs más nevünk, — felelé Pointe Pescade, — 

vagy ha volt is, nyilván elvesztettük útközben, mivel 
a zsebeink igen rossz állapotban vannak.

— És ... a szülök?
— A szülőink, orvos úr? Vagyoni körülményeink 

sohasem engedték meg ezt a fényűzést! De ha vala
mikor gazdagok leszünk, akkor bizonyára akadnak 
majd szülőink is, hogy utánunk örökölhessenek.

— Önök francziák? Hol születtek?
— A Provenceban, '— felelé Pointe Pescade büsz

kén. — S ez annyit jelent, hogy kétszeresen francziák 
vagyunk.

— ön jókedvű ember, Pointe Pescade.
— így hozza magával a mesterségem. Képzeljen 

magának orvos úr egy mogorva és rosszkedvű bohó- 
czot vagy utczai komédiást ! Hiszen egy óra alatt több 
almát vágnának a fejéhez, mint a mennyit egész éle
tében meg bírna enni !

— És Cap Matifou?
— Oh! Cap Matifou komolyabb, megfontoltabb, 

zárkózottabb ! — felelé Pointe Pescade és barátságosan 
megveregette a barátja vállát, mint a hogy az ember 
a lova nyakát szokta megyeregetni. — Ezt is a mes
terség hozza így magával. Mikor az ember ötven kilo
grammos súlyokkal játszik, akkor komolynak is' kell 
lennie. Az ember nemcsak a karjaival, hanem a fejé
vel is birkózik. És Cap Matifou mindig birkózott — 
még a nyomorral is és mindeddig még annak se sikerült 
őt a földhöz vágni.

Antekirtt orvos érdekkel hallgatta a derék kis embert, 
a ki iránt a sors mai napság oly mostoha volt és a
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ki e miatt még se panaszkodott ellene. Érezte, hogy 
legalább is annyi szív lakik benne, mint ész és arra 
gondolt, hogy mi válhatott volna belőle, ha az élete 
kezdetétől fogva nem szűkölködött volna anyagi esz
közökben ?

— És hova mennek önök innét? — kérdé tőlük.
— Mindig előre, a hova a véletlen visz, — felelé 

Pointe Pescade. De a véletlen nem mindig rossz vezető 
és rendszerint ismeri az utakat. Hanem attól tartok, 
hogy ezúttal mégis messzire elvezetett minket a 
szülőföldünktől ! De utóvégre is, ez a mi hibánk. 
Mindenekelőtt meg kellett volna tőle tudakolnunk, hogy 
hová megy.

Antekirtt orvos egy pillanatig figyelmesen nézett 
rájuk, aztán így szólt :

— Mit tehetnék önökért?
— Semmit orvos úr, — felelé Pointe Pescade, — 

biztosítom önt, hogy semmit. . .
— Nem volna nagy kedvük visszatérni a Proven- 

ceba?
A két akrobata szemei egyszerre kigyulladtak.
— Én elszállíthatnám oda önöket, — folytatá az 

orvos.
— Ez . . . ez már pompás dolog lenne! — mondá 

Pointe Pescade.
Aztán a társához fordult e szókkal :
— Cap^Matifou . . . szeretnél oda visszatérni ?
— Igen ... ha te is velem jönnél, Pointe Pescade.
— Igen ; de mihez fognánk ott? Miből élnénk?
Cap Matifou a homlokát vakarta a mit mindenkor 

tenni szokott, mikor kényes helyzetben találta magát.
— Hát. . . hát . . . mormogá.
— Te se tudod, úgy-e bár? No, én se tudom. De 

végre is otthon volnánk. Nem furcsa dolog-e az, orvos 
úr, hogy egy pár olyan szegény ördögnek, mint mi

13Verne : Sándor Mátyás.
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vagyunk, még hazája is van és hogy két ily földhöz 
ragadt szegény ficzkó, a kiknek még szülőik sincsenek, 
általában született valahol. Ezt sohase tudtam magam
nak megmagyarázni.

— Nem volnának hajlandók mindketten nálam 
maradni ?

Erre a váratlan ajánlatra Pointe Pescade hirtelen 
felkelt, mialatt a Herkules ránézett, nem tudván, váj
jon felkeljen-e ő is.

— önnél maradni orvos úr? — felelé végre Pointe 
Pescade. — De mi hasznunkat vehetné? Mi soha se 
csináltunk egyebet akrobata-mutatványoknál. Hacsak 
azt nem kívánná, hogy utazásai alatt, vagy otthon, a 
hazájában, szórakoztassuk ...

— Figyeljenek rám, — viszonzá Antekirtt orvos. — 
Szükségem van bátor, hűséges, ügyes és értelmes em
berekre, a kik czéljaim megvalósítását elősegíthetik. 
Önöket itt senki se tartóztatja és haza senki se hívja. 
Akarnak önök azok az’emberek lenni, a kikre szük
ségem van?

—r- De ha egyszer a tervei megvalósulnak ? — mondá 
Pointe Pescade.

— Akkor se hagynak el többé, ha úgy tetszik, — 
válaszolá az orvos mosolyogva, — és velem maradnak 
a hajómon! Aztán lássa, tornaleczkéket adhatnak a 
legénységnek. Ha ellenben vissza akarnak térni a 
hazájukba, azt is megtehetik, annál könnyebben, mert 
gondoskodni fogok róla, hogy jólétük biztosítva legyen 
egész életükre.

— Óh! orvos úr! — kiáltá Pointe Pescade. — De 
remélem nem kívánja, hogy semmit se tegyünk! A 
semmittevés nem nekünk való.

— ígérem, hogy elég munkát fogok adni.
— Az ajánlat határozottan nagyon csábító, 

mondá Pointe Pescade.



195

NEM VOLNÁNAK HAJLANDÓK MINDKETTEN NÁLAM MARADNI?

— Mi kifogása lehet ellene?
— Talán csak egyetlenegy. Nézzen meg mindkettőn

ket, Cap Matifout és engem! Egy vidékről valók va
gyunk és kétségkívül ugyanazon család tagjai is vol-

13*
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nánk, ha volna családunk! Szív szerint testvérekül 
fogadtuk egymást. Cap Matifou nem élhetne Pointe 
Pescade nélkül, se Pointe Pescade Cap Matifou nélkül ! 
Képzelje magának a siami ikreket! Ügy-e bár, ezeket 
se választhatták el egymástól soha, mert az elválás 
életükbe került volna! No hát, mi ilyen siami ikrek 
vagyunk! . . . Szeretjük egymást, orvos úr!

És Pointe Pescade a kezét nyujtá Cap Matifounak, 
a ki azt a mellére szorította, mint egy gyermek.

— Barátim, — mondá Antekirtt orvos, — szó 
sincs az elválásról, úgy értettem a dolgot, hogy önök 
soha se hagyják el egymást.

— Akkor megtörténhetik, orvos úr, ha . . .
— Ha?
— Ha Cap Matifou is beleegyezik.
— Mondj igent, Pointe Pescade, — viszonzá a 

Herkules, és mind a kettőnek nevében fogsz beszélni.
— Jól van, — mondá az orvos, — ezzel hát tisz

tában volnánk és nem lesz okuk megbánni elhatáro
zásukat. A mai naptól fogva ne gondoljanak többé 
semmivel.

— Oh! orvos úr, vigyázzon! — kiáltá Pointe Pes
cade. — Talán többet vállalt magára, mintsem gon
dolná !

— Miért?
— Azért, mert nagyon sokba fogunk önnek kerülni, 

főleg Cap Matifou. Az én czimborám hatalmas étvágy
nak örvend s ön bizonyára nem akarná, hogy a szol
gálatában bármily keveset is veszítsen az erejéből.

— Sőt inkább azt akarom, hogy megkétszerezze.
— Akkor tönkre fogja önt juttatni.
— Engem nem lehet tönkre juttatni, Pointe Pes

cade.
— De mégis . . . naponkint kétszer . . . háromszor 

étkezni ...
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— Ötször, hatszor, tízszer ha akarja — felelé Ante
kirtt orvos mosolyogva. — Számára mindig terítve 
lesz az asztal.

— Hallod-e ezt Cap ! — kiáltá Pointe Pescade nagy 
örömmel. — Most hát a kedvedre fogsz ehetni.

— És ön is, Pointe Pescade.
— Oh! én csak annyit eszem, mint a madár! — 

De szabad-e kérdeznem orvos úr, vajjon hajókázni 
fogunk-e ?

— Gyakran barátom. Dolgom lesz a Közép-tenger 
mind a négy sarkán. Betegeim szét vannak szórva a 
partvidéken mindenütt. Nemzetközi módon szándéko
zom gyakorolni orvosi mesterségemet ! Ha épen Szuez
ben vagyok, mikor egy beteg Tangerbe hivat, a baleári 
szigetekre, nem kell-e őt felkeresnem? A mit az orvo
sok a nagy városokban egyik városnegyedtől a másikig 
tesznek, azt fogom én tenni a gibraltári szorostól a 
Szigettengerig, az Adriától a Golfé du Lionig, az ioniai 
tengertől a gabesi öbölig. Vannak a goelettenél tíz- 
szerte gyorsabb járású hajóim és önök látogatásaimnál 
rendszerint kíséretemben lesznek.

— Ez nagyon nekünk való, orvos úr! — viszonzá 
Pointe Pescade, a kezeit dörzsölve.

— Jól van, Pointe Pescade! — viszonzá az orvos, — 
látom, hogy pompásan meg fogjuk érteni egymást és 
mindenekfelett azt ajánlom önnek, hogy ne veszítse el 
a jó kedvét! Nevessen fiam, nevessen és énekeljen, a 
mennyit tetszik! A jövő talán annyi szomorú dolgot 
tartott fenn a számunkra, hogy kár volna időközben 
kicsinyleni az ön vidámságát.

Antekirtt orvos megint elkomolyodott, mialatt e szó
kat kiejté. Pointe Pescade figyelmesen nézett rá és 

• érezte, hogy ez az ember nagy fájdalmakon mehetett 
keresztül, melyeket egykor talán ő is meg fog 
tudni.
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— Orvos úr, — mondá aztán, — a mai naptól 
fogva testestől, telkestül az önéi vagyunk!

— És önök a mai naptól fogva véglegesen beszál
lásolhatják magukat kabinjukba. Néhány napig való
színűleg Gravozában és Raguzában fogok maradni, de 
czélszerű, ha önök most mindjárt hozzászoknak a 
Savaréna fedélzetén élni.

—- Mindaddig, míg ön magával visz bennünket a 
hazájába, — tévé utána Pointe Pescade.

— Nekem nincs hazám, — viszonzá az orvos, — 
vagyis csak olyan hazám van, a melyet magam 
alkottam magamnak, s mely, ha úgy akarják, az önöké 
is tesz.

— Rajta, Cap Matifou, — kiáltá Pointe Pescade, — 
menjünk és bonyolítsuk te kereskedelmi czégünk üzle
teit. Légy nyugodt, nem tartozunk senkinek semmivel 
és nem fogunk csődbe kerülni.

Erre a két jó barát, miután Antekirtt orvostól el
búcsúzott volna, lement a csónakba, mely a goelette 
mellett várt rájuk és visszatért a gravozai rakpartra-.

Itt két óra alatt elkészítették a leltárt s egyik kar
társuknak átengedték a bódét, a festett vásznakat, a 
nagy dobot és a kis dobot, szóval összes ingóságaikat. 
Az alku nem volt hosszú, se nehéz és az a pár forint, 
a melyet bezsebeltek, nem igen gyarapíthatta a 
súlyokat.

Mindazonáltal Pointe Pescade nem akart megválni 
bohóczöltözékétől és szellentyűs trombitájától, vala
mint Cap Matifou is minden áron meg akarta tartani 
trombitáját és akrobata-jelmezét. Nagyon nehezükre 
esett volna nélkülözniük e hangszereket és e rongyokat, 
melyek őket annyi sikerre és diadalra emlékeztették. 
Berakták az egyetlen láda fenekérq, a mely összes 
ruhatárukat tartalmazta.

Pointe Pescade és Cap Matifou délutáni egy óra



POINTE PESCADE NEM AKART MEGVÁLNI TROMBITÁJÁTÓL.

tájban visszatért a Savaréna fedélzetére. Egy nagy 
kabint bocsátottak rendelkezésükre a hajó előrészén.

A legénység a legszívélyesebben fogadta az új tár
sakat, hiszen nekik köszönhette, hogy egy borzasztó 
katasztrófától megmenekült.
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Pointe Pescade és Cap Matifou nyomban konstatálta, 
hogy a hajó konyhája nem fog nekik okot adni a pro- 
vencei színkörök konyhájára vissza vágyni.

— Látod Cap Matifou, — mondá Pointe Pescade, 
kinyitván egy üveg jóféle astii bort, —- értelmes maga
viselettel mindent elérhet az ember, de az értelmes 
magaviselet feltétlenül szükséges.

Cap Matifou csak egy fejbólintással felelhetett, a 
szája tele lévén egy roppant darab sült sonkával, mely 
két kemény tojás kíséretében eltűnt gyomrának fene
ketlen mélységeiben.

— Mennyi pénzt lehetne keresni a te evési mutat
ványaiddal, czimborám! — mondá Pointe Pescade.

IV.

Báthory István özvegye.

Antekirtt orvos megérkezése nagy zajt ütött, nem 
csupán Raguzában, hanem az egész dalmát tartomány
ban. A hírlapok, miután tudatták a goélette megérke
zését a gravozai kikötőbe, neki estek a zsákmánynak, 
a mely igen érdekes napi újdonságokkal kecsegtetett. 
A Savaréna tulajdonosa tehát nem menekülhetett a 
hírnév fény- és árnyoldalai elöl. A legenda birtokába 
vette. Egyénisége napirendre került. Senki se tudta ki 
volt, honnét jött, hova ment. E körülmény még inkább 
felingerelte a kíváncsiságot.

A reporterek minden áron kielégíteni óhajtották 
olvasóik kíváncsiságát és Gravozába siettek, sőt néme
lyek a goélettere szállíttatták magukat, de nem láthat
ták az idegent, a kivel a közvélemény annyira foglal
kozott. A hajó személyzete szigorúan ragaszkodott a 
kiadott parancshoz. Az orvos senkit se fogad el. Nar-
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zosz kapitány a hozzá intézett összes kérdésekre 
következetesen mindig ugyanazt felelte.

— De honnét jön az orvos?
— A honnét neki tetszik.
— Hova megy?
— A hova neki tetszik.
— De hát voltaképen kicsoda ő?

Azt senki se tudja, sőt talán ő maga is ép oly 
kevéssé, mint azok, a kik kérdezik.

Melyik újdondász elégíthetné ki az olvasók kíván
csiságát ilyen rövid feleletekkel? Ebből az következett, 
hogy az újságírók képzelme, a melyet semmi se kor
látozott, a legfantasztikusabb koholmányokba tévelye- 
dett. Antekirtt orvosból mindenféle lett, tetszés sze
rint. Minden volt, a mit a merész képzeletű újdondász 
uraknak kigondolni méltóztatott.

Annyi bizonyos, hogy gravozai és raguzai orvosok
nak nem volt alkalmuk őt az orvosi tudomány illeték
telen gyakorlása miatt beperelni. Antekirtt tudor rend
kívül tartózkodóan viselkedett és mindig ki tudta magát 
vonni, mikor valaki azzal tisztelte meg, hogy orvosi 
tanácsot kért tőle.

Különben a Savaréna tulajdonosa nem bérelt lakást 
a szárazföldön. Még csak fogadóba se szállt. A Gravo- 
zába való megérkezése után következő két első napon 
még csak be se ment Raguzába, csupán néhány sétát 
tett a környéken és vagy kétszer-háromszor magával 
vitte Pointe Pescade-ot, a kinek természetes értelmes- 
ségét nagyon méltányolta.

De bár ő maga nem ment Raguzába, Pointe Pes
cade egy szép napon odament az ő megbízásából. 
A derék fiú bizonyos bizalmas küldetésben eljárván, — 
talán értesítéseket kellett beszereznie, — visszatérte
kor következőleg válaszolt a hozzá intézett kérdésekre :

— Ez tehát a Stradonén lakik?
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— Ott, orvos úr, vagyis a város legszebb utczáján. 
Azon a téren, a melyen az idegeneknek a régi dogék 
kastélyát mutogatják, egy pompás palotában lakik és 
nagy számú cselédséget és fogatokat tart. Valóságos 
milliomoshoz illő háztartást visz.

— Hát a másik?
— A másik, vagy helyesebben mondva a másikak, 

szintén ugyanabban a városrészben laknak, de a házuk 
úgyszólván el van rejtve ama lejtős, szűk és tekervé- 
nyes utczák egyikében, a melyek valósággal inkább 
lépcsősikátorok, mint utczák és a melyekben csak 
nagyon szerény lakások vannak.

— És az ő lakásuk?
— Az ő lakásuk kívülről szerénynek, szűknek és 

szomorúnak látszik, de azt képzelem, orvos úr, hogy 
belül okvetlenül nagyon tisztán tartják. Az ember meg
érzi rajta ösztönszerűleg, hogy szegény és büszke 
emberek laknak benne.

— Hát az asszonyság? . . .
— Nem láttam ; azt mondják, hogy úgyszólván soha 

se hagyja el a Marinella-utczát.
— És a fia?
— Azt láttam, orvos úr, épen akkor, mikor haza

ment anyjához.
— És milyennek látszott előtted?
— Gondolkozónak, sőt nyugtalannak. Az ember azt 

hinné, hogy ez az ifjú nagy szenvedéseken ment ke
resztül ... Az ilyesmi mindjárt meglátszik.

— De te is szenvedtél, Pointe Pescade és rajtad 
mégsem látszik meg!

— A testi és lelki szenvedés közt nagy a különb
ség, orvos úr ! Ezért tudtam én az enyémet eltitkolni — 
sőt nevetni is tudtam felette.

Miután az orvos e feleleteket kapta kérdéseire, meg
szüntette sétáit Gravoza körül. Ügy látszott, mintha
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várna valamit, a mit nem akart előidézni az által, 
hogy maga elmenjen Raguzába, a hol a Savarénán 
való megérkezését már bizonyára mindenki tudta. 
A hajó fedélzetén maradt tehát s a mit várt, be is 
következett.

Az orvos, május 29-én, délelőtt tizenegy óra tájban, 
miután látcsövével a gravozai rakpartot vizsgálta, 
parancsot adott, hogy a csolnakját készen tartsák, be
szállt és kiment a mólóra, a hol egy ember állt, a ki őt 
lesni látszott.

— 0 az! — mondá magában az orvos. — Csak
ugyan ő !. . . Ráismerek, bármennyire megváltozott is !

Egy aggastyán volt, a kit teljesen megtört az évek 
súlya, noha nem volt hetven évesnél idősebb. Fehér 
haja elborította a fejét, mely a föld felé görnyedt. 
Komoly, szomorú arczát, a melyet a könnyek kétség
kívül gyakran áztattak, alig élénkíté fel félig kialudt 
pillantása. Mozdulatlanúl állt a rakparton és egy 
pillanatra se vette le szemeit a csolnakról, mióta az 
a goélette mellől elindult.

Az orvos nem akarta mutatni, hogy észrevette az 
aggastyánt és még kevésbbé azt, hogy ráismert. Ügy 
tett tehát, mintha jelenléte a szemébe se tűnt volna. 
De alig tett néhány lépést, midőn az öreg ember feléje 
közeledett és kalapját leemelve, alázatos hangon meg- 
szólítá : '

— Antekirtt orvos úrhoz van szerencsém?
— Az vagyok, — viszonzá az orvos és a szegény 

öregre nézett, a kinek szempillái még csak meg se 
rándultak, mialatt rátekintett.

Aztán utána tévé :
— Kicsoda ön, barátom és mit kíván tőlem?
— Boros a nevem, — felelé az aggastyán, — 

Báthoryné asszonyság cselédje vagyok és az ő nevében 
jöttem öntől találkozót kérni.
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— Báthoryné asszonyság? — ismétlé az orvos. — 
Talán annak a magyarnak az özvegye, a ki életével 
bűnhődött hazafiságáért?

— Ugyanaz, — felelé az öreg szolga. — És noha 
ön soha se látta, mégis lehetetlen, hogy ne ismerje, 
miután ön Antekirtt orvos.

Az orvos figyelmesen hallgatta az öreg szolgát, a ki 
a földre sütötte a szemeit. A felett látszott magában 
tűnődni, vajjon nem rejlik-e a szók mögött valamely 
utógondolat.

Aztán megszólalt.
— Mit kíván tőlem Báthoryné asszonyság?
— Bizonyos okoknál fogva, a melyeket önnek érte

nie kell, óhajtana beszélni az orvos úrral.
— Meg fogom őt látogatni.
— Jobban szeretné önt a hajóján felkeresni.
—- Miért ? *
— Igen fontos, hogy e beszélgetés titokban ma

radjon.
— Titokban? ... Ki előtt?
— A fia előtt. Péter úrnak nem szabad tudnia, hogy 

Báthoryné asszonyság az ön látogatását fogadta.
E válasz mintha meglepte volna az orvost. De ezt 

nem árulta el Boros előtt.
— Inkább óhajtanék elmenni Báthoryné asszonyság 

lakására. Nem tehetném ezt a fia távollétében?
— Megteheti, orvos úr, ha már holnap eljön. Báthory 

Péternek ma este Zárába kell utaznia és nem fog 
visszatérni huszonnégy óra lefolyása előtt.

— Mivel foglalkozik Báthory Péter?
— Péter úr mérnök, de még mostanáig nem sike

rült alkalmazást találnia. Ah! az élet nagyon mostoha 
volt hozzá és az anyjához!

— Mostoha? — ismétlé Antekirtt orvos. — Nincs 
vagyona Báthoryné asszonyságnak?
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— Orvos úr, a találkozásnál, a melyre önt kéreti, 
Báthoryné asszonyság el fog mondani mindent, a mit 
önnek tudnia szabad.

Az orvosnak nagy önuralomra volt szüksége, hogy 
el ne árulja meghatottságát.

— Hol lakik Báthoryné asszonyság? — kérdé.
— Raguzában, a Stradone városrészben, a Marinella- 

utcza 17. számú házában.
— Látható lesz Báthoryné asszonyság holnap egy 

és két óra közt?
— Látható lesz, orvos úr és én magam fogom önt 

hozzá vezetni.
— Mondja meg Báthoryné asszonyságnak, hogy szá

molhat látogatásomra a kitűzött napon és órában.
— Köszönöm az ő nevében, — felelé az öreg 

ember.
Azután, némi tétovázás után, tovább folytatá.
— ön azt hiheté, hogy valamely szolgálatra akarja 

felkérni. . .
— És ha úgy volna? — mondá az orvos élénken.
— Nem ez a szándéka, — felelé Boros.
Ezzel mélyen meghajtá magát és eltávozott a 

Gravozából Raguzába vezető úton.
Az öreg szolga szavai nyilván meglepték némileg 

Antekirtt orvost. Mozdulatlanul állva maradt a parton 
s a távozó Bőrös után nézett.

Másnap az orvos, kevéssel déli tizenkét óra előtt, 
át vitette magát a partra. A csónakját visszaküldvén, 
elindult azon az úton, a mely a gravozai kikötőt Ragu- 
zával összeköti. E két kilométernyi hosszú úton, a 
melyet szép fasorok szegélyeznek, egyik villa a mási
kat éri.

Az utat most még nem élénkíté úgy,'[a mint pár 
óra múlva, a fogatok és a gyalogosok és lovasok nagy 
sokasága. Az orvos Báthorynéval való találkozásáról
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gondolkozott és nemsokára a Borgo Pilléhez ért, mely 
kőből faragott kéz gyanánt nyúlik elő a raguzai erő- 
dítvények hármas védműveiből. A kapu nyitva volt és 
a hármas bástya-övön keresztül be lehetett jutni a 
városba.

A Stradone pompás, kövezett utcza, mely a várost 
átvágja és a Borgo Pillétől a Plocce külvárosig terjed. 
Egy domb hosszában nyúlik el, a melynek gerinczein 
félköralakban emelkednek fölfelé a házak.

Az orvosnak nem volt szüksége elmenni eddig a 
térig. A Marinella-utcza, melyet Boros tegnap említett 
előtte, a Stradone közepe táján balról ágazik ki. Lépé
seit abban a pillanatban lassítá, mikor egy gránitból 
épült palotára tekintett, melynek homlokzata, ki
szögellő melléképületeivel együtt jobbfelől emelkedett. 
Az udvar nyitott kapuján keresztül gyönyörű úri fogat 
látszott ; a kocsis a bakon ült, az inas pedig a tornácz 
előtt várt, melyet elegáns veranda védelmezett a nap
sugarak elől.

Csaknem ugyanabban a pillanatban egy férfi szállt 
a kocsiba, a lovak gyorsan végig ügettek az udvaron 
és a kapu becsukódott mögöttük.

A férfi ugyanaz volt, a ki harmadnapja- megszólítá 
Antekirtt orvost a gravozai rakparton : Torontál 
Simon, az egykori trieszti bankár.

Az orvos, kerülni akarván a találkozást, hirtelen 
visszavonult s csak akkor folytatta útját, midőn a 
fogat eltűnt a Stradone végén.

— Mind a ketten ugyanabban a városban! — 
mormogá. — Ez a véletlen műve, nem az enyém.

A baloldalon csupa szűk, meredek, rosszúl kövezett 
és szegényes kinézésű utczák szakadnak a Stradonéba. 
Képzeljünk magunknak egy széles folyamot, a melybe 
az egyik parton csak hegyi patakok ömlenek. A házak, 
hogy némi kevés friss levegőt nyerhessenek, egymás
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AZ ORVOS A BORGO PILLÉHEZ ÉRT

hátára kapaszkodnak. Szem szembe néz itt, ha szabad 
így neveznünk az ablakokat vagy inkább szelelő lyuka
kat, a melyek homlokzataikon nyílnak. így éri egy
mást ház ház felett fel a dombtetőig. Raguza felett
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két domb emelkedik, az egyiken a Mincetto, a másikon 
a San-Lorenzo erőd áll. Ezekben az utczákban semmi* 
féle kocsi se közlekedhetnék. Habár a nagy esőzések 
kivételével a hegyi patak hiányzik, az utcza azért 
mégis csak vízmosás és a meredek lejtők és szakadé
kok kiegyenlítésére lépcsőket kellett alkalmazni. Milyen 
ellentét a szerény, szegényes lakházak és a Stradone 
pompás palotái és épületei közt!

Az orvos a Marinella-utcza bejárásához érkezett és 
elkezdett felfelé menni a végnélküli lépcsőkön, a 
melyek a közlekedést lehetővé teszik. Több mint 
hetven lépcsőn kellett felmennie, mielőtt a 17. számú 
házhoz ért.

Egy ajtó azonnal kinyílt. Az öreg Boros várta az 
orvost. Szó nélkül bevezette egy tisztán tartott, de 
szegényes bútorzatú szobába.

Az orvos leült. Semmi sem árulta el, hogy meg lett 
volna hatva a miatt, hogy e lakásban van, még akkor 
se, mikor Báthory István özvegye belépett e szókkal :

— Antekirtt orvos úrhoz van szerencsém?
— Az vagyok, asszonyom, — felelé az orvos és 

felkelt.
— Szerettem volna önt megkímélni attól a fárad

ságtól, hogy ily messzire jöjjön, — mondá Báthoryné.
— Óhajtottam önnél látogatást tenni, asszonyom és 

legyen róla meggyőződve, hogy teljesen a szolgálatára 
állok.

— Uram, — viszonzá Báthory özvegye, — csupán 
tegnap értesültem, hogy ön Gravozába érkezett s azon
nal elküldtem Borost, hogy találkozót kérjen öntől.

— Parancsoljon velem, asszonyom.
— Én visszavonulok, — mondá az öreg cseléd.
— Nem, Boros, maradjon ! — mondá Báthoryné. — 

ön a családnak egyetlen barátja és tud mindent, a 
mit Antekirtt orvos úrnak mondani akarok.
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A MARINELLA-UTCZA VÉGNÉLKÜLI LÉPCSŐZETE.

Báthoryné leült és az orvos szemközt foglalt helyet, 
míg az öreg szolga az ablakban állt.

Báthory István özvegye akkoriban hatvan éves volt.
Verne : Sándor Mátyás. 14
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Noha a kor súlya daczára még egyenes volt, ősz haja 
és ránczoktól felbarázdált arcza tanúsította, mennyit 
kellett küzdenie a bánattal és a nyomorral. De meg
látszott rajta, hogy még most is erélyes volt, mint 
valaha. Évek múlva is ugyanaz maradt ; derék, bátor 
szívű társa és legbensőbb meghittje annak a férfinak, 
a ki állását feláldozta kötelességének és végre össze
esküvő társa, midőn Sándor Mátyással és Zathmár 
Lászlóval szövetkezett.

— Uram, — mondá oly hangon, melynek megha
tottságát hiába igyekezett volna eltitkolni, — miután 
ön Antekirtt orvos, én önnek lekötelezettje vagyok és 
tartozom azzal, hogy elbeszéljem az eseményeket, a 
melyek ezelőtt tizenöt évvel Triesztben történtek . . .

— Asszonyom, miután én Antekirtt orvos vagyok, 
kímélje meg magát egy elbeszéléstől, a mely önre 
nézve nagyon fájdalmas volna. Ismerem ezt az esetet 
és hozzá tehetem, — miután Antekirtt orvos vagyok, 
ismerem az ön életét is, az emlékezetes 1860-iki 
június 30-ika óta.

— Ez esetben uram, legyen szíves megmondani, 
mily oknak tulajdonítsam azt az érdeklődést, a melyet 
ön irántam tanúsít?

— Ez az érdeklődés, asszonyom, egyszerűen az, a 
melylyel minden jóra való ember tartozik azon magyar 
hazafi özvegyének, a ki nem habozott életét a hazája 
függetlenségéért koczkáztatni.

— Ismerte ön Báthory István tanárt? — kérdé az 
özvegy kissé reszkető hangon.

— Ismertem és szerettem asszonyom és tisztelem 
mindazokat, a kik a nevét viselik.

— Talán ön is abból a hazából való, a melyért ő 
a vérét ontotta.

— Nekem nines’1 hazám, asszonyom.
—2 .De hát kicsoda ön?
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— Egy halott, a kinek még nincs sírja, — felelé 
Antekirtt orvos hidegen.

Báthoryné és Boros megborzadtak e nem várt fele
letre, de az orvos sietett tovább folytatni.

— Mindazonáltal asszonyom azt az elbeszélést, a 
melytől Jcértem, hogy magát megkímélje, nekem kell 
elmondanom, mert ha vannak dolgok, a melyeket ön 
ismer, vannak ismét olyanok is, a melyekről nem bír 
tudomással és ez utóbbiaknak nem szabad többé 
ismeretlenül maradniok ön előtt.

— Legyen, uram, figyelek, — mondá Báthoryné.
— Asszonyom, — mondá Antekirtt orvos, — 1860- 

ban három magyar nemes egy összeesküvés élére állt, 
a melynek czélja volt visszahódítani Magyarország régi 
függetlenségét. E három férfi Sándor Mátyás gróf, 
Báthory István tanár és Zathmár László gróf volt, 
három jó barát, kiket régtől fogva ugyanazon remény 
fűzött egymáshoz, három ember, a kiknek csak egy 
szívok volt.

«1860 június 8-án, ugyanaz nap, mikor jelt akartak 
adni a fölkelésre, melynek egész Magyarországra és 
Erdélyre ki kellett volna terjednie, az osztrák rendőr
ség meglepte Triesztben Zathmár László gróf házát, 
a hol az összeesküvés intézői egybe voltak gyűlve. 
Sándor grófot és társait elfogták s még ugyanazon 
éjjel elszállították a pizinói vártoronyba s néhány hét 
múlva halálra ítélték őket.

«Egy Sárkány nevű fiatal számfejtőt, ki egyébiránt 
teljesen távol állt az összeesküvéstől, velük együtt 
szintén elfogtak Zathmár házában, de az ellene emelt 
vádat csakhamar elejtették és őt magát, az ügy le
bonyolítása után, szabadon bocsátották.

«Az ítélet végrehajtását megelőző éjjel az összeeskü
vők, kik «ugyanazon börtönben voltak zárva, szökést 
kísérlettek meg. Sándor gróf és Báthory István egy

14*
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villámfogó segélyével kiszabadultak a pizinói vár
toronyból és a Foiba vizébe zuhantak, abban a pilla
natban, midőn Zathmár Lászlót az őrök meglepték és 
menekülését megakadályozták.

«Noha a menekülőknek kevés reménységük lehetett 
a halált elkerülhetni, miután a földalatti folyam olyan 
vidékre sodorta őket, a melyet nem ismertek, mégis 
elérték a léméi csatorna partjait, majd Rovigno várost, 
a hol menhelyet találtak Ferrato Andrea halász 
házánál.

«Ez a derék halász minden intézkedést megtett, 
hogy őket átszállítsa az Adriai-tenger túlsó partjára, 
de egy Carpena nevű spanyol ember, a ki véletlenül 
megtudta a menekültek rejtekhelyének titkát, fel
jelenté őket a rovignói rendőrségnek. Másodszor is 
megkísérlették a szökést. De Báthory István meg
sebesült és a csendőrök azonnal elfogták. Sándor 
Mátyás, a kit a tengerpartig üldöztek, a golyózápor 
közt a víz alá merült és a tenger még a holttestét sem 
adta vissza.

«Báthory Istvánt és Zathmár Lászlót harmadnap 
kivégezték a pizinói vár udvarán. Ferrato Andreát 
pedig, azért mert a szökevényeknek menhelyet adott, 
örökös gályarabsággal büntették.»

Báthoryné lehajtá a fejét, összeszorult szívvel, 
félbeszakítás nélkül hallgatta az orvos elbeszélését.

— Ismerte ön ezeket a részleteket, asszonyom? — 
kérdé az orvos.

— Ismertem uram, ép úgy, a mint ön ismerte, 
kétségkívül a hírlapokból?

— Igen asszonyom, a hírlapokból. De a mit a hír
lapok nem tudathattak a közönséggel, mert a vizsgá
lat a legnagyobb titokban hajtatott végre, azt én 
megtudtam az egyik várbeli őrtől és el főgém önnek 
mondani.
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— Beszéljen uram, — mondá Báthoryné.
— Sándor Mátyás grófot és Báthory Istvánt azért 

fogták el Ferrato halász házánál, mert a spanyol Car
pena elárulta őket. De három héttel előbb azért kerül
tek hálóba a trieszti házban, mert találkoztak árulók, 
a kik feladták őket az osztrák rendőrségnek.

— Árulók? — mondá Báthoryné.
— Ügy van asszonyom és az árulás a tárgyalások

ból is kiderült. Az árulók először egy postagalamb 
szárnyai alatt egy titkos írású levelet találtak, mely 
Sándor grófnak szólt és melyet lemásoltak. Másodszor 
Zathmár gróf házánál sikerült megtalálniok a rostélyt, 
melynek segélyével a titkos írást el lehetett olvasni. 
Miután a levél tartalmát megtudták, átadták a trieszti 
kormányzónak. És kétségkívül Sándor gróf elkobozott 
jószágainak része volt az árulás díja.

— És ismerik e nyomorultakat ? — kérdé Báthoryné 
a felindulástól reszkető hangon.

— Nem ismerik asszonyom. De a három elítélt 
talán ismerte őket és megmondták volna a neveiket, 
ha haláluk előtt még egyszer láthatták volna család
jaik tagjait.

Valóban, se Báthoryné, a ki akkor a fiával együtt 
távol volt, se Boros, a ki a trieszti börtönben ült, 
nem lehettek az elítéltek körül, életük végperczeiben.

— És soha se fogjuk megtudhatni az árulók neveit?
— Asszonyom, — felelé Antekirtt orvos, — az 

árulók mindig azon végzik pályájukat, hogy önmagu
kat árulják el. Elbeszélésem befejezéséül még a kö
vetkezőket kell mondanom :

«ön özvegyen maradt, egy nyolcz éves fiúcskával 
és csaknem minden segélyforrás nélkül. Boros, Zath
már László gróf szolgája, nem akarta önt elhagyni 
gazdája halála után ; de ő is szegény lévén, csakis a 
hűségét bocsáthatá rendelkezésére.
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«Ekkor ön, asszonyom, elhagyta Triesztet és elfog
lalta ezt a szerény lakást Raguzában. Dolgozott, dolgo
zott a két kezével, hogy fedezhesse az anyagi, vala
mint az erkölcsi élet szükségleteit. Azt akarta, hogy a 
fia a tudományok terén az útat kövesse, a melyet az 
atyja fényessé tett. De mennyi óriási küzdelmeket kel
lett végig harczolnia, -mennyi nyomorúságot kellett 
bátor szívvel elviselnie ! És mily nagy tisztelettel 
hajlok meg a nemes nő előtt, a kinek gondjai férfit 
neveltek a gyermekből!

Az orvos ezalatt felkelt és szokott hidegsége alatt a 
megilletődés némi jelei látszottak.

Báthoryné nem felelt. Várt, nem tudván, vajjon az 
orvos befejezte-e elbeszélését vagy még folytatni 
akarja s talán át fog térni az őt személyesen illető 
dolgokra is, a melyek miatt ezt a találkozót kérte 
tőle.

— Azonban, asszonyom, — mondá az orvos, elta
lálván a gondolatát, — kétségkívül az emberi erőnek 
is vannak határai és ön, a ki annyi megpróbáltatás 
után már beteg és kimerült volt, talán leroskadt volna 
a teher súlya alatt, ha férjének egyik barátja nem jön 
a segítségére. Soha se beszéltem volna önnel e tárgy
ról, ha öreg szolgája nem értesít, hogy ön engem látni 
kíván.

— Úgy van, uram — viszonzá Báthoryné. — Nem 
kellett köszönetemet kifejeznem Antekirtt orvosnak?

— És ugyan miért, asszonyom? Azért-e, mert Ante
kirtt orvos, ezelőtt öt vagy hat évvel, megemlékezvén 
a barátságról, a mely őt Báthory Istvánnal és két 
társával egybefüzte, százezer forintnyi összeget küldött 
önnek, feladatát megkönnyítendő? Nem érezte-e ő 
magát eléggé boldognak a miatt, hogy ezt az összeget 
az ön rendelkezésére bocsáthatta? Nem, asszonyom ; 
ellenkezőleg én tartozom önnek köszönettel azért, hogy
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«URAM, KÉREM, VEGYE VISSZA A PÉNZT.»

ezt az összeget elfogadta, ha ugyan segítségére lehetett 
Báthory István özvegyének és fiának.

Az özvegy meghajtotta magát és így felelt :
— Bármint legyen is, uram, óhajtottam önnek hálá-
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mat kifejezni. Ez volt első oka a látogatásnak, a melyet 
önnél tenni akartam. De volt még egy második oka is.

— Milyen oka, asszonyom?
— Az . . . hogy önnek visszaadjam ezt az összeget.
— Hogyan, asszonyom? ... — mondá az orvos 

élénken, — ön nem akarja elfogadni? ...
— Uram, nem éreztem magamat feljogosítva ezzel 

az összeggel rendelkezni. Nem ismertem Antekirtt 
orvost. Soha se hallottam említeni a nevét. Ez az 
összeg amolyan alamizsna-féle is lehetett azoktól, a kik 
ellen a férjem összeesküdött és a kiket gyűlölök. 
Ezért nem is akartam felhasználni, még arra a czélra 
sem, a melyre Ahtekirtt orvos szánta.

— E szerint... ez a pénz !
— Érintetlenül maradt.
— És az ön fia?
— Mindent csak önmagának fog köszönhetni.
— És az édes anyjának! — mondá az orvos, a 

kiben ily lelki nagyság, ily jellemszilárdság csupán 
csodálatot és tiszteletet ébreszthetett.

E közben Báthoryné fölkelt, egy elzárt szekrény
ből egy csomó bankjegyet vett elő s átnyújtá az 
orvosnak.

— Uram, — mondá, — kérem vegye vissza e pénzt, 
mert az öné és fogadja egy anya köszönetét épen úgy, 
mintha ezt az összeget a fia neveltetésére fordította 
volna.

— Ez ajpénz többé nem az enyém, asszonyom, — 
mondá az orvos egy elutasító kézmozdulattal.

— Ismétlem, hogy sohse tekinthetem tulajdo
nomnak.

— De ha Báthory Péter felhasználhatná . . .
— A fiam ki fogja vívni azt az állást, a melyet 

megérdemel és én számolhatok rá a jövőben, a mint 
eddig ő számolhatott rám.
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— Nem fogja vissza utasítani azt, a minek elfoga
dására az atyja régi barátjainak egyike kéri fel!

— Vissza fogja utasítani!
— Legalább azt engedje meg asszonyom, hogy 

kísérletet tegyek.
— Kérem, ne tegye, orvos úr, — viszonzá Bá

thoryné. — A fiam azt se tudja, hogy e pénzt kap
tam és óhajtom, hogy ne is tudja meg soha.

— Legyen asszonyom! . . . Értem az érzelmeket, a 
melyek önt ily tettre kényszerítették, miután önre 
nézve idegen ember voltam és vagyok !... Igen ! értem 
és bámulom érzelmeit... De ismétlem, hogy ha a pénz 
nem az öné, a magaménak se tekinthetem.

Antekirtt orvos felkelt. Báthoryné visszautasításában 
semmi se volt, a mi őt személyesen sérthette volna. E 
gyöngédség tehát csak a legmélyebb tiszteletet ébresz
tette fel benne. Meghajtotta magát az özvegy előtt és 
vissza akart vonulni, de egy utolsó kérdés megállította.

— Uram, — mondá Báthoryné, — ön gyalázatos 
* üzelmekről beszélt, melyek a halálba kergették Zath

már Lászlót, Báthory Istvánt és Sándor grófot!
— Csupán a valót mondtam, asszonyom.
— De hát senki se ismeri az árulókat?
— De ismeri, asszonyom.
— Ki?
— Az Isten.
Ezzel Antekirtt orvos még egyszer meghajtá magát 

az özvegy előtt és elhagyta a szobát.
Báthoryné gondolatokba merült. Bizonyos rokon- 

szenv, melyről talán nem is tudott magának számot 
adni, ellenállhatatlanul vonzotta őt ehhez a rejtélyes 
egyéniséghez, a ki annyira be volt avatva életének 
minden eseményébe. Vajjon fogja-e még őt valaha 
viszontlátni és ha a Savaréna csak azért hozta őt 
Raguzába, hogy vele találkozhassék, vajjon nem fog-e
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holnap ismét tengerre szállani, hogy többé soha se 
térjen vissza?

Bármint legyen is, a hírlapok másnap azt közölték, 
hogy egy névtelen százezer forintot ajándékozott a 
város kórházainak.

V.

Különféle események.

Az orvos azonban nem sietett elhagyni Gravozát, 
mint Báthoryné hihette. Miután hiába iparkodott az 
anyát istápolni, elhatározta, hogy a fia segítségére lesz. 
Ha Báthory Péter mindeddig nem nyerte el azt az 
állást, a melyre fényes sikerrel bevégzett tanulmányai 
képesítették, kétségkívül nem fogja visszautasítani az 
ajánlatokat, a melyeket az orvos szándékozott neki 
tenni. Tehetségeihez méltó helyzetet teremteni neki, 
ez bizonyára nem volna alamizsna, hanem csak a 
fiatal embert méltán megillető jutalom.

De mint Boros mondta, Báthory Péter üzleti ügyek 
miatt utazott Zárába.

Az orvos mindamellett nem akart tovább várni s 
még ugyanaz nap levelet írt neki. Levelében csupán 
annyit mondott, hogy nagyon szívesen látná Báthory 
Pétert a Savaréna fedélzetén, mivel bizonyos közlen
dője van, a mely az ifjút érdekelhetné.

A levelet Gravozában postára adták s most már 
csak Péter megérkezését kellett bevárni.

E közben az orvos a góélette fedélzetén elvonul- 
tabban élt, mint valaha.

Ez az eredetiség nagyon bántotta a kiváncsiakat és 
a hírlaptudósítókat, a kik nem mondtak le arról a 
szándékukról, hogy «meginterviewolják» a meseszerű 
idegent, noha jól tudták, hogy nem bocsáttatnak nem
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RAGUZA FŐTERE.

kevésbbé meseszerű hajójának fedélzetére. És miután 
Pointe Pescade és társa, Cap Matifou szabadon járha- 
tott-kelhetett a szárazföldön is, a hírlaptudósítók ezek
hez fordultak és tőlük igyekeztek kicsikarni némi fel-
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világosításokat, a melyeket érdekesen tudtak volna 
feldolgozni hírlapjaik számára.

Említettük, hogy Pointe Pescade és Cap Matifou 
szabadon járhattak-kelhettek, míg a legénység a'hajón 
maradt ; ők ketten a partra szánhattak, mikor a ked
vük tartotta. Ebből származott a kiváncsiak ama 
természetszerű hajlandósága, hogy őket kísérjék, körül
vegyék és kikérdezzék. De Pointe Pescade-ot nem igen 
lehetett beszédre kényszeríteni, mikor hallgatni akart, 
vagy ha beszélt, épen annyi volt, mintha semmit se 
mondott volna.

— Kicsoda voltaképen az az Antekirtt orvos?
— Igen híres orvos, a ki kigyógyítja az embert 

valamennyi betegségéből, még abból is, a melybe 
belehalt !

— És nagyon gazdag?
— Egy fillérje sincs . . . Én, Pointe Pescade, én 

adom neki kölcsön minden vasárnap az egész hétre 
való költséget.

— De honnét jön?
— Olyan országból, a melynek nevét senki sem 

tudja.
— És merre van az az ország?
— Csak annyit mondhatok róla, hogy északról sok 

semmi, délről pedig kevés valami képezi a határát.
Lehetetlen volt egyéb felvilágosításokat kiszorítani 

a derék fiúból, a ki mindig víg volt, míg társa, Cap 
Matifou néma maradt, mint egy gránátszikla.

De ha egyfelől a két jó barát nem felelt a repor- 
terek tolakodó kérdéseire, másfelől egymás közt elég 
gyakran beszélgettek új gazdájukról. Máris szerették 
őt, még pedig nagyon, készek lettek volna a tűzbe 
ugorni érte, köztük és az orvos közt mintegy vegyé
szeti rokonság támadt, a mely napról-napra mind 
szorosabban fűzte őket egymáshoz.
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KAROM MEGROZSDÁSODIK, MONDÁ A HERKULES.

És minden reggel azt várták, hogy a szobájába 
fogja őket hivatni és így fog hozzájuk szólni :

— Barátim, szükségem van rátok!
De semmi sem történt :— nagy bosszúságukra.
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— Vajjon sokáig fog-e ez még így tartani? — kérdé 
Pointe Pescade egy szép napon. — Nehéz dolog tétle
nül maradni, főleg mikor az embert nem arra nevel
ték, Matifou barátom.

— Igen, a karok elrozsdásodnak, — felelé a Her
kules.

— Mondd csak, Cap Matifou .. .
—Mit mondjak, Pointe Pescade?

— Tudod-e mit tartok én Antekirtt orvosról ? !
— Nem tudom, hanem mondd meg s akkor majd 

könnyebben felelek.
— Nos, hát azt gondolom, hogy vannak a múltjá

ban dolgok ... oh ! de még milyen dolgok ... Ez a 
szemeiből is látszik, a melyek némelykor olyan villámo
kat lövelnek, hogy az ember szinte megvakul tőlük . . .

Pointe Pescade nem ok nélkül beszélt így. Noha a 
goélette fedélzetén a legteljesebb nyugalom uralkodott, 
az értelmes fiú mégis látott bizonyos dolgokat, a 
melyek őt gondolkozóba ejtették.

Levelek és sürgönyök sűrűn érkeztek valamennyi 
részéből a gyönyörű tengernek, melynek hullámai 
annyi különféle országok partjait verdesik ; — érkez
tek a franczia és spanyol partokról ép úgy, mint 
Marokkó, Algír és Tripolisz partjairól. Ki küldte e 
tudósításokat és sürgönyöket.

Sőt mi több, még a raguzai táviró-hivatalban is 
nehéz lett volna kibetűzni a sürgönyök értelmét, mert 
ismeretlen nyelven voltak írva, melynek titkát csak az 
orvos látszott tudni. De még ha e nyelv érthető is 
lett volna, mit lehetne következtetni az ilyen monda
tokból, mint például a következők :

«Almeira: Azt hittük, hogy Z. R. nyomán vagyunk. — 
Hamis nyom volt, feladtuk.

«H. V. 5 levelezője feltaláltatott. — Összeköttetésben áll
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a K. 3. csapattal, Catanea és Syrakuza közt. Szemmel 
tartandó.

«Malta, La Vallette, a Manderaggióban konstatáltam 
T. K. 7 átutazását

«Cyrene . . . Újabb parancsokat várunk . . . Antek . .. 
flotillája készen áll. Elektrik 3. éjjel nappal indulhat.

«R. 0. 3. Azóta meghalt a börtönben. Mind a ketten el
tűntek.»

Vagy ebből a másik táviratból, a melyben bizonyos 
előre megállapított szám egy meghatározott fogalmat 
fejez ki :

«2117. Sárk. egykori ügynök. . . Toront. szolgálatá
ban ... Összeköttetés Tripoliszszal megszűnt.»

A sürgönyök legnagyobb részére a következő válasz 
küldetett a Savarénáról.

«A nyomozások folytatandók. Ne kíméljetek se pénzt, 
se fáradságot, küldjétek újabb adatokat.»

Ez az érthetetlen levélváltás felügyelet alá látszott 
helyezni a Közép-tenger összes partvidékét. Az orvos 
tehát nem volt olyan tétlen, a milyennek látszani akart. 
Mindazonáltal a hivatali titoktartás kötelessége mel
lett is alig volt lehetséges, hogy az efféle sürgönyváltás 
ne jusson a közönség tudomására. Ennek az volt a ter
mészetes következménye, hogy az általános kíváncsiság 
a rejtélyes egyéniség irányában folyvást fokozódott.

A legkiváncsiabbak egyike az egykori trieszti ban
kár volt.

Az igazat megvallva, az orvos jelenléte Torontál 
Simonra nagyon sajátszerű, benyomást tett, a melyet ő 
maga is alig volt képes meghatározni. Mindaz, a mit 
Raguzában beszéltek róla, az inkognito, a melybe kész
akarva burkolódzni látszott, a hozzáférhetés nehéz
sége, rendkívül heves vágyat ébresztett a bankárban,
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őt viszontláthatni. E czélból több ízben átment Gravo- 
zába.

Megállt a rakparton és nézte a goélettet és égett a 
vágytól, hogy felmehessen a fedélzetére. Sőt egy ízben 
csónakon oda is vitette magát, de a kormányostól a 
szokott feleletet kellett hallania :

— Antekirtt orvos úr nem látható.
Ekkor a bankárnak az jutott eszébe, hogy az orvost 

a saját költségére szemmel tartassa. Egy megbízható 
ügynök parancsot kapott, hogy felügyeljen a rejtélyes 
idegen minden lépésére, még akkor is, ha egyebet nem 
cselekszik, csupán Gravozában vagy a környéken sétál.

Elképzelhető Torontál Simon nyugtalansága, mikor 
megtudta, hogy az öreg Boros találkozott az orvossal 
s ez utóbbi másnap meglátogatta Báthorynét.

— Ki lehet ez az ember? — kérdé magában.
Mit kereshetett Raguzában, Báthorynénál . . . Talán 

mint orvost hivatták? . . . Utóvégre mi dolguk lehet 
egymással ?

Erre a kérdésre nem tudott felelni. Mindazonáltal 
Torontál Simont szorgos utánjárás után némileg meg
nyugtatta az a teljes biztonsággal konstatált körül
mény, hogy a Báthorynénál tett látogatás nem ismé- 
teltetett.

Azonban a bankárban mindinkább gyökeret vert az 
elhatározás, hogy bármibe kerüljön is, összeköttetésbe 
fog lépni az orvossal. Ez a gondolat éjjel-nappal gyö
törte.

Végre azt hitte, hogy megtalálta a kedvező alkalmat 
és ürügyet.

Torontálné asszonyság már több év óta makacs 
gyöngélkedésben szenvedett, melyet a raguzai orvosok 
nem bírtak meggyógyítani. Daczára az orvosok minden 
igyekezetének és leánya szorgos ápolásának, Toron
tálné asszonyság szemlátomást sorvadt.
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Torontál Simon tehát levelet írt s egyik inasa által 
elküldte a Savaréna fedélzetére. «Rendkívül, boldog
nak érezné magát» — így hangzott a levél, — «ha ily 
kétségbevonhatatlan orvosi tekintély véleményét meg
tudhatná.» Aztán bocsánatot kérvén, hogy elvonult
ságában háborgatja, felkérte Antekirtt orvost : «tu
datná vele, melyik napon várhatja őt saját palotájá
ban, a Stradonen?»

Másnap, mikor az orvos megkapta a levelet, minde
nekelőtt az aláírásra pillantott és arczának egyetlen 
izma se rándult meg. Elolvasta a legutolsó sorig, a 
nélkül, hogy bármi elárulta volna gondolatait, a melye
ket a levél tartalma ébresztett benne szükségképen.

Az orvos feleletül egyszerű levélkét küldött vissza 
az inas által a bankárnak. A levélke tartalma így 
hangzott :

«Antekirtt orvos sajnálja, hogy ne.m gyógykezelheti 
Torontálné asszonyságot, ö Európában nem gyakorló 
orvos.»

Ennyi volt az egész.
A bankár ezt a lakonikus levelet mérgében össze

morzsolta. Világos volt, hogy az orvos vonakodik vele 
érintkezésbe lépni. Ez az alig elpalástolt visszautasí
tás elhatározott szándékra vallott a rejtélyes idegen 
részéről.

— És aztán, — mondá magában a bankár, — ha 
Európában nem gyakorolja az orvosi mesterséget, miért 
ment el Báthorynéhoz orvosi tanácskozásra . . . hacsak 
nem más ok miatt látogatta meg? ... De hát akkor 
mit keresett? ... Mi lehet köztük?

Ez a bizonytalanság gyötörte Torontál Simont, a ki
nek életét teljesen megzavarta az orvos jelenléte Gravo- 
zában és.háborgatni fogja mindaddig, míg a Savaréna 
ismét el nem hagyja a kikötőt. Nejének és leányának 
semmit se szólt az orvoshoz intézett sikertelen kéré-

Verne : Sándor Mátyás. 15
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séről. Aggasztó nyugtalanságának titkát el nem árulta 
senki előtt. De nem szűnt meg szemmel tartani az 
orvost, hogy tudomással bírjon minden lépéséről, 
Gravozában úgy mint Raguzában.

Másnap, egy másik esemény, újabb és nem kevésbbé 
komoly, aggodalomba ejté a bankárt.

Báthory Péter csüggedten érkezett vissza Zárából. 
Nem bírt megállapodásra jutni a neki felajánlott állo
más — egy herczegovinai jelentékeny érczolvasztó 
telep igazgatói állása iránt, s anyjának csak ennyit 
mondott :

— A feltételek nem voltak elfogadhatók.
Báthoryné a fiára nézett, a nélkül, hogy kérdezni 

akarta volna, miért voltak elfogadhatlanok a feltételek. 
Aztán egy levelet nyújtott át neki, mely Péter távol
létében érkezett.

Ugyanaz a levél volt ez, a melyben őt Antekirtt 
orvos felkérte, hogy látogassa meg a Savaréna fedél
zetén, bizonyos ügy miatt, a mely őt érdekli.

Báthory Péter átnyújtotta a levelet anyjának, a kit 
az orvos meghívása nem lephetett meg.

— Ezt vártam, — mondá Báthoryné.
— ön várta ezt a meghívást, anyám? — kérdé az 

ifjú, a kit e válasz nem kevéssé lepett meg.
— Igen, Péter. Távollétedben Antekirtt orvos láto

gatást tett nálam.
— ön e szerint tudja, hogy ki ez az ember, a kiről 

bizonyos idő óta annyit beszélnek Raguzában?
— Nem tudom, fiam ; de Antekirtt orvos ismerte 

atyádat, jó barátja volt Sándor grófnak és Zathmár 
grófnak s e czímen keresett fel engem.

— Anyám, — mondá Báthory Péter, — mivel bizo
nyította be az orvos ön előtt azt, hogy az atyám ba
rátja volt?

— Semmivel ! — felelé Báthoryné, a ki nem akart



'Ell

a százezer forintos ajándékról beszélni, a melynek 
titokban kellett maradni a fiatal ember előtt.

— Hát ha ez az ember cselszövő vagy kém, vagy 
osztrák ügynök? — kérdé Báthory Péter.

— E felől személyesen fogsz meggyőződhetni fiam.
— ön tehát azt tanácsolja, hogy meglátogassam?
— Ügy van ; azt tanácsolom. Nem kell elhanya

golni az olyan embert, a ki rád akarja átruházni a 
barátságot, a melylyel az atyád iránt viseltetett.

— De vajjon mit keres Raguzában? —- mondá Pé
ter. — Talán anyagi érdekei vannak itt?

— Talán anyagi érdekeket akar itt magának terem
teni, — viszonzá Báthoryné. — Nagyon gazdagnak 
mondják ; meglehet, hogy hozzád méltó állással akar 
megkínálni.

— Meg fogom látogatni, anyám és meg fogom tudni, 
mit akar tőlem.

— Keresd fel még ma fiam, s egyúttal add neki 
vissza a látogatást, a melyet én magam nem adhatok 
vissza.

Báthory Péter megölelte anyját. Hosszasan szorí
totta a keblére. Az ember azt hihette volna, hogy vala
mely titok nyomja a lelkét — olyan titok, a melyet 
kétségkívül nem szeret megvallani. Miféle fájdalmas, 
komoly gondolat gyötörhette, hogy az édes anyjával 
se merte közleni?

— Szegény gyermekem! — suttogá Báthoryné.
Délutáni egy óra volt, mikor Báthory Péter végig

ment a Stradonén a gravozai kikötő felé.
A Torontál-palota előtt megállt egy pillanatra — 

csak egyetlenegy pillanatra. Az előszögellő pavillonok 
egyikére tekintett, a melynek ablakai az utczára nyíl
tak. A redőnyök le voltak csukva. Egy egész ház, ha 
egészen lakatlan lenne, se lehetne erősebben becsukva.

Báthory Péter folytatta sétáját, a melyet inkább
15*
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lassított, mintsem félbeszakított. De még ez se kerülte 
el a Stradone túloldali járdáján fel s alá járkáló nő 
figyelmét.

Körülbelül negyven-ötven éves, magas termetű, me
rev, csaknem gépies járású nő volt. Barna és göndör 
hajáról és vörösbarna arczszínéről könnyen rá lehetett 
ismerni marokkói származására. Sötét színű köpenyt 
viselt, melynek csuklyája eltakarta aranypénzekkel 
teleaggatott hajdíszét.

Mihelyt megpillantá a fiatal embert végig menni a 
Stradonén, Gravoza felé, elkezdte őt kísérni, úgy, hogy 
soha se téveszsze szem elől, de mégis elég ügyesen 
arra nézve, hogy üzelmeit észre ne vehessék. Egyéb
iránt Báthory Péter sokkal mélyebben el volt merülve 
gondolataiba, hogysem arra figyelt volna, a mi mögötte 
történt. Mikor a Torontál-palota előtt lépteit lassította, 
az idegen nő is lassabban ment. Mikor tovább indult, 
a nő követte, lépéseit az övéi szerint szabályozván.

Báthory Péter gyorsan keresztül ment Raguza első 
bástyáján, de az idegen nő nem maradt el tőle. A vár
kapun kívül mindketten a gravozai útra értek, s a nő 
húsz lépésnyi ^távolságban követte őt a túloldali fa
sorok közt.

E pillanatban Torontál Simon nyitott hintón tért 
vissza Raguzába. Szükségképen találkoznia kellett 
tehát Báthory Péterrel.

A marokkói nő egy pillanatra megállt. Talán azt 
hitte, hogy valamelyik meg fogja szólítani a másikat. 
A szemei szikráztak. Igyekezett elrejtőzni egy nagy 
fa mögött. De hogyan hallhassa meg, hogy mit beszél 
e két ember egymással?

Fölösleges dolog volt a miatt töprenkednie. Torontál 
Simon észrevette Pétert, húsz lépésnyivel előbb, mint
sem szemközt állt vele. Ezúttal még csak azzal a le
ereszkedő fejbiczczentéssel se viszonozta köszöntését,
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a melyet nem bírt kikerülni a gravozai rakparton, 
leánya társaságában. Abban a pillanatban, mikor a 
fiatal ember kalapot emelt, félrefordítá a fejét és hin
tó ja gyorsan elrobogott Raguza felé.

Az idegen nő figyelmét e jelenet egyetlen|részlete 
se kerülte el ; érzéketlen arczán mintha egy hala vány 
mosoly lebbent volna végig.

Báthory Péter, a kit Torontál Simon magaviseleté 
nyilván inkább szomorított, mint bosszantott, vala
mivel lassúbb léptekkel folytatta útját, a nélkül, hogy 
hátratekintett s volna.

A marokkói nő messziről követtejes e szókat mor
mogó arab nyelven :

— Ideje, hogy jöjjön.
Péter egy negyedóra múlva a gravozai kikötő rak

partjára ért. Néhány pillanatra megállt és nézte az 
elegáns goélettet, melynek lobogóját kecsesen lengette 
a szellő a főárbocz ormán.

— Vajjon honnét jöhet ez az. Antekirtt orvos? — 
mondá magában. — Ezt a lobogót nem ismerem.

Aztán egy kalauzhoz fordult, a ki a rakparton sétált.
— Barátom, — kérdé tőle, — nem tudná meg

mondani, miféle lobogó ez?
A kalauz nem tudta. Mindössze csak annyit tudott 

mondani a goélette felől, hogy útlevele értelmében 
Brindisiből érkezett és hogy okmányait a kikötő pa
rancsnoka megvizsgálta és rendben találta. De kéj- 
utazásra szánt hajó lévén, a hatóságok tiszteletben 
tartották inkognitóját.

Báthory Péter akkor egy csónakost szólított elő és 
elszállíttatá magát a Savarénához. A marokkói nő 
nagyon meg volt lepetve, mikor távozni látta.

Néhány percz múlva az ifjú a goélette fedélzetére 
lépett és megkérdezte, a hajón van-e Antekirtt orvos.

A tilalom, a mely minden idegent kizárt a Savaréna
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fedélzetéről, öt kétségkívül nem illette. A felügyelő 
rögtön azt felelte neki, hogy az orvos a szobájában van.

Báthory Péter átadta a névjegyét és megkérdezte, 
vajjon teheti-e tiszteletét az orvosnál.

Egy hajós átvette a kártyát és lement a lépcsőn, a 
mely a szalonba vezetett.

Egy percz múlva visszatért azzal a hírrel, hogy az 
orvos várja Báthory Péter urat.

A fiatal embert azonnal bevezették egy szalonba, a 
melyben a világosságot az ablaknyílás könnyű függö
nyei homályosították el. De mikor az ajtó elé ért, a 
melynek mind a két szárnya nyitva volt, a szalon 
falain levő tükrökről visszaverődő világosság élénken 
megvilágítá őt.

Antekirtt orvos a félhomályban ült, egy pamlagon. 
Mikor Báthory István fia megjelent, élénk megillető- 
dés vett rajta erőt, a melyet Péter észre nem vehetett 
és a következő szókat úgyszólván kiszalasztá ajkain :

— Ez ő !. . . szakasztott ő !
És valóban, Báthory Péter az atyja élő képmása 

volt. Ilyen lehetett a kivégzett magyar nemes huszon
két éves korában : ugyanaz az erély a szemekben, 
ugyanaz az előkelő magatartás, ugyanaz a pillantás, 
mely kész volt lelkesülni' minden jóért, szépért és 
igazért.

— Báthory úr, — mondá az orvos felkelvén, — 
nagyon boldognak érzem magamat, hogy ön szíves 
volt elfogadni a levelemben foglalt meghívást.

Báthory Péter az orvos intésére helyet foglalt a 
pamlag másik szögletében.

Az orvos a fiatal ember anyanyelvén — magyarúl 
beszélt.

— Uram, — viszonzá Báthory Péter, — eljöttem 
volna önnek visszaadni anyámnál tett látogatását, még 
azon esetben is, ha meg nem hívott volna hajójára.
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ANTEKIRTT ORVOS A FÉLHOMÁLYBAN ÜLT.

Tudom, hogy ön egyike azoknak az ismeretlen jó bará
toknak, a kik előtt kedves az atyám emléke és a vele 
együtt kimúlt két hazafié !... Köszönöm, hogy helyet 
tartott fenn számukra emlékezetében.

4
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Péter nem bírt uralkodni megilletödésén, mikor e — 
már régi — multat felidézte és atyjáról és az atyja két 
barátjáról, Sándor és Zathmár grófokról beszélt.

— Bocsánat, uram, — mondá. — Ha eszembe jut, 
a mit ők tettek, lehetetlen, hogy . . .

Nem érezte-e, hogy Antekirtt orvos talán még jobban 
meg volt illetődve mint ő és csak azért nem felelt, hogy 
el ne árulja, mi történik a lelkében?

— Báthory úr, — mondá végre, — nincs miért meg
bocsátanom e természetes fájdalmat. Különben ön 
magyar vérből származik és Magyarország melyik fia 
fajúit volna el annyira, hogy a szíve össze ne szorúl- ' 
jón az ilyen visszaemlékezésekre? Abban az időben, 
ezelőtt tizenöt évvel, — igen ! már tizenöt éve ! — ön 
még nagyon fiatal volt. Alig mondhatja, hogy ismerte 
az atyját és azon eseményeket, a melyekben részt vett.

— Anyám valódi mása néhai férjének, uram! — 
mondá Báthory Péter. — Megtanított rá, hogy tisz
teljem azt, a kit ő nem szűnt meg siratni. Tőle tud
tam meg mindazt, a mit atyám tett, ő ismertette meg 
velem életét, a mely önfeláldozásból állt övéi és hazája 
iránt. Csak nyolcz éves voltam, mikor az atyám meg
halt, de úgy rémlik előttem, mintha most is élne, mert 
feltámadott az anyámban!

— Báthory Péter, ön úgy szereti az édes anyját, a 
mint megérdemli, — viszonzá Antekirtt orvos, — és 
mi úgy tiszteljük, mint egy vértanú özvegyét megilleti.

Péter nem tehette, hogy köszönetét ne mondjon az 
ekkép kifejezett érzelmekért. A szíve sebesen dobogott 
az orvos szavai hallatára és észre se vette, hogy Ante
kirtt mindig bizonyos természetes, vagy mesterkélt 
hidegséggel felelt, a mely jellemének alapvonását lát
szott képezni.

— Szabad-e kérdeznem, — folytatá Péter, — vajjon 
ismerte-e ön az atyámat?
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— Ismertem, Báthory úr, — felelé az orvos némi 
habozással, — de csak úgy, a mint egy tanuló ismer
het egy tanárt, a ki a magyar egyetem dísze volt. Az 
ön hazájában végeztem orvostani és természettani 
tanulmányaimat. Tanítványa voltam az ön atyjának, 
a ki legfölebb tíz évvel lehetett nálam idősebb. Tisztel
tem és szerettem őt.

Az orvos elhallgatott. Azt kérdezte magában, vajjon 
Báthoryné megismertette-e Pétert ama körülmények
kel, a melyek közt az összeesküvés intézői ellenségeik 
hatalmába kerültek . . . vajjon kiejtette-e előtte az 
«árulás» szót? De az ifjú semmiféle megjegyzést se tett 
az orvos végszavaira.

Báthoryné e tárgyról csakugyan hallgatott. Kétség
kívül nem akarta beojtani a fia életébe ezt a gyűlöle
tet és őt talán hamis nyomra vezetni, miután senki 
se tudta az árulók neveit.

Az orvos tehát, legalább egyelőre, hasonló tartóz
kodásra érzé magát kötelezve.

De azt még se tartózkodott kimondani, hogy a Car
pena nevű spanyol ember gaztette nélkül, a ki a Fer
rato Andrea halász házába menekült szökevényeket 
kiszolgáltatta, Sándor Mátyás gróf és Báthory István 
megszabadultak volna a rovignói csendőrök üldözése 
elől. És mihelyt az osztrák határokat elhagyták, bár
melyik országban minden ajtó nyitva állt volna a be
fogadásukra.

— Nálam, — tévé utána, — nálam mindenkor biz
tos menhelyet találtak volna.

— Melyik országban, uram? — kérdé Péter.
— Kephaloniában, a hol akkoriban laktam.
— Igen! az ioniai szigeteken, a görög lobogó vé

delme alatt, meg lettek volna mentve s az én atyám 
ma is élne!

A társalgást néhány pillanatra félbeszakítá e vissza-
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emlékezés a rég múlt időkre. De az orvos ismét föl
vette a fonalat és így szólt :

— Báthory úr, régi emlékeink messzire elsodortak 
bennünket a jelentől. Akarja ön, hogy ismét vissza
térjünk rá és főleg a jövőre ... az ön jövőjére?

— Figyelek uram, — viszonzá Péter. — Levelé
ből azt kellett következtetnem, hogy talán az én sze
mélyes érdekeimről lehet szó . . .

— Úgy van, Báthory úr, s ha nem ismeretlen előt
tem, mennyi önfeláldozást tanúsított az ön anyja, míg 
a fia zsenge korát élte, másfelől azt is tudom, hogy 
ön méltó volt hozzá és annyi kemény megpróbáltatás 
után valódi férfivá lett. . .

— Férfivá ! — viszonzá Báthory Péter, nem minden 
keserűség nélkül. — Férfivá, a ki még nem képes a 
maga lábán járni, sem az anyjának megszolgálni azt, 
a mit érte tett!

— Kétségkívül, — mondá az orvos, — de ez nem 
az ön hibája, ön mérnök, ugy-e bár?

— Az vagyok uram. Magánmérnök, a kinek nincs 
mit várni az államtól. Igyekeznem kellett alkalmazást 
keresnem valamely iparvállalatnál, és eddig semmit se 
találtam, a mi kedvemre való lett volna, — legalább 
Raguzában semmit se találtam.

— És másutt?
— Másutt — ismétlé Báthory Péter, kissé haboz

ván e kérdés előtt.
— Igen . . . Nem ilyen természetű ügy miatt uta

zott Zárába nehány nappal ezelőtt?
— Csakugyan . . . beszéltek egy állásról, a melyet 

egy érczipartársulatnál elfoglalhatnék.
— Nos? és ez az állás?
— Megkínáltak vele.
— És ön nem fogadta el?
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— Kénytelen voltam visszautasítani, mert Hercze- 
govinában kellett volna végleg megtelepednem.

— Herczegovinában, a hova önt Báthoryné asszony
ság talán nem követhette volna?

— Oh! uram, az anyám követne bárhova, ha érde
kem úgy kívánja.

— Hát mért nem fogadta el ezt az állást? — sür- 
geté az orvos.

— Uram, — felelé az ifjú, — bizonyos körülmények
nél fogva fontos okaim vannak Raguzát el nem hagyni.

Az orvos bizonyos zavart vett észre Báthory Péter 
magatartásában. A hangja remegett, mialatt kifejezte 
azon óhajtását — sőt ennél többet — elhatározását, 
hogy Raguzát el ne hagyja. Mi lehetett tehát az a 
fontos ok, a mely miatt az ajánlatot visszautasította?

— Ez az elhatározás lehetetlenné fogja tenni azt 
az ügyet, amelyről önnel tanácskozni óhajtottam.

— El kellene utaznom? . ..
— El. . . egy idegen országba, a hol jelentékeny 

munkákat végeztetek, melyeket nagy örömmel bíztam 
volna az ön kezére.

— Sajnálom uram, de higyje el, ha így határoztam 
el magamat. . .

— Hiszem, Báthory úr, és talán jobban sajnálom, 
mint ön maga. Olyan boldognak éreztem volna maga
mat, önre átruházhatni a ragaszkodást, a melylyel 
néhai atyja iránt viseltettem.

Báthory Péter nem felelt. Meglátszott rajta, hogy 
erősen küzd magával és nagyon szenved. Az orvos 
érezte, hogy szeretne beszélni, de nem mer. Végre 
egy hatalmas ösztön ellenállhatlanul vonzotta Báthory 
Pétert ezen ember felé, a ki annyi rokonszenvet tanú
sított iránta és anyja iránt.

— Uram . . . uram! — mondá, a nélkül, hogy meg-
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hatottságát elpalástolni akarta volna. — Nem! ... Ne 
higyje, hogy szeszélyből vagy makacsságból ered elha
tározásom! ... ön úgy beszélt hozzám, mint Báthory 
István barátja !... ön rám akarja átruházni ezt az 
egész barátságot! ... Én is érzem azt, noha csak né
hány percz óta ismerem önt. . . Igen! uram, ugyan
azt a ragaszkodást érzem ön iránt, a melyet az atyám 
iránt éreznék! . . .

— Péter! . . . gyermekem! — kiáltá az orvos, meg
ragadván az ifjú kezét.

— Igen, uram! — folytatá Báthory Péter, —■ és 
mindent meg fogok önnek mondani ! Szeretek egy fiatal 
leányt, a ki ebben a városban lakik ... De az a mély
ség van köztünk, a mely a szegénységet a gazdagság
tól elválasztja . . . Én nem akartam látni ezt a mély
séget és talán ő se látta. Megőrülnék attól a gondolat
tól, hogy el kellene távoznom innét hosszú időre! . . . 
Ah ! uram !... értsen meg ... és bocsássa meg tagadó 
válaszomat.

— Igen, Péter, — viszonzá Antekirtt orvos, — 
értem önt és nincs mit megbocsátanom. Jól tette, 
hogy őszintén beszélt velem, ez a körülmény sok dol
got megváltoztat . . . Tudja az anyja azt, a mit ön most 
velem közölt?

— Még semmit se mondtam neki ; nem volt bátor
ságom, mert a mi szerény helyzetünkre való tekintet
tel, talán eléggé bölcs lett volna arra nézve, hogy min
den reményemtől megfoszszon !... De talán kitalálta 
és megértette, mennyit szenvedtem . . . mennyit kellett 
szenvednem.

— Péter, — mondá az orvos, — ön bízott bennem 
és helyesen tette. Gazdag ez a fiatal leány?

— Nagyon gazdag !... Túlságosan gazdag, — felelé 
az ifjú. — Igen! túlságosan gazdag, hozzám képest.

— És méltó önhöz?
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— Ah! uram! juthatna-e eszembe oly menyet adni 
anyámnak, a ki ne volna hozzá méltó?

— Nos, Péter, — folytatá az orvos, — talán ez a 
mélység nem lesz egészen áthidalhatatlan.

— Uram! — kiáltá az ifjú, — ne kecsegtessen meg
valósít ha tlan remény nyel !

— Megvalósíthatlan reménynyel?
És a hang, a melyen Antekirtt orvos e szót kiejté, 

oly önbizalomra vallott, hogy Báthory Péter egyszerre 
szinte átalakult és azt hitte, hogy most már az övé a 
jelen és a jövő.

— Igen, Péter, — folytatá az orvos, — bízzék ben
nem . . . Mikor ön majd czélszerűnek fogja ítélni, 
mondja meg nekem a fiatal leány nevét.

— Uram, — mondá Péter, — miért titkolnám el 
most is ön előtt? a neve Torontál kisasszony.

Hogy az orvos e gyűlölt név hallatára nyugodt ma
radhasson, annyira kellett uralkodnia magán, mint az 
olyan embernek, a ki meg se rezzen, mikor a villám 
lecsap mellette. Egy pillanatig — csupán egy pillana
tig állt mozdulatlanul és szótlanul.

Aztán, anélkül, hogy hangja legcsekélyebb felindu
lást árult volna el, így szólt :

— Jól van, Péter, jól van . . . Engedjen időt a gon
dolkozásra, a teendők megfontolására . . .

— Távozom, uram, — viszonzá az ifjú, megszorít
ván a kezet, melyet az orvos feléje nyújtott, —engedje, 
hogy oly meleg köszönetét mondjak önnek, mintha a 
tulajdon édes atyám volna.

Péter elhagyta a szalont, a melyben az orvos egye
dül maradt hátra, visszatért a fedélzetre, lement a 
csónakjába, a mely a hajó mellett várta, visszavitette 
magát a rakpartra és hazafelé indult a raguzai úton.

Az idegen nő, a ki az egész idő alatt várakozott, 
megint követte őt.
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Báthory Péter mintegy véghetetlen megnyugvást ér
zett magában. Végre feltárhatta a szívét. . . Végre nyi
latkozhatott valaki előtt, a ki még talán jó barátnál 
is több volt! Egyike volt ez ama boldog napoknak, a 
melyekkel a sors annyira fukarkodik e földön.

És hogyan kétkedhetett volna benne, mikor a Stra- 
donén levő palota előtt elhaladván, a pavilion egyik 
ablakának függönyét hirtelen fellebbenni és ismét lebo
csátkozni látta?

De nemcsak ő látta ezt, hanem az idegen nő is, a 
ki mozdulatlanul állt a palota előtt mindaddig, míg 
Báthory Péter eltűnt a Marinella-utcza sarkán. Innét 
aztán a távíró-hivatalba ment és egy sürgönyt adott 
fel, a mely csak ezt az egyetlen szót tartalmazta.

«Jer.»
A sürgöny így volt czímezve : «Sárkány, Szirakuz a 

Sziczilia, táviró-hivatal.»

VI.

A cattarói öböl.

«így tehát a végzet, a mely oly fontos szerepet, 
játszik a földi dolgokban, Raguza városában újra 
egyesítő a Báthory és Torontál családokat. Nem csu
pán egyesíté, de egymás közelébe is hozta : mind
kettő a Stradone városrészben lakott. Ezenfelül Toron
tál Száva és Báthory Péter meglátták és megszerették 
egymást, — Péter azon ember fia, a kit az árulás a 
vesztőhelyre juttatott és Száva azon ember leánya, a 
ki az árulást elkövette!»

Ezt mondá magában az orvos, a fiatal mérnök el
távozása után.

— És Péter reménynyel telve távozik, — tévé utána ; 
— és e reményt én gyújtottam lángra a szívében!
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Olyan ember volt-e az orvos, a ki nem rettegett 
elfogadni’a harczot a végzet ellen? Elég hatalmasnak 
érzé-e magát arra, hogy tetszése szerint rendelkezzék 
az emberi dolgokkal? Nem fog-e hiányozni nála az 
az erkölcsi erő és erély, a mely a sors megfékezésé
hez szükséges?

— Nem! küzdeni fogok! — Az ilyen szerelem 
bűnös és gyűlöletes! Ha Báthory Péter nőül venné 
Torontál Simon leányát és egykor megtudná a valót, 
még csak bosszút sem állhatna az atyja haláláért! 
Nem maradna más hátra, mint hogy kétségbeessék és 
öngyilkossá legyen! Meg is fogok neki mondani min
dent, ha kell !... Meg fogom neki mondani, mit tett 
ez a család az övével . . . Bármibe kerüljön, szét fogom 
zúzni ezt a szerelmet!

Valóban, ez a házasság természetellenes lett volna.
Az olvasó még emlékezni fog, hogy Antekritt orvos, 

Báthorynénál tett látogatása alkalmával, elbeszélte, 
hogy a trieszti összeesküvés három intézője egy gyalá
zatos cselszövés áldozatává lett, a mely a tárgyalások 
során derült ki, és melyet egy pizinói börtönőrtől 
tudott meg.

Azt is tudjuk, hogy Báthoryné bizonyos okoknál 
fogva még semmit se szólt a fiának erről az árulás
ról, a melynek elkövetőit egyébiránt nem ismerte. 
Nem tudta, hogy az egyik közülök gazdagon és köz- 
becsüléstől környezve él Raguzában, nehány lépés
nyire tőlük, a Stradonén. Az orvos nem nevezte meg 
őket. Miért? Kétségkívül azért, mert még nem érke
zett el a pillanat, hogy őket leálczázza. De ismerte 
őket. Tudta, hogy az egyik áruló Torontál Simon és 
a másik Sárkány volt. És leleplezéseiben azért nem 
ment messzebb, mert Báthory Péter közreműködé
sére számolt, mert a fiút részesévé akarta tenni az 
igazságszolgáltatás művének, a mely utói fogja érni
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atyja gyilkosait és vele együtt meg fogja bosszulni 
két társát, Zathmár Lászlót és Sándor Mátyást.

— Mindegy! ismétlé magában. Inkább szétzúzom 
a szívét.

Antekirtt megfontolta a dolgot minden szempont
ból s miután nem volt módjában egyenesen fellépni 
Torontál Simon ellen, elhatározta, hogy mindenek
előtt a legsürgetőbb dolgokat fogja elintézni. Minden 
áron el kellett távolítania Báthory Pétert ebből a 
városból, a hol nevének becsülete veszélyben forgott. 
Igen! el fogja őt vinni oly messzire, hogy senki se 
akadhasson a nyomára. Mikor az ifjú hatalmában 
lesz, akkor el fog neki mondani mindent, a mit Toron
tál Simonról és czinkosáról, Sárkányról tud és bele 
fogja őt vonni a bosszú művébe. De egyetlen napot 
se szabad vesztenie.

E czélból az orvos rendes állomáshelyéről távirati
lag a eattarói öbölbe rendelte egyik leggyorsabb vízi 
járművét. Egyike volt ez ama bámulatos Thornycrof- 
toknak, melyek a modern torpedónaszádok mintájául 
szolgáltak. Ez a negyvenegy méternyi hosszúságú, het
ven tonnaterhes képességű, árbocz és kémény nélküli 
aczélorsó, a melyen csak egy külső plate forme és 
lencsealakú ablakokkal ellátott érczrekesz volt a kor
mányos számára, a melyet szükség esetén légmente
sen el lehetett zárni, tova siklott a vízben, a nélkül, 
hogy időt kellett volna vesztenie vagy irányt változ
tatni a zajgó tenger hullámzása miatt. Gyorsaságával, 
mely az ó és új világ valamennyi torpedó-naszádjait 
felülmúlta, könnyen megtett óránkint ötven kilomé
ternyi utat. t

Azonban a Thornycroftok és az orvos járművei közt 
az a lényeges különbség létezett, hogy az utóbbiaknál 
a gőz helyett mozgató erőül a villamosság volt alkal
mazva, melyet általa feltalált hatalmas accumulato-
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rok állítottak elő és a melyekben úgyszólván végtelen 
feszítő erejű villamosságot sűríthetett. E gyors hajók
nak nem volt más nevök, mint Elektrik és e mellett 
a folyószám. Ilyen jármű volt az Elektrik 2., a mely 
parancsot kapott a cattarói öbölbe menni.

Ezen intézkedések megtétele után az orvos várta, 
míg a cselekvés pillanata elérkezik. Egyúttal értesí
tette Pointe Pescade-ot és Cap Matifout, hogy nem
sokára szüksége lesz rájuk.

Pointe Pescade utasítást kapott, hogy Raguzában 
maradjon, és szemmel tartsa a Stradonen levő palotát 
és a Marinella-utczai házat, Cap Matifou ellenben 
Cattaróba fog utazni az orvossal. El kell tehát válniok 
egymástól és ez lesz az első elválás annyi nyomorú
ságos év után, a melyet a két jó barát egymás oldala 
mellett élt át. Megható nyugtalanság vett erőt Cap 
Matifoun, mikor arra gondolt, hogy az ő kis Pescadeja 
nem lesz többé mellette.

— Türelem, Cap, türelem! — mondá Pointe Pes
cade. — Nem soká fog tartani. Eljátszuk a színdara
bot s ezzel vége lesz. Mert ha nem csalódom, igen 
hatásos színdarab van készülőben, a melyben az ügyes 
igazgató mindegyikünknek pompás szerepet szánt !. . . 
Hidd el, nem lesz okod panaszkodni a tied miatt.

— Azt hiszed?
— Bizonyos vagyok felőle; Oh! nem lesz szerel

mes szerep! Ez nem illik a te természetedhez, noha 
átkozottól érzelgős vagy! Cselszövő szerep se lesz. 
Ehhez nagyon jólelkű pufók arczod van . . . Nem, te 
leszesz a jó szellem, a mely a darab végén megjelenik, 
hogy megbüntesse a gonoszságot és megjutalmazza az 
erényt !

— Mint a tüneményes színjátékokban? ... — kérdé 
Cap Matifou.

• — Mint a tüneményes színjátékokban!... Igen,
16Verne: Sándor Mátyás.
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Cap! szinte látlak már ebben a szerepben! Abban a 
pillanatban, mikor az áruló legkevésbbé várja, meg
jelensz hatalmas kezeiddel, a melyeket csak össze kell 
szorítanod, hogy a kibonyolódás megtörténjék! . . . 
Igaz, hogy a szérep nem nagy, de háladatos s e mel
lett mennyi tapsot és mennyi pénzt fogsz aratni, 
ráadásúl !

— Kétségkívül igaz! — felelé a Herkules, —^de 
addig mégis csak el kell válnunk egymástól.

— Oh! csak néhány napra. Hanem ígérd meg, hogy 
távollétemben nem fogsz elsorvadni. Pontosan egyél 
naponként hatszor és hízzál, oh! Cap! ... És most 
szoríts a karjaid közé, azaz, hogy tégy úgy, mintha a 
karjaid közé szorítanál, mert könnyen megeshetnék, 
hogy megfojtanál !... Hiába, az embernek meg kell 
szokni a komédiázást az életben !... ölelj meg még 
egyszer és ne feledd el a te kis Pointe Pescade-odat, 
a ki soha se fogja elfeledni az ő vastag Cap Mati- 
fouját.

Barátja, az orvos parancsára, még ugyanaz nap át
költözött Raguzába, azzal az utasítással, hogy ne 
téveszsze szem elől Báthory Pétert, sem a Torontál- 
palotát és tudomást szerezzen magának mindenről.

Ama hosszú órák alatt, a melyeket Pointe Pescade 
a Stradone környékén töltött, találkoznia kellett volna 
azzal az idegen nővel, a kinek minden bizonynyal az 
övéhez hasonló megbízatása volt. Ez a találkozás két
ségkívül meg is történt volna, ha a marokkói nő, a 
sürgöny elküldése után, el nem hagyta volna Raguzát 
és el nem utazott volna egy találkozási helyre, a mely 
előre kijelöltetett közte és Sárkány közt.

Pointe Pescade-ot tehát senki sem akadályozta mű
veleteiben, és megbízatását szokott ügyességével hajt
hatta végre.

Báthory Péter bizonyára soha se képzelte volna,
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hogy ily szoros felügyelet alatt áll, se ki nem találta 
volna, hogy a marokkói nő éles szemeit Pointe Pes
cade szemei helyettesítették. Az orvossal folytatott 
beszélgetése és titkának bevallása után nagyobb biza
lommal tekintett a jövő elé. Miért titkolt volna el 
most már anyja előtt bármit is, a Savaréna szalon
jában történt párbeszédből?

Báthory Péter tehát mindent bevallott az anyjának. 
Elmondta neki, hogy ki volt az a fiatal leány, a kit 
szeretett, elmondta, hogy miatta vonakodott elhagyni 
Raguzát. Mit törődik ö most már a saját helyzeté
vel, hiszen Antekirtt orvos azt mondta neki, hogy 
reméljen !

— Ezért szenvedtél hát annyit, gyermekem! — vi
szonzá Báthoryné. — Segítsen meg az Isten és adja 
meg neked mindazt a boldogságot, a melyet eddig 
nélkülöztünk !

Báthoryné nagyon elvonultan élt a Marinella-utczai 
házban. Sehova se szokott eljárni, csupán a templomba, 
öreg szolgája kíséretében, mert vallásos kötelességeit 
a magyarok egész hitbuzgóságával teljesíté. Soha se 
hallott semmit a Torontál-család felől. Még csak a 
szemeit sem emelte fel soha a bankár palotájára, 
mikor a Megváltónak szentelt templomba ment, mely 
csaknem a Stradone bejárásánál, a szentferenczrendűek 
zárdája mellett áll. Következőleg az egykori trieszti 
bankár leányát sem ismerte.

Péternek tehát le kellett őt írni előtte testileg és 
lelkileg, el kellett mondania, mikor látta először és 
miért nincs kétsége a felől, hogy érzelmei viszonoz- 
tatnak. És mindeme részleteket oly hévvel beszélte el, 
a mely Báthorynét nem lepte meg, mert jól ismerte 
a fia gyöngéd és szenvedélyes lelkét.

De mikor Péter tudatta vele a Torontál-család körül
ményeit, mikor megvallotta, hogy a fiatal leány egyike 

. 16*
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lesz Raguza leggazdagabb örökösnőinek, az anya nem 
volt képes eltitkolni nyugtalanságát. Vajjon a bankár 
bele fog-e egyezni valaha, hogy egyetlen leánya e va
gyontalan fiatal emberhez menjen nőül?

Péter nem tartotta szükségesnek anyjával közölni, 
mily hidegséget, sőt megvetést tanúsított iránta eddig- 
elé Torontál Simon. Csupán az orvos szavait ismételte 
előtte. Antekirtt azt mondta neki, hogy bizalommal 
viseltethetik — kell viseltetnie atyjának egykori barátja 
iránt, a ki csaknem atyai szeretetet érez iránta, a mi
ben Báthoryné egyébiránt nem is kétkedhetett, tud
ván, hogy mit akart már eddig is tenni érte és gyer
mekéért. Végre ő is remélni kezdett, mint a fia és 
mint Boros.

Ezenfelül Báthory Pétert még az az öröm is érte, 
hogy a legközelebbi vasárnap találkozott Torontál Szá
vával a szentferenczrendűek templomában. A fiatal 
leány arcza, a mely mindig kissé szomorú volt, egy
szerre felderült, a mint megpillantá Pétert, a ki szinte 
átszellemültnek látszott. A szemeikkel beszéltek egy
máshoz és megértették egymást. És mikor Száva, ezen 
élénk benyomás hatása alatt, visszatért a palotába, 
magával vitte egy részét a boldogságnak, a melyet oly 
tisztán leolvashatott az ifjú arczárói.

Eközben nem látta újból az orvost. Várta, hogy meg
hívást kap újabb látogatásra a goélette-en. Néhány nap 
múlt el, a nélkül, hogy levél érkezett volna Antekirttől.

— Az orvos kétségkívül tudakozódni akart, — gon
doló magában. Alkalmasint személyesen eljött Ragu- 
zába, vagy ide küldött valakit, kérdezősködni a To- 
rontál-család felől !... Sőt talán Szávával is meg akart 
ismerkedni! Igen! nem lehetetlen, hogy már is talál
kozott atyjával és tapogatódzott ügyem iránt ... De 
mégis egy sornyi írása nagy örömet szerzett volna . . . 
főleg pedig ez az egyetlen szócska : «Jöjjön.»
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De ez a szó is elmaradt. Báthoryné asszonyságának 
nagy fáradságába került lecsillapítani a fia türelmet
lenségét. Péter kétségbe volt esve és most az anyján 
volt a sor őt reménynyel kecsegtetni, noha ő maga 
is nyugtalankodott.

Végre Péter, miután hiába számlálta a napokat és 
az órákat, többé nem volt képes ellentállni. Minden 
áron viszont kellett látnia Antekirtt orvost. Egy lát
hatatlan erő Gravoza felé hajtotta őt. Ha egyszer a 
hajón lesz, az orvos meg fogja érteni türelmetlen
ségét és meg fogja bocsátani ezt a lépését, ha mind
járt korai volna is.

Június 7-én reggel nyolcz órakor, Báthory Péter 
eltávozott hazulról, a nélkül, hogy anyjának szólt 
volna a szándékáról. Elhagyta Raguzát és oly gyors 
léptekkel ment Gravoza felé, hogy Pointe Pescade 
alig tarthatott volna vele lépést, ha kevésbbé lett 
volna mozgékony.

A kikötőhöz érvén, megállt azon a helyen, a mely
nek átellenében a Savaréna horgonyzott, utolsó láto
gatása alkalmával.

A Savaréna nem volt többé a kikötőben.
Péter szemeivel kereste, hogy nem változtatott-e 

helyet. . . Nem látta sehol.
Egy hajóstól, a ki a rakparton sétált, megkérdezte, 

hova lett Antekirtt orvos goéletteje.
Azt felelték neki, hogy a Savaréna a múlt este 

fölszedte horgonyait és valamint nem tudták honnét 
jött, úgy azt se tudják, hogy hova ment.

A goélette elvitorlázott ! Antekirtt orvos ép oly rej
télyes módon eltűnt, mint a hogy érkezett!

Báthory Péter visszaindult Raguza felé, ezúttal két
ségbeesettebben, mint valaha.

Kétségtelen, hogy a fiatal ember nem késett volna 
utána utazni, ha véletlenül megtudja, hogy a goélette
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Cattaróba vitorlázott. De ez az utazás valóban fölös
leges lett volna. A Savaréna nem vitorlázott be az 
öbölbe.

Az orvos Cap Matifou kíséretében egy csónakon 
partra szállíttató magát, a yacht pedig tovább indult, 
ismeretlen rendeltetési hely felé.

Európában, sőt talán az egész régi kontinensen 
nincs orographiai és hydrographiai tekintetben érde- 
kesebb pont a di Cattaro név alatt ismeretes
öbölnél.

Cattaro nem folyam, mint hinni lehetne, hanem 
város és egy püspökség székhelye. Az öböl pedig 
voltaképen egymásután következő és szűk csatornák 
által egybekötött hat öbölből áll, a melyen hat óra 
alatt végig lehet menni.

Az orvos, gyors átkelés után, az öböl bejárásánál 
szállíttató magát partra. Itt egy villamos motorral el
látott ladik várt rá, hogy a külső öbölbe szállítsa. 
Miután az Ostró-csúcsot megkerülte és a városok és 
kápolnák kettős panorámája közt elhaladt Castel- 
Nuovo, Stolivo, Perasto, a híres búcsújáró hely és 
Risano előtt, a hol a dalmát öltözet már összevegyül a 
török és albán jelmezekkel, tóról-tóra az utolsó öbölbe 
jutott, melynek partján Cattaro emelkedik.

Az Elektrik a várostól néhány fonalnyira horgony
zott, ama sötét és síma vizeken, a melyeknek felszínét 
egyetlen hullámocska se barázdálta fel a szép júniusi 
estén.

De az orvos nem ment az Elektrikre. Későbbi ter
veire való tekintetből kétségkívül nem akarta, hogy 
tudják, hogy ez a jármű az ő tulajdona volt. Magá
ban Cattaróban szállt partra azzal a szándékkal, hogy 
Cap Matifou társaságában a város valamelyik vendég
lőjébe fog szállni.

Az orvos lakáskeresésre indult. Cap Matifou követte
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AZ ELEKTRIK A VÁROS KÖZELÉBEN HORGONYZOTT.

a gazdáját és még csak azt se kérdezte, hogy hol 
szálltak partra. Mit bánta ő,[akár Dalmácziában, akár 
Khinában vannak! Hű eb gyanánt járt az’orvos nyo
mában. Csupán eszköz volt, engedelmes gép, hajtó -
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gép, fúrógép, melyet Antekirtt előforduló alkalommal 
tetszése szerint mozgathatott.

A kikötőt elhagyván, átmentek Cattaro külső erődít
ményein és behatoltak a szűk és meredek utczákba, a 
melyekben négy-öt ezernyi lélekből álló lakosság hem
zseg. Épen e perczben zárták be a Porta del Marét, 
a mely csak esti nyolcz óráig marad nyitva, a gőzösök 
megérkezési napjainak kivételével.

Az orvos csakhamar belátta, hogy a városban egyet
len szálloda sincs. Keresnie kellett tehát valakit, a ki 
magánlakást adna bérbe — a mit egyébiránt cattarói 
háztulajdonosok szívesen tesznek, ha hasznát látják.

Találkozott ilyen háziúr is és lakás is. Az orvos 
csakhamar elhelyezkedett egy eléggé tiszta utczában 
egy csinos ház földszinti lakosztályában, a mely eléggé 
tágas volt mindkettőjüknek számára. Mindenekelőtt 
megállapodtak abban, hogy Cap Matifout a háziúr 
fogja élelmezni és jóllehet, hogy az utóbbi, tekintettel 
a kosztosa rengeteg alakjára, roppant árakat követelt, 
mégis megkötötték az üzletet, köz megelégedésre.

Antekirtt orvos fenntartotta magának a jogot, hogy 
a házon kívül étkezhessék.

Az orvos másnap, miután Cap Matifounak megen
gedte, hogy az idejét tetszése szerint használhassa, 
azzal kezdte sétáját, hogy elment a postára, a hol 
leveleknek és táviratoknak kellett rá várniok az előre 
megállapított kezdőbetűk czíme alatt. De a postán 
még semmit se talált. Ekkor kiment a városból, a 
melynek környékét meg akarta szemlélni. Csakhamar 
talált egy eléggé tisztességesnek látszó éttermet, a 
melyben rendszerint az osztrák tisztek és hivatalnokok 
szoktak egybegyülni, a kik a cattarói állomást szám
kivetésnek, sőt börtönnek tekintik.

Az orvos most már csak a cselekvés pillanatát várta. 
Terve a következő volt :
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CATTARO.

Elhatározta, hogy megszökteti Báthory Pétert. De 
ezt a szöktetést alig hajthatta volna végre a goélette-en, 
a gravozai kikötőből. A fiatal mérnököt jóhismerték



250

Gravozában és miután a közfigyelem a Savarénára 
és tulajdonosára volt irányozva, a dolog sikerülése 
esetén, nagy feltűnést keltett és csakhamar közhírré 
lett volna. Miután pedig a yacht csak vitorlás hajó 
volt, az üldözésre induló gőzösök könnyűszerrel utol
érhették.

Ellenben Cattaróban az elszöktetés végtelenül ked
vezőbb körülmények közt történhetett. Semmi se volt 
könnyebb, mint odacsábítani Báthoryt. Kétség se lehe
tett a felől, hogy az orvos egyetlen sornyi hívására 
rögtön Cattaróba sietne. Itt ép oly ismeretlen volt, 
mint maga az orvos, s mihelyt a hajóra lépne, az 
Elektrik azonnal útnak indulna. Báthory Péter ekkor 
megtudná Torontál Simon múltjából mindazt, a mit 
még eddig nem tudott és az atyja emléke kitörölné 
a szívéből Száva képét.

Ebből állt az igen egyszerű kivitelű terv. Még két 
vagy három nap' — ennyi határidőt szabott az orvos — 
és a dolog végre lesz hajtva : Péter örökre el lesz 
szakítva Torontál Szávától.

Másnap, június 9-én levél érkezett Pointe Pescade- 
tól, a ki azt jelentette, hogy épen semmi újság sincs 
a Stradone környékén.

Azonban Péter nem távozhatott el Raguzából, ha
nem minden bizonynyal bezárkózott az anyja házá
nál. Pointe Pescade azt sejtette — és nem csalódott — 
hogy a Savaréna eltávozása okozta e változást a fiatal 
ember szokásaiban, annyival inkább, mert gravozai 
kirándulása után kétségbeesetten tért haza.

Az orvos elhatározta, hogy mindjárt másnap ír 
Báthory Péternek és felkéri, hogy azonnal keresse fel 
őt Cattaróban.

Egy nagyon váratlan esemény megmásította ezt a 
tervet és lehetővé tette a véletlen közbejöttét, ugyan
azon czél elérésére.
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Az orvos este nyolcz óra tájban a rakparton sétált, 
midőn a Saxonia czímű postagőzös megérkezését 
jelezték.

A Saxonia Brindisiből érkezett, a hol kikötött volt 
és utasokat vett fel. Rendeltetési helye Trieszt volt, 
Cattaro, Raguza, Zara és az adriai tenger osztrák 
partjai egyéb kikötőinek érintésével.

Az orvos azon a repülő hídon állt, a melyen keresz
tül az utasok be és ki szoktak szállni és szemei szinte 
mozdulatlanokká meredtek, mikor a lenyugvó nap 
utolsó sugarainak világánál megpillantott egy utazót, 
a kinek podgy ászát épen kihordták a partra.

Ez a körülbelül negyven éves, hetyke, sőt arczátlan 
modorú ember nagyon fenhangon osztogatta a paran
csokat. Egyike volt azoknak az egyéneknek, a kik még 
akkor is neveletlenek, mikor udvariasak.

— 0! itt! . . . Cattaróban!
Ezek a szók lebbentek volna el az orvos ajkairól, 

ha nagy erőfeszítéssel vissza nem fojtja a harag ama 
fellobbanásával együtt, a mely a szemeiben megvillant.

Az utas Sárkány volt. Tizenöt év múlt el azóta, 
hogy mint számvizsgáló működött Zathmár László 
gróf házánál. Öltözete nem vallott többé arra a kalan
dorra, a kit elbeszélésünk elején Trieszt utczáin lát
tunk kóborolni.

Különben Sárkány tizenöt év óta víg és fényűző 
életet folytat abból az óriási osztályrészből, a melyet 
Sándor gróf elkobzott vagyonából kapott. Mennyi ma
radt még neki belőle? Legjobb barátai se tudták volna 
megmondani. Annyi bizonyos, hogy arczán a gondok, 
sőt nyugtalanság jelei látszottak, a melyeknek okát 
azonban nehéz lett volna felfedezni e zárkózott ter
mészet mélyén.

— Honnét jön? . . . Hova megy? — tűnődött ma
gában az orvos, a ki nem téveszté őt szem elől.
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Könnyű volt megtudni, honnét jött Sárkány, csak 
a Saxonia ellenőrét kellett megkérdezni. Az orvos 
nem is mulasztotta el ezt megtenni és azt kapta vá
laszul, hogy az az utas Brindisiben szállt a hajóra, 
De a felől nem nyerhetett felvilágosítást, hogy felső 
vagy alsó Olaszországból jött-e. Valóságban Szirakuzá- 
ból jött. Mihelyt a marokkói nő táviratát megkapta, 
azonnal elhagyta Szicziliát és útnak indult Cattaróba. 
Cattaróban, mint előre megállapított találkozási he
lyen várta őt az a nő, a kinek missziója Raguzában be
fejezettnek látszott.

A marokkói nő is ott állt a rakparton és várta a 
postagőzös megérkezését. Az orvos észrevette, látta a 
mint Sárkány odament hozzá, sőt hallotta, a mint a 
nő következő szókat mondta neki arab nyelven :

— Ideje volt!
Sárkány csak egy fejbólintással felelt. Aztán, minek

utána felügyelt, hogy a málhái a vámhivatalnál letétbe 
helyeztessenek, elindult a marokkói nővel jobbra, meg- 
kerülendők a város bástyáit, a nélkül, hogy átmenné
nek a Porta del Marén.

Az orvos egy pillanatig ingadozott. Nem fog-e Sár
kány megmenekülni előle? Ne kövesse-e őt?

A mint megfordult, megpillantá Cap Matifout, a ki 
bámész létére, nézte a Saxonia utasainak ki- és be
szállását. Intett neki, a Herkules azonnal odasietett.

— Cap Matifou, — mondá az orvos, az eltávozó 
Sárkányra mutatva, — látod azt az embert?

— Látom.
— Megteszed-e, ha azt mondom, hogy kerítsd kézre ?
— Meg.
— És ha ellentállna, megakadályoznád az elszökés- 

ben?
— Meg.
— De ne feledd, hogy élve kell elfognod!
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— Jól van.
A mi a marokkói nőt illeti, azt elég lesz megkö

tözni, a száját betömni s őt valamelyik szögletbe dobni.
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Mielőtt segélyért kiálthatna, Sárkány már az Elektri- 
ken lesz.

A sötétség, noha még nem volt teljes, elősegíthette 
a terv végrehajtását.

Sárkány és az idegen nő eközben folytatták út jó
kat a bástyák mellett, a nélkül, hogy észrevették 
volna, hogy valaki szemmel tartja és l^séri őket. Még 
nem beszéltek egymással. Kétségkívül csak valamely 
biztos és magános menhelyen akartak beszélgetni. így 
érkeztek el a Déli Kapu közelébe, mely Cattaróból az 
osztrák határszél felé vezető útra nyílik.

Egy jelentékeny árúhely van itt, melyet a monteneg- 
róiak jól ismernek. Itt szoktak üzleteket kötni, mert 
a városba csak apró csoportokban bocsátják be őket, 
miután a fegyvereiket elszedték tőlük. E hegyi lakók 
minden kedden, csütörtökön és vasárnap eljönnek öt
hat órányi távolságra Nyegusból vagy Cetinyéből, 
tojással, burgonyával, baromfival, sőt tüzelőfával is, 
a mely itt nagyon kelendő árúczikk.

Éppen keddi nap volt, nehány csoport, a mely na
gyon későn készült el üzleteivel, a bazárban maradt, 
hogy ott töltse az éjszakát. Mintegy harminczan le
hettek e montenegróiak, a kik itt jártak, keltek, be
szélgettek, vitatkoztak, czivakodtak ; némelyek már 
elterültek a földön és aludni készültek, mások pedig 
albán módra egy juhot sütöttek széntüznél, fanyárson.

Ide menekült Sárkány a kísérőjével, mint ismerős 
helyre. Itt csakugyan kedvükre beszélgethetnek, sőt 
az éjszakát is itt tölthetik, a helyett, hogy találomra 
elinduljanak szállást keresni. Különben a marokkói 
nő nem is nézett más lakás után, mióta Cattaróba 
érkezett.

Az orvos és Cap Matifou egymás után léptek be a 
sötét bazárba. A háttérben még egy pár tűz pattogott 
láng nélkül, következőleg világosság nélkül. Mind-



255

SÁRKÁNY A MAROKKÓI NÓ'VEL.
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amellett ily körülmények közt Sárkány elrablása ne
hézzé válhatott, hacsak reggel előtt el nem hagyja a 
bazárt. Az orvosnak tehát oka volt sajnálni, hogy nem 
hajtotta végre a szándékát a Porta del Mare és a Déli
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Kapu közt. De most már késő volt s nem maradt 
egyéb hátra, mint várni a kínálkozó alkalomra.

A csónak mindenesetre a sziklák mögött készen 
állt, alig kétszáz lépésnyire a bazártól és nem messze, 
két fonalnyira, homályosan látni lehetett az Elektrik 
sötét tömegét, melynek horgonyozó helyét a hajó orrán 
felvont kis lámpa jelezte.

Sárkány és a marokkói nő egy nagyon sötét szög
letben helyezkedett el, a hol már egy csoport mon
tenegrói aludt. Teljes biztonságban beszélgethettek 
volna ügyeikről, ha az orvosnak, a ki utazó köpe
nyébe burkolva, nem sikerült volna a csoport közé 
vegyülni, melynek figyelmét nem költé fel. Cap Ma
tifou tőle telhetőleg elbújt, de kézügyében maradt, 
hogy készen álljon a legelső intésre.

Sárkány és az idegen nő arab nyelven beszélgettek 
egymással s már ennélfogva is biztosítva hihették ma
gukat az ellen, hogy szavaikat e helyen valaki meg
érthesse. Csalódtak, mert az orvos jelen volt. A kelet 
és Afrika valamennyi tájszólamait ismervén, egyetlen 
szó se veszett rá nézve kárba e társalgásból.

— Megkaptad a táviratomat Szirakuzában ! — kérdé 
a marokkói nő.

— Meg, Namir, — felelé Sárkány — és másnap 
útra keltem Zironeval együtt.

— Hol van Zirone?
— Cantanea környékén, a hol új csapatját szervezi.
— Holnap Raguzában kell lenned Sárkány és rög

tön beszélned kell Torontál Simonnal.
— Ott leszek és beszélek vele. E szerint nem té

vedtél, Namir, ideje volt, hogy megérkezzem?
— Igen ! a bankár leánya . . .
— A bankár leánya! — ismétlé Sárkány oly saját

szerű hangon, hogy az orvos önkénytelenül megrezzent.
—- Igen ... a leánya ! — viszonzá Namir.
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— Hogyan! — mondá Sárkány gúnyosan, meg
szólalni engedi a szívét, az én beleegyezésem nélkül?

— Ez a hír meglepett, úgy-e bár Sárkány! Pedig 
szóról-szóra igaz. De még nagyobb lesz a meglepeté
sed, ha megmondom, hogy ki az, a ki Torontál Szávát 
nőül akarja venni.

— Kétségkívül valamely tönkrejutott nemes, a ki 
az atyja milliói segélyével akar megint felvergődni !

— Valóban, — viszonzá Namir, — egy előkelő szár
mazású, de vagyontalan ifjú . . .

— És mi a neve ennek az arczátlan ficzkónak?
— Báthory Péter.
— Báthory Péter! — kiáltá Sárkány. — Báthory 

Péter akarja nőül venni Torontál Simon leányát!
— Türtőztesd magadat, Sárkány! — folytatá Na

mir, a társát csillapítva. — Most már nem titok előt
ted, hogy Báthory István fia és Torontál Simon leánya 
szeretik egymást. De Torontál Simonnak talán még 
nincs róla tudomása.

— 0 . . . ő ne tudná? ... — kérdé Sárkány.
— Nem tudja . . . s ezenfelül bele sem egyeznék 

soha . . .
— Nem tudom én ! — viszonzá Sárkány. — Toron

tál Simon mindenre képes, még arra is, hogy a bele
egyezést adja ehhez a házassághoz . . . Szerencsére, 
itt vagyok, hogy összezavarjam a játékot és holnap 
Raguzában leszek!

— Jól van! — mondá Namir, a ki bizonyos be
folyást látszott gyakorolni Sárkányra.

— Torontál Simon leánya kívülem senkié se lesz, 
érted-e, Namir s ezzel a házassággal fogom rendezni 
vagyoni helyzetemet.

Az orvos meghallott mindent, a mit meghallania 
hasznos volt. Most már keveset törődött azzal, a mit 
az idegen nő és Sárkány egymásnak mondhatott.

17Verne : Sándor Mátyás.
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Egy nyomorult, a ki egy másik nyomorult leányát 
nejéül követeli és joga van követelését érvényesíteni : 
itt nyilván az isten avatkozott az emberi igazságszol
gáltatás munkájába. Ezentúl nem volt mitől félnie 
Báthory Péter miatt, a kit ez a vetélytárs el fog távo
lítani az útjából, következőleg szükségtelen őt Catta
róba idéznie és főleg szükségtelen kézrekeríteni ezt 
az embert, a ki azt a szerencsét követeli magának, 
hogy Torontál Simon vejévé lehessen.

— Hadd házasodjanak össze ezek a gazemberek és 
hadd képezzenek egyetlenegy családot, — mondá az 
orvos. — Aztán . . . majd meglátjuk!

Ezzel eltávozott, miután Cap Matifounak intett, hogy 
őt kövesse.

Cap Matifou, a ki nem kérdezte volt, hogy miért 
akarja Antekirtt orvos elrabolni a Saxonia utasát, 
ép oly kevéssé kérdezte, hogy miért mondott le a 
tervéről.

Másnap, június 10-én, este félkilencz óra tájban, 
Raguzában kinyíltak a Stradonén lévő palota nagy 
szalonjának ajtai és egy inas fenhangon jelenté :

— Sárkány úr!
VII. 

Bonyodalmak.

Már tizennégy éve múlt, hogy Torontál Simon el
hagyta Triesztet és Raguzában telepedett meg, pom
pás palotájában, Stradonén. Dalmát származású levéli, 
semmise volt természetesebb, mint hogy visszatért 
szülőföldére, miután az üzletektől visszavonult.

Az árulók titkát jól megőrizték. Az árulás díját 
pontosan kifizették nekik. Tényleg óriási vagyon jutott 
a bankárnak és Sárkánynak, egykori tripoliszi ügynö
kének.
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Miután a két elítélt a pizinói várban ki végezte tett 
és a megszökött Sándor Mátyás az Adria hullámai . 
közt találta sírját, az ítélet végrehajtását kiegészítet
ték az összeesküvők vagyonának elkobzásával. Zathmár 
László házából és csekély földbirtokából semmi se 
maradt, még annyi se, a mennyi öreg szolgája élete 
fenntartására szükséges volt. Báthory István után se 
maradt semmi, mert vagyontalan volt és csupán a 
leczkéi jövedelméből élt. í)e az Artenak-kastély nagy 
majorjaival, a szomszéd bányákkal és a terjedelmes 
erdőségekkel pompás uradalmat képezett.

Az árulóknak osztalékul jutott felerész értéke többre 
rúgott másfél millió forintnál s ezzel az összeggel sza
badon rendelkezhettek.

A két czinkos legelső gondolata az volt, hogy szét
váljanak. Sárkány nem óhajtott TorontálSimon szemei 
előtt maradni. A bankárnak szintén nem volt kedve 
összeköttetésben maradni egykori ügynökével. Sárkány 
tehát elment Triesztből Zirone társaságában, a ki 
nem hagyta el őt balszerencséjében és nem az az 
ember volt, a ki elhagyta volna most, mikor gazdaggá 
lett. Mind a ketten eltűntek és a bankár többé nem 
hallott felőlük.

Eltűnésük után a bankár szabadon lélegzett. Azt 
hitte, hogy* többé nincs oka félnie ettől az embertől, 
ki a titkát tudta és e helyzetének előnyeit bármikor 
kizsákmányolhatta. Azonban, jóllehet Sárkány gaz
dag volt, az e fajta emberekben soha se lehet bízni és 
valószínű, hogy ha a vagyonát eltékozolná, nem tartóz
kodnék egykori czinkostársához fordulni.

Torontál Simon, hat hónap múlva, miután erősen 
ingadozó bankházát ismét megszilárdította volna, le
bonyolította üzleteit és végkép átköltözött Triesztből 
Raguzába.

Az is lehetséges, hogy Triesztet főleg egy különös —
17*
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később kiderülendő — körülmény miatt hagyta el, 
melyről csak neki és Torontálnénak volt tudomása. 
Ugyanez a körülmény hozta őt egyszer érintkezésbe, de 
csak egyetlenegyszer ugyanezzel a Namirral, a kinek 
Sárkánynyal való összeköttetését ismerjük.

A bankár tehát Raguzát választá új lakhelyéül. 
A raguzai társaság szívesen fogadta az ily körülmények 
közt ide telepedett gazdag embert, a kiről csak annyit 
tudott, hogy Triesztben előkelő állást foglalt el.

Igaz, hogy Torontál Simonhoz nem fért a lelkiisme
reti furdalás. Semmi se látszott életét megzavar
hatni, ha attól nem félt volna, hogy gyalázatos titka 
egykor ki fog tudódni.

Azonban, mint néma, de mégis élő szemrehányás, 
ott volt mellette a felesége.

A szerencsétlen, becsületes és egyenes szívű nő is
merte azt a gyűlöletes cselszövényt, mely három hazafit 
a halálba vitt. Egy szó, a melyet a férje elejtett ak- 
kortájban, mikor üzletei a bukás szélére sodorták, 
vigyázatlanul elárult reménye, hogy Sándor gróf javai
nak egy részével ismét rendezhetni fogja ügyeit és a 
kényszerűség, hogy neje aláírását kérje, oda vitte a 
dolgot, hogy bevallja felesége előtt a trieszti össze
esküvés felfedezésének történetét és a saját viselt 
dolgait. ’ .

Torontálné legyőzhetlen undort érzett azon ember 
iránt, a kihez a sorsa fűzve volt — s ez az érzés annál 
élénkebben gyötörte, mert ö maga is magyar család
ból származott. De mint már említettük, teljesen 
hiányzott nála az erkölcsi erély. Ez a csapás lesúj
totta és nem bírt belőle többé kiépülni. Ezen idő óta, 
Triesztben ép úgy, mint Raguzában, lehetőleg vissza
vonultan élt.

Történt, hogy Raguzában való megtelepülésük után 
hét évvel a dolgok ezen állapota még inkább össze-
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SZÁVA TIZENHÉT ÉVES VOLT.

bonyolódott. E bonyodalom a bankárnak újabb bosszú
ságot, Torontálnénak újabb fájdalmat okozott.

Báthoryné, a fiával és Borossal együtt, szintén el-
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hagyta Triesztet és Raguzába költözött, a hol inég 
egy-két rokona élt. Báthory István özvegye nem is
merte Torontál Simont, sőt azt se tudta, hogy valaha 
létezett összeköttetés a bankár és Sándor Mátyás gróf 
közt. Sejtelme se volt róla, hogy ennek az embernek 
a keze is benne volt az utálatos bűnben, a mely há
rom magyar hazafi életébe került.

Ha Báthoryné nem ismerte a trieszti bankárt, ez 
ellenben jól ismerte öt. Több, mint kellemetlen volt 
rá nézve, hogy ugyanebben a városban laktak és 
hogy néha, az utczán, találkozott az özvegygyei, a ki 
szegénységben sínylődött és a fiáért dolgozott. Toron- 
tálné több ízben igyekezett titkon segélyt juttatni az 
özvegynek, a ki két keze munkájával kereste a kenye
rét, de ezeket a segélyeket mindig visszautasította, 
mint annyi mást, melyet ismeretlen jó barátok küld
tek neki. Az erélyes nő semmit sem akart elfogadni.

Egy váratlan és szinte valószínűtlen körülmény e 
helyzetet még elviselhetetlenebbé, sőt alig elkerülhető 
bonyodalmainál fogva borzasztóvá tette.

Torontálné összes vonzalmát átruházta leányára, a 
ki alig volt harmadfél éves, mikor a bankár 1860 
végén családostól Raguzába költözött.

Száva most csaknem tizenhét éves volt. A bájos 
leány arcza inkább magyar, mint dalmát typussal bírt. 
Síftű fekete haja, lángoló szemei, szellemes homloka, 
finom metszetű szája, üde arczszíne, a közepesnél kissé 
magasabb, elegáns termete, senkit se hagyhattak volna 
közönyösnek. De a mi legélénkebb benyomást tett az 
érzelmes telkekre, az a fiatal leány komoly modora, 
gondolkozó arcza volt, mintha folyvást félig elmosó
dott emlékeket keresett volna s az a megmagyarázha
tatlan kifejezés, a mely vonz és elszomorít.

Igen természetes, hogy sokan forgolódtak Száva kö
rül, a kiről mindenki tudta, hogy egy óriásinak híresz-
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telt vagyon egyetlen örököse lesz. De jóllehet több 
kérő jelentkezett, a kik minden társadalmi igénynek 
megfeleltek, az ifjú leány, anyja kérdésére mindig ta- 
gadólag válaszolt, a nélkül, hogy vonakodásának okát 
adta volna.

.Torontál Száva arczképének befejezéséül meg kell 
említenünk nagyon határozott hajlamát a hazafiasság 
szülte erények és hőstettek bámulására. Nem mintha 
a politikával foglalkozott volna, de mély benyomást 
tett rá minden elbeszélés, a mely a hazára, az érte 
hozott áldozatokra és a közelmúltból merített példákra 
vonatkozott, a melyek hazája történetének lapjait oly 
fényesekké teszik.

Nem magyarázható-e meg ebből az a rokonszenves 
közeledés, a mely Báthory Péter és Torontál Száva 
közt történt? Igen! Egy sajátszerü bal végzet megron
totta a bankár játékát és egymás közelébe hozta a 
fiatal párt. Száva alig volt tizenhét éves, mikor egy 
ízben valaki a jelénlétében Péterre mutatván, e szókat 
ejté ki előtte :

— Ez azon emberek egyikének a fia, a kik Magyar
országért haltak meg.

E szók soha se mosódtak el emlékében.
Száva Péterre gondolt, mielőtt ez még észrevette 

volna. Oly komolynak és gondolkozónak látta az ifjút! 
De habár szegény volt is, dolgozott, hogy méltóvá 
tegye magát az atyja nevére, kinek élettörténetét Száva 
jól ismerte.

A többit tudjuk. Tudjuk, hogyan bűvölte meg Bá
thory Pétert az ifjú leány, tudjuk, hogy mikor a leányka 
talán még sejtelemmel se bírt a szívében csírázó ér
zelemről, az ifjú már szerette őt oly mély és szenve
délyes szerelemmel, a mely nemsokára viszonszere- 
lemre talált.

Még csupán az van hátra, hogy elmondjuk, milyen
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volt Torontál Száva helyzete a. saját családi kö
rében.

Száva, az atyjával szemben, mindig rendkívüli tar
tózkodást tanúsított. A bankár soha se tárta ki előtte 
szívét, az ifj ú leány soha se hízelgett a bankárnak. 
Ha ezt az egyiknél a szív sivársága okozta; a másik
nál az idegenkedést az érzelmek teljes ellentétessége 
idézte elő. Száva azzal a tisztelettel viseltetett Toron
tál Simon iránt, a melylyel egy gyermek az atyjának 
tartozik — s ennyi volt az egész.

Torontálné iránt Száva egészen másképen érzett. 
A bankár neje ugyan a kíméletlen férj befolyása alatt 
állt, de e mellett jó asszony volt és ezerszer többet 
ért amannál, életének becsületességénél és méltóság
érzeténél fogva. Torontálné forrón szerette Szávát. 
Az ifjú leány szokásos tartózkodása alatt fel tudta 
fedezni komolyabb sajátságait. De szinte lelkesült ra
gaszkodásába bizonyos bámulat, tisztelet, sőt némi fé
lelem is vegyült. Ezt a sajátságos anyai szeretetet 
megmagyarázhatta Száva jellemének emelkedettsége, 
egyenessége és hajthatatlansága is, melyet bizonyos 
pillanatokban tanúsított. Azonban az ifjú leány sze
retettel viszonozta az anya szeretetét. Még a vér 
kötelékei nélkül is őszintén vonzódtak volna egy
máshoz.

Nem csodálkozhatunk tehát a felett, hogy Torontálné 
találta ki legelsőnek, mi történik Száva elméjében és 
később a szívében. A leányka gyakran beszélt neki 
Báthory Péterről és családjáról, a nélkül, hogy észre
vette volna, mily fájdalmas hatást tett ez a név az 
anyjára, mikor Torontálné észrevette, hogy Száva a 
fiatal embert szereti, így szólt magában :

— Vajjon így akarná-e az Isten?
Tudjuk, mit jelentettek e szók Torontálné ajkain, 

de azt még nem tudhatjuk, hogy Száva szerelnie
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Péter iránt milyen igazságos kárpótlás lett volna a 
Báthory-család ellen elkövetett gonosz tettért.

Azonban, habár az ájtatos és vallásos lelkű Toron- 
tálné azt hihette, hogy ezt a gondviselés rendelte így, 
a férje beleegyezése is szükséges volt a két család kö
zeledéséhez. Neje tehát elhatározta, hogy e tárgyban 
bizonyosságot fog magának szerezni.

Torontál Simonon, a legelső szókra, erőt vett a 
harag, a melyet fékezni nem igyekezett. Heveskedése 
nem ismert határt. Torontálné megtörve tért vissza 
lakosztályába, folyvást fülébe csengtek férje fenyegető 
szavai :

— Vigyázzon magára asszonyom! . . . keservesen 
megbánhatná, ha még egyszer bátorkodnék e tárgyat 
megpendíteni előttem.

E szerint az, a mit Torontál Simon végzetnek ne
vezett, nemcsak abba a városba hozta a Báthory- 
családot, hanem Száva és Péter is megismerkedett 
egymással és a szerelem fellobbant mindkettőjük szí
vében !

Jogosan kérdezhetjük, miért volt a bankár annyira 
ingerült. Titkos tervei voltak Szávával és jövőjével, a 
melyeket ezek az érzelmek meghiúsítással fenyegettek ? 
Sőt ellenkezőleg, azon esetre, ha gyalázatos árulása 
valaha kiderülne, nem állna-e érdekében e felfedezés 
következményeit, előzetesen lehetőleg jóvátenni? Mit 
szólhatott volna Báthory Péter, mint Torontál Száva 
férje? Mit tehetett volna Báthoryné? Kétségkívül bor
zasztó helyzet lenne, ha a meggyilkolt fia nőül venné 
a gyilkos leányát, de a helyzet főleg rájuk nézve lenne 
borzasztó, nem pedig Torontál Simonra nézve.

Igen, kétségkívül, de hátra volt még Sárkány, a 
kiről semmiféle hírt se hallottak, ő még mindig vissza
térhetett és esetleg beleköthetett egykori czinkos- 
társába, a bankárba.
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Ily körülmények közt történt, hogy június 10-én 
este Sárkány neve egyszerre végig harsant a Stradonén 
levő palota termein, miután az ajtók kinyíltak az ar- 
czátlan kalandor előtt. Ugyanez nap reggel, Sárkány, 
Namir kíséretében, vasúton utazott át Cattaróból Ra
guzába. A város legelőkelőbb vendéglőinek egyikébe 
szállt, elegáns öltözéket váltott és haladéktalanul fel
kereste egykori czinkostársát. Torontál Simon fogadta 
őt és megparancsolta, hogy ne háborgassák őket.

Huszonnégy óra múlva egy nagyon meglepő hír ke
ringett a városban. Mindenki arról beszélt, hogy Sár
kány úr, egy gazdag tripoliszi birtokos, nőül fogja 
venni Torontál Száva kisasszonyt.

A bankár nyilván kénytelen volt tágítani ezen em
ber fenyegetései előtt, a ki őt egy szavával tönkre te
hette. Nem is hatotta meg öt semmi ; a neje könyör
gései ép oly kevéssé, mint Száva irtózata. Torontál 
Simon ^tetszése szerint akart rendelkezni a leánya felől.

Sárkány tönkre jutott. Ugyanaz az osztalék a pré
dából, a melylyel a bankár helyreállította a háza hite
lét, a kalandornak alig volt elég arra, hogy ezen idő 
alatt megélhessen. Mióta Sárkány Triesztet elhagyta, 
végigbarangolta egész Európát bőkezű tékozló mód
jára és Páris, London, Berlin, Bécs és Róma összes 
szállodáinak nem volt annyi ablaka, hogy kedvére 
szórhassa ki rajtuk a pénzt.

Nem kell említenünk, hogy Zirone nem szűnt meg 
mellette maradni ezen egész idő alatt. Aztán, mikor 
már csak egy pár ezer forintjuk maradt, mind a ket
ten vis zatértek, Zirone szeretett hazájába, keleti 
Szicziliába s itt nem várták tétlenül az eseményeket, 
vagyis azt a pillanatot, mikor Sárkányra nézve el
érkezik az idő, hogy újból felvegye összeköttetéseinek 
fonalát a trieszti bankárral. Mert valóban, mi is lehetne 
természetesebb annál, hogy vagyonát rendezendő, nőül
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vegye Szávát, egyetlen örökösét a gazdag Torontál 
Simonnak, a ki semmit se tagadhatott meg Sárkánytól.

A visszautasitas tényleg lehetetlen volt és a bankár 
meg se kísérletté. De végre is volt talán e két ember 
közt és abban a problémában, a melynek megoldásán 
fáradoztak, egy ismeretlen, a melyet a jövő fog fel
deríteni.

Azonban Száva határozott magyarázatot követelt az 
atyjától. Miért rendelkezik így a tudtán kívül felőle?

— A becsületem függ ettől a házasságtól, — felelé 
Torontál Simon, — és e házasság létre fog jönni.

A menyegzőt július 6-ára tűzték ki.
El lehet képzelni, milyen volt Báthory Péter élete 

e három hét alatt! Tehetetlen dühében majd bezár
kózott a Marinella-utczai házban, majd pedig kimene
kült az átkozott városból és Báthoryné attól tartha
tott, hogy soha se fogja többé viszont látni.

Mivel vigasztalhatta volna? Báthory Péter, mind
addig, míg e házasságról szó se volt, táplálhatott 
némi reményt, daczára Száva atyja visszautasító mo
dorának. De Száva férjhez menetele áthidalhatatlan 
mélységet fog helyezni közéjük! Bármit mondott An
tekirtt orvos, ö is elhagyta Pétert, Ígéretei daczára! 
És mégis — azt kérdezte magában az ifjú, hogyan tör
ténhetett, hogy Száva, a kinek erélyességét jól ismerte, 
beleegyezését adta e házassághoz? Milyen titok lap
panghatott a Torontál-palotában, a hol ilyen dolgok 
történtek ?

A kétségbeesés költözött be abba a házba, a melyet 
néhány napig a boldogság egy sugara világított meg.

Pointe Pescade, a ki feladatát híven teljesítette és 
mindenről értesült, a mi a városban történt, a leg
elsők közé tartozott, a kik megtudták, hogy mi van 
készülőben. Rögtön megírta Cattaróba Torontál Száva 
és Sárkány házasságának hírét.
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Feleletül csak azt az utasítást, kapta hogy ezentúl 
is figyeljen meg mindent, a mi Raguzában történik és 
szorgalmasan küldjön jelentéseket Cattaróba.

Minél inkább közeledett a végzetes július 6-ika, 
annál rosszabbra fordult Báthory Péter állapota. 
Már az anyja se volt képes lecsillapítani. És különben, 
hogyan lett volna lehetséges Torontál Simon elhatáro
zását megmásítani ? Nem volt-e világosan látható, már 
csak arról a rohamosságról is, a melylyel a menyegző 
napját megállapították, hogy ez a házasság már rég
től fogva el volt határozva, hogy Sárkány és a bankár 
már régóta ismerték egymást és hogy a «tripoliszi 
gazdag birtokosnak» feltétlen befolyást kellett gyako
rolni Száva atyjára?

Báthory Péter e sötét gondolatok hatása alatt a 
menyegző megtartására kitűzött határidő előtt egy 
héttel levelet írt Torontál Simonnak.

Nem kapott választ.
Ekkor igyekezett a bankárral találkozni az utczán. 

Ez nem sikerült.
Péter fel akarta őt keresni a palotájában . . . Nem 

bocsátották be.
Száva és az anyja is láthatatlanok lettek. Lehe

tetlen volt bejutni hozzájuk.
De ha Péter nem láthatta Szávát, se az anyját, e 

helyett több ízben. találkozott a Stradonén Sárkány
nyal. Az ifjú gyűlöletteljes pillantásait Sárkány a leg
szemtelenebb megvetéssel viszonozta. Ekkor Báthory 
Péternek az jutott eszébe, hogy kihívja és párbajra 
kényszerítse ... De miért és mily ürügy alatt fogadta 
volna el Sárkány a párbajt, a melyet érdeke kerülni 
parancsolt, néhány nappal a házassága előtt?

Hat nap múlt el. Péter, daczára anyja könyörgései
nek és Boros kéréseinek, július 4-ikén este elhagyta 
a Marinella-utczai házat. Az öreg szolga kísérni akarta.
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de csakhamar nyomát vesztette. Péter, mint egy té- 
bolyodott ember, czél nélkül barangolt a legelhagya- 
tottabb utczákon és Raguza falai hosszában.

Egy óra múlva haldokolva vitték haza Báthoryné



276

házához. Egy tőrdöfés keresztülszúrta bal tüdeje szár
nyának felső részét.

Minden kétely ki volt zárva : Péter a kétségbeesés 
tetőpontján öngyilkossá lett!

Pointe Pescade, mihelyt a szerencsétlen esetről ér
tesült, azonnal a távíróhivatalba futott.

Antekirtt orvos egy óra múlva Cattaróban meg
kapta az öngyilkosság hírét.

Nehéz volna leírni Báthoryné fájdalmát, midőn meg- 
pillantá megsebesült fiát, a kinek talán csak már ne
hány órája maradt az életből. De az anya erélye 
legyőzte a nő gyöngeségét. Az ápolás mindenek előtt. 
A könnyek később kerülhetnek sorra.

Tizenöt óra múlva az ifjú állapota még rosszabbra 
fordult a beállott jelentékeny vérzés következtében és 
attól lehetett tartani, hogy alig érezhető lélegzése meg 
fog szűnni egy utolsó sóhajtással.

Báthoryné térdre borult és kérte az istent, hogy 
tartsa meg fiát.

E pillanatban az ajtó kinyílt . . . Antekirtt orvos be
lépett és a haldokló ágyához közeledett.

Báthoryné oda akart rohanni hozzá ; az orvos egy 
kézmozdulattal megállította.

Aztán lehajolt Péter fölé, és figyelmesen ránézett, a 
nélkül, hogy egyetlen szót szólt volna. Majd ellenáll- 
hatlan merevséggel tekintett rá. Szemeiből delejes erő 
sugárzott, úgy látszott, mintha ebbe a kialvófélben 
levő elmébe a saját életét öntötte volna át a saját 
akaratával együtt.

Péter hirtelen félig fölemelkedett. Szempillái felnyíl
tak, az orvosra tekintett . . . aztán élettelenül vissza
esett a párnákra.

Báthoryné a fiához rohant, felsikoított és ájultan 
hanyatlott Boros karjaiba.

E pillanatban az orvos lezárta az ifjú halott sze-
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meit ; majd felegyenesedett és elhagyta a szobát, s ha 
valaki e perczben figyelemmel kíséri, hallhatta volna, 
a mint az indiai legendák e szavait mormogta :

— A halál nem semmisít meg, csupán láthatót* 
Ionná tesz!

VIII. ):- i

Egy találkozás a Stradonén.

Ez a haláleset nagy zajt ütött a városban ; de 
senki se sejthette Báthory Péter öngyilkosságának 
okát és főleg azt nem, hogy Torontál Simonnak és 
Sárkánynak is része volt e szerencsétlenségben.

Másnap, július 6-án kellett volna Torontál Száva 
és Sárkány egybekelésének véghez mennie.

Se Torontálnénak se a leányának nem jutott tudo
mására az oly megható körülmények közt történt 
öngyilkosság. Torontál Simon, Sárkánynyal egyetértő- 
leg, megtette ez irányban a kellő intézkedéseket.

Hasonlóképen abban is megegyeztek, hogy a me
nyegző a legnagyobb csöndben fog megtartatni. Ürü
gyül azt fogják mondani, hogy Sárkány egy nemrég 
elhunyt családtagját gyászolja. A fiatal pár csak ne
hány napig fog Raguzában maradni, aztán elutazik 
Tripoliszba, hol Sárkány, állítólag, rendesen lakni 
szokott. Következőleg nem lesz fogadás a Torontál- 
palotában sem a házassági szerződés aláírásakor (az 
emberek azt beszélték, hogy ez a szerződés jelentékeny 
hozományt fog biztosítani a menyasszonynak), sem 
pedig a sz. ferenczrendiek templomában tartandó 
Yallási szertartás után, mely a szerződés aláírását 
nyomon fogja követni.

E napon, mialatt a Torontál-palotában a legutolsó 
előkészületek történtek az egybekeléshez, a Stradone 



túlsó oldalán két férfi sétált fel s alá, egymással beszél
getve.

Ez a két ember Cap Matifou és Pointe Pescade 
volt.

Antekritt orvos Raguzába visszatérvén, Cap Mati- 
fout is magával hozta. Jelenléte többé nem volt szük
séges Cattaróban és ki kételkedhetnék a felett, hogy 
a két jó barátot boldoggá tette a viszontlátás?

Az orvos, miután Raguzába érkezett, megjelent, a 
mint láttuk, a Marinella-utczai háznál, aztán vissza
vonult egy szerény vendéglőbe a Plocce külvárosban, 
itt akarta bevárni, míg Torontál Száva és Sárkány 
egybekelése megtörténik, hogy azután terveinek meg
valósítását folytathassa.

Másnap ismét meglátogatta Báthorynét, ő maga 
segített Pétert a koporsóba fektetni, aztán visszatért 
a vendéglőbe, miután Cap Matifoutjés Pointe Pes- 
cade-ot elküldte szemmel tartani a Stradonét.

Pointe Pescade-ot semmi se gátolta abban, hogy 
csevegjen, mialatt mindketten csupa szem és fül 
voltak.

— Ügy találom, hogy meghíztál, Cap — mondá és 
lábujjhegyre állt, hogy a Herkules mellét megtapo
gathassa.

— Igen és folyvást jó erőben vagyok.
Pointe Pescade elhallgatott. Egy hintó a Torontál- 

palota elé robogott és ott megállt.
Az ajtó azonnal kinyílt és ismét becsukódott a 

hintó után, a melyben Pointe Pescade megismerte 
Sárkányt.

— Ez a mi- színdarabunk főhőse! — mondá Pes
cade, Sárkányra czélozva.

— Ez az áruló? — kérdé Cap Matifou, a kit ez 
az alak közvetlenebbül látszott érdekelni.

— Igen, ő az, a ki diadalmaskodik ebben a pilla-
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natban, mint diadalmaskodnia kell is minden jól össze
tákolt színdarabban . . . Hanem csak türelem !... Vár
juk a kibonyolódást !

— Cattaróban — mondá Cap Matifou — azt hit
tem, hogy már . . .

— Dolgod lesz a színpadon?
— Igen, Pointe Pescade, igen.
És Cap Matifou elbeszélte,' mi történt a cattarói 

bazárban, vagyis hogy a két karját igénybe akarták 
venni egy férfirabláshoz, a mely elmaradt.

— Helyes. Nagyon korán lett volna ! — viszonzá 
Pointe Pescade és nem szűnt meg jobbra és balra 
nézegetni. — Teneked csak a negyedik vagy ötödik 
felvonásban lesz dolgod, Cap !... Sőt talán csak a 
darab legvégén fogsz megjelenni... De légy nyugodt... 
nagy hatást fogsz előidézni !... Erre bízvást számol
hatsz.

E perczben a Stradonén, a Marinella-utcza szöglete 
felől távoli moraj hallatszott.

Pointe Pescade félbeszakította a társalgást és nehány 
lépéssel előbbre ment, a Torontál-palotától jobbra.

Egy gyászkíséret e pillanatban vonult ki a Marinella- 
utczából a Stradonéra és a sz.-ferenczrendiek egyháza 
felé haladt, a hol a gyászistentisztelet volt tartandó.

Négy ember vitte a fekete posztóval letakart kopor
sót.

A menet lassan haladt. Pointe Pescade egyszerre 
egy felkiáltást elfojtván, megragadta Cap Matifou 
karját.

— Mi bajod? — kérdé Cap Matifou.
— Semmi !... nagyon hosszadalmas volna ezt most 

elmondanom.
Megismerte Báthoryné asszonyságot, a ki nem akart 

elmaradni a fia temetéséről.
Az egyház nem tagadta meg imáit ettől a halottól,
Verne : Sándor Mátyás. 18 



a kit a kétségbeesés kergetett az öngyilkosságba és a 
pap a -szent-ferenczrendiek kápolnájában várta, hogy 
onnét a temetőbe kísérje.

Báthoryné könytelen szemekkel ment a koporsó 
után. Nem volt már ereje sírni. Fénytelen szemei 
majd önmaga körül, majd arra a fekete lepelre tekin
tettek, a mely a fia holttestét eltakarta, mintha a 
koporsó belsejébe akartak volna hatolni.

Az öreg Boros úgy vánszorgott mellette, hogy az 
embernek megesett rajta a szíve.

Egyszerre, abban a pillanatban, mikor, a gyászkísé
ret a Torontál-palota elé ért, a ház nagy kapuja kinyílt. 
Az udvaron, a tornácz előtt,' két hintó állt, indulásra 
készen^ -

Az egyik kirobogott a kapun és elindult a Stradonén 
lefelé.

Pointe Pescade a kocsiban megismerte Torontál 
Simont, a nejét és leányát.

Torontálné a fájdalomtól megtörve, Száva mellett 
ült, a ki»halványabb volt fehér menyasszonyi fátyo
lénál.

Sárkány, egy pár rokona vagy barátja kíséretében, 
a másik hintóbán ült.

Egyszerre, abban a pillanatba^, mikor az első kocsi 
a kapun kifordult, szívrepesztő sikoltás hallatszott.

Báthoryné megállt és kezét kinyújtván Száva felé, 
megátkozta az ifjú leányt!

A sikoltás Száva ajkairól lebbent el. Látta az anyát 
gyászruhában. Egyszerre megértett mindent, a mit 
eltitkoltak előtte !... Péter meghalt, meghalt általa és 
érette és az ő temetési menete vonult el arra abban 
a pillanatban, mikor őt az esküvőre vitték.

Száva ájultan hanyatlott hátra. Torontálné kétségbe
esetten iparkodott őt eszméletre térítni . . . Haszta
lan !... A leányka alig lélegzett. .
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SZÁVA ÁJULTAN, MOZDULATLANUL FEKÜDT.

Torontál Simon nem volt képes visszafojtani fellob
banó haragját. De Sárkány, a ki odafutott, uralkodni 
bírt magán.

Ily körülmények közt szó se lehetett az esketési
18*
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szertartásról, a kocsikat visszaparancsolták a palotába, 
melynek kapuja nagy zajjal becsapódott mögöttük.

Szávát a szobájába vitték és az ágyra tették, a nél
kül, hogy megmozdult volna. Az anyja letérdepelt 
mellette és gyorsan orvost hivattak. Ezalatt Báthory 
Péter gyászkísérete tovább haladt a szent-ferencz- 
rendiek temploma felé, s a gyász-istentisztelet után 
elindult a raguzai temetőbe.

Pointe Pescade megértette, hogy Antekirtt orvosnak 
lehető gyorsan kell értesülnie erről az eseményről, a 
melyet nem láthatott előre. így szólt tehát Cap Mati- 
fouhoz :

— Maradj itt és őrködjél!
Aztán elszaladt a Plocce külváros irányában.
Az orvos szótlanul hallgatta végig. Pointe Pescade 

jelentését.
«Túlléptem-e jogaim határvonalát? — kérdé magá

ban. — Nem!... Ártatlanul sujtottam-e a leányt! 
Igen ; kétségkívül ! De ez az ártatlan leány a Torontál 
Simon gyermeke!»

Aztán Pointe Pescadehoz fordult e kérdéssel :
— Hol van Cap Matifou?
— A Stradonén, a palota előtt.
— Ma este szükségem lesz mindkettőtökre.
— Hány órakor?
— Kilencz órakor.
— Hol várjunk önre?
— A temető kapujánál.
Pointe Pescade azonnal visszatért Cap Matifouhoz, 

a ki nem távozott el a helyéről.
Este nyolcz óra tájban az orvos, egy bő köpenybe 

burkolva, elindult a raguzai kikötő felé. A bástyafal 
mellett balra egy kis öblöcskéhez ért, mely mintegy 
a sziklák közt elveszve, szögellett be a tengerpartra, 
a kikötő felett. .
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Teljesen elhagyatott hely volt ez. Az orvos megállt, 
körülnézett és aztán egyet kiáltott. E kiáltásra azonnal 
egy hajós közeledett hozzá és így szólt :

— Parancsoljon uram.
— Itt a csónak, Pazzer?
— Itt van, a szikla mögött.
— Az összes legénységgel?
— Az összessel.
— Hát az Elektrik?
— Körülbelül három fonalnyira észak felé az öblöcs- 

kén kívül.
És a hajós egy orsóalakú tárgyra mutatott, a mely 

a sötétségben hosszúra elnyúlt és a melynek jelenlétét 
semmiféle világosság sem árulta el.

— Mikor érkezett meg Cattaróból ? — kérdé az orvos.
— Alig egy órája.
— Senki se vette észre?
— Senki. A szirtek mellett siklott el.
— Pazzer, senki se hagyja el a helyét és ha szük

séges, egész éjjel várjatok rám.
— Értettem, uram.
A hajós visszatért csónakjához, mely a sötétségben 

teljesen egybeolvadt a part legvégső szirtjeivel.
Antekirtt orvos még bizonyos ideig a tengerparton 

maradt. Kétségkívül be akarta várni, míg az éjszaka 
jobban besötétül. Koronkint hosszú léptekkel sétált fel 
s alá. Majd ismét megállt. Ilyenkor összefont karok
kal, némán és mozdulatlanul nézett az Adriai-tengerre, 
mintha a titkait akarta volna vele közölni.

— Itt az idő! — mondá végre az orvos.
És visszatérvén a város felé, a bástyafalak hosszá

ban a temető felé tartott.
A temető kapujánál várakozott rá Pointe Pescade és 

Cap Matifou ; mind a ketten egy fa mögé rejtőztek, 
hogy senki se láthassa őket.
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A temető már be volt zárva. Az utolsó világosság 
is kialudt a temetőőr házában. Reggel előtt senki se 
fog idejönni.

Az orvos kétségkívül alaposan ismerte a temető 
tervrajzát.

— Jertek utánam, — mondá Pointe Pescadenak és 
a társának, a kik eléje mentek.

És mind a hárman elindultak a külső falkerítés 
hosszában, a mely a terep hullámossága következtében 
meglehetős lejtőre nyúlt fel.

Tíz percznyi gyalogolás után az orvos megállt és egy 
résre mutatott, mely nemrég támadhatott a fal bedő- 
lése következtében.

— Menjünk erre, — mondá.
Átment a résen. Pointe Pescade és Cap Matifou 

nyomon követték.
Itt, a sírokat környező nagy fák alatt, még mélyebb 

sötétség uralkodott. Az orvos azonban tétovázás nélkül 
végigment egy fasoron, majd egy mellékfasoron, a mely 
a temető felső részéhez vezetett.

Nemsokára mind a hárman megálltak egy szerény 
síremlék, egy kis kápolnaféle előtt, melynek rácsajtaja 
nem volt bezárva.

Az orvos kinyitotta a rácsajtót, aztán megnyom
ván egy kis villamos lámpa gombját, előállítá a 
villamfényt, de úgy, hogy kívülről észre ne lehessen 
venni.

— Lépj be, — mondá Cap Matifounak.
Cap Matifou belépett a kis kápolnába és szemközt 

állt egy fallal, a melybe három márványtábla volt 
' beillesztve.

A középső táblán e felírás volt bevésve :

BÁTHORY ISTVÁN.
I860.
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«MENJÜNK ERRE» ---- MONDÁ ANTEKIRTT ORVOS.

A baloldalon levő táblán még semmi felírást seUehe- 
tett látni, a jobboldali emléktáblára már volt kinek 
a nevét’bevésni.
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— Vedd el ezt a táblát, — mondá az orvos.
Cap Matifou könnyűszerrel eltávolította a márvány

lapot, a mely még nem volt befalazva. Letette a földre 
s a falba bemélyedő üregben egy koporsó látszott.

Ebben a koporsóban feküdt Báthory Péter holt
teste.

— Vedd ki a koporsót, — mondá az orvos.
Cap Matifou kihúzta és bármily ' nehéz volt is a 

koporsó, nem vette igénybe Pointe Pescade segítségét, 
s miután a kis kápolnából kivitte, letette a fűre.

— Nesze ez a szerszám, — mondá az orvos, egy 
csavarhúzót adván Pointe Pescade kezébe, — vedd le 
a koporsó födelét.

Alig néhány perczig tartott a munka.
Antekirtt orvos eltávolította a fehér lepelt, a melylyel 

a test le volt terítve és a fülét odatette a melléhez, 
mintha a szív dobbanásait akarta volna hallgatni. 
Aztán fölegyenesedvén, így szólt Cap Matifouhoz :

— Emeld fel a testet.
Cap Matifou engedelmeskekdett, a nélkül, hogy akár 

ő, akár Pointe Pescade egyetlen ellenvetést tett volna, 
noha mind a ketten tudták, hogy tiltott munkát vé
geznek.

Mikor Báthory Péter teste a gyepen feküdt, Cap 
Matifou újra becsavarta a halotti lepelbe és az orvos 
rádobta a köpenyét. Aztán a koporsó fedelét megint a 
helyére illesztették a csavarokkal és a koporsót vissza
helyezték az üregbe, a márványtáblát is visszatették 
a falba.

Az orvos kioltá villamos lámpáját és megint teljes 
sötétség uralkodott.

— Vedd fel a testet, — mondá Cap Matifounak.
Cap Matifou olyan könnyedén a karjaiba kapta a 

fiatal ember testét, mintha kis gyermeké lett volna, 
aztán az orvos és Pointe Pescade közt elindult a



PÉTERT A CSÓNAKRÓL AZ ELEKTRIKRE SZÁLLÍTOTTÁK.

mellék-fasoron, mely egyenesen a temető falkerítésén 
levő réshez vezetett.

öt percz múlva túl voltak a résen és az orvos, 
Pointe Pescade és Cap Matifou, a bástyafalak mellett 
elhaladván, a tengerpart felé tartottak.
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Antekirtt orvos és két társa a temetőtől a tenger
partig senkivel se találkozott. De mikor az öblöcské- 
hez közeledtek, a melyben az Elektrik csónakja vára
kozott rájuk, egy vámőrt pillantottak meg, a ki a leg
első parti szirteken sétált fel s alá.

Mindazonáltal folytatták útjokat, a nélkül, hogy az 
őr jelenlétével törődtek volna. Az orvos újabb kiáltá
sára a láthatlanul maradt csónak kormányosa meg
jelent.

Cap Matifou egy intésre lement a sziklán és épen 
a csónakba akart lépni.

E pillanatban a vámőr oda közeledett és mielőtt 
a csónakra szánhattak volna, ezt a kérdést intézte 
hozzájuk :

— Kik vagytok?
— Olyan emberek, a kik az ön tetszésére bízzák, 

hogy válaszszon húsz forint közt készpénzben és egy 
ökölcsapás közt ettől az úrtól, ni. .. szintén kész
pénzben, — viszonzá Pointe Pescade, Cap Matifoura 
mutatva.

A vámőr nem habozott, hanem elvette a húsz 
forintot.

— A csónakra! — mondá az orvos.
A következő perczben a csónak eltűnt a sötétség

ben. öt percz múlva odaért a hosszú orsóalakú hajó 
mellé, a melyet a partról nem lehetett látni.

A csónakot felvonták a fedélzetre és az Elektrik 
zajtalan, csöndes gépezete által megindítva, csakhamar 
kiért a sík tengerre.

Cap Matifou ez alatt letette Báthory Péter testét 
egy pamlagra egy kis szobácskábán, melyből a vilá
gosság semmiféle nyíláson keresztül se hatolhatott ki 
a szabadba.

Az orvos, egyedül maradván az élettelen testtel, leha
jolt föléje és ajkai megcsókolták a halvány homlokot.



283

— És most, Péter, ébredj fel ! — mondá. — Akarom ! 
Péter azonnal felnyitá a szemeit, mintha csak a

halálhoz annyira hasonló delejes álomba lett volna 
merülve.

Vonásai bizonyos idegenkedést látszottak kifejezni, 
mikor megismerte Antekirtt orvost.

— ön . . . — mondá alig hallható hangon. — ön, 
a ki engem elhagyott.

— Én vagyok, Péter.
— De hát kicsoda ön?
— Egy halott ember : . . mint te !
— Halott ember? . ..
— Én gróf Sándor Mátyás vagyok!



HARMADIK RÉSZ.

I.
A Közép-tenger.

«Szép a Közép-tenger, főleg e két jellemző tulajdon
ságánál : harmonikus kereténél és a levegő és világosság 
élénkségénél és átlátszóságánál fogva . . . Csodálatosan 
megedzi az embert. Megadja neki a legerősebb ellent- 
állási képességet ; partjain születnek a legizmosabb 
fajok.»

E hatalmas földközi tó legfélreesőbb, legismeretle
nebb rejtekhelyeinek egyikében rejtőzött el Sándor 
Mátyás gróf, a ki müvének befejezéséig Antekirtt orvos 
akart maradni.

A földgömbön két Közép-tenger van, az egyik a 
régi világban, a másik az újban. Amerika Közép
tengere a mexikói öböl. Az európai Közép-tenger ki
terjedése kétmillió-nyolczszáznyolczvanötezer-ötszáz-  
huszonkét négyszögkilométer, de általános alakja vál
tozatosabb, különálló medenczék és öblök és olyan 
hydrographiai alosztályok tekintetében gazdagabb, a 
melyek megérdemlik a tenger nevet. Ilyenek : a görög 
Sziget-tenger, a krétai tenger, a hasonnevű szigettől 
északra, a lybiai tenger, ugyanattól délnek, az adriai 
tenger, Olaszország, Ausztria, Törökország és Görög
ország közt, az ióniai tenger, a mely Korfu, Zante, 
Kephalonia és egyéb szigetek partjait mossa, a tyr- 
rheniai tenger, Olaszország nyugati részén, az æoliai
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tenger a Lipariota szigetcsoport körül, a Provenceba 
beszögellő «Golfé du Lyon», a genuai öböl, mely a 
két Liguria közé szögellik be, a tuniszi partok beszö- 
gellése : a gabesi öböl, a két Syrta, a melyek annyira 
bemélyednek az afrikai szárazföldbe.

Vajjon Antekirtt orvos milyen titkos zugát válasz
totta ki e tengernek, melynek némely részei még 
kevéssé ismeretesek? Hány különböző fajú, erkölcsű 
és politikai állapotú nép nyüzsög e tenger körül, a 
melynek partjain az emberiség történelme több mint 
húsz század óta hagyott hátra nyomokat : francziák, 
olaszok, spanyolok, osztrákok, törökök, görögök, ara
bok, egyiptomiak, tripoliták, tunisziak, algiriak, marok
kóiak, — még angolok is Gibraltárban, Máltán és 
Cyprusban. Három nagy világrész veszi körül part
jaival : Európa, Ázsia és Afrika. Vajjon Sándor 
Mátyás gróf, a későbbi Antekirtt orvos, a kinek neve 
kedvesen hangzott a keleti országokban, hol találta 
fel távoleső székhelyét, a melyben új életének pro- 
grammja megvalósulandó volt? Báthory Péter nem
sokára megkapta a választ e kérdésekre.

Miután Péter, a kit a csónakról még mint halottat 
szállítottak az Elektrikre, egy pillanatra felnyitotta a 
szemeit, ismét visszaesett abba a teljes öntudatlan és 
érzéketlen állapotba, a melyben őt, mint tetszhalottat, 
az orvos elhagyta. E perczben az orvos ama physiologiai 
tünetek egyikét idézte elő, a melyeknél az akarat oly 
nagy szerepet játszik és a melyeknek tüneményei 
többé nem vonhatók kétségbe. Rendkívüli akaraterejé
nél fogva, a magnesiumfény, sőt bármilyen érczcsillog- 
tatás segélye nélkül képes volt a haldokló fiatal ember
nél hipnotikus állapotot előidézni és a saját akaratá
val helyettesíteni az övét. Péter, a ki a vérvesztéstől 
nagyon elgyöngült, halottnak látszott, pedig csak aludt 
és az orvos akaratánál fogva fölébredt. De most leg-
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első dolog volt, megtartani ezt az életet, a mely már 
voltaképen alig létezett.

— Élni fog! akarom, hogy éljen! — mondá magá
ban. Ah! miért is nem hajtottam végre Cattaróban 
legelső tervemet? . . . Miért akadályozott meg Sárkány 
megérkezése Raguzába, abban, hogy őt ebből az átko
zott városból kiragadjam? ... De meg fogom menteni... 
Ezentúl Báthory Péter lesz Sándor Mátyás jobb keze.

Büntetni és jutalmazni : ez volt tizentöt év óta Ante
kirtt orvos egyetlen gondolata. Nem feledte el, hogy 
mivel tartozott egykori társainak, Báthory Istvánnak 
és Zathmár Lászlónak, még inkább, mint önmagának. 
Most elérkezett a cselekvés órája és ezért szállította 
őt a Savaréna Raguzába.

Az orvos külseje, e hosszú idő alatt, annyira meg
változott, hogy lehetetlen lett volna ráismerni. Kurtára 
nyírott haja megőszült, arczszíne meghala vány ült. 
A fiatal Sándor gróf sűrű, göndör haja, üde arczszíne, 
barna vöröses szakálla senkinek se juthatott eszébe azok 
közül, a kik a komoly és hideg Antekirtt orvost meg
pillantották. De mindemellett és pedig megedzettebb 
állapotban egyike maradt ama vasból alkotott termé
szetű embereknek, a kikről azt lehetne hinni, hogy 
csak a közeledésük által is rezgésbe hozzák a delej- 
tűt. Báthory István fiát is olyanná akarta átalakítani, 
a milyen ő volt és képesnek érezte magát e czél el
érésére.

Antekirtt orvos már régóta egyedül maradt az összes 
egykor népes Sándor családból. Az olvasó nem feledte 
el, hogy volt egy gyermeke, egy kis leánya, a kit a gróf 
elfogatása után az artenaki jószágigazgató, Lendeck 
nejének gondviselésére bíztak. Ez a két éves kis leány 
volt a gróf egyetlen örököse. Öt illette, tizennyolczadik 
évének betöltése után, az atyai vagyon felerésze, a 
melyet fenntartott számára a haditörvényszék ítélete,
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mely a halálbüntetéssel együtt a jószágelkobzást is 
kimondotta. Lendeck jószágigazgatóra bízták az erdélyi 
uradalom gondnokság alá helyezett részének kezelését 
és a derék ember, nejével együtt, az Artenak-kastély- 
ban maradt, a gyermeknél, a kinek ápolására akarták 
ezentúl egész életüket szentelni. Néhány hónappal a 
trieszti összeesküvők elfogatása és az ennek következ
tében történt események után, a gyermek eltűnt, a 
nélkül, hogy valaha a nyomára lehetett volna akadni. 
Csupán a kalapját találták meg egy patak partján. 
Szerencsétlenségre tehát nagyon is bizonyos volt, hogy 
a leánykát elsodorta a víz ama mélységek egyikébe, a 
melyekbe a Kárpátok hegyi patakjai szakadnak. Len
deck Rozinát, a jószágigazgató nejét, ez a katasztrófa 
annyira lesújtotta, hogy néhány hét múlva belehalt. 
A kormány mindamellett semmit se akart változtatni 
az ítélet kimondása alkalmával tett intézkedésében. 
Azért továbbra is fenntartották a zárt az uradalom fele 
részében és Sándor gróf javai csak akkor voltak vissza- 
szállandók az államra, ha az örökösnő, a kinek halá
lát nem lehetett törvényesen konstatálni, az örökség 
átvételére kitűzött idő alatt nem jelentkezik.

Sándor Mátyás gyermeke haláláról Otrantóban érte
sült, a hol akkoriban a legszigorúbb inkognitóban élt. 
Ezzel a kis leánykával elenyészett minden, a mije 
hátramaradt Réna grófné után, a ki oly rövid ideig 
volt a neje és a kit annyira szeretett. Egy szép napon 
eltűnt Otrantóból, ép oly ismeretlenül, mint a hogy 
oda érkezett és senki se tudta volna megmondani, 
hogy hol fogja újra kezdeni életét.

Tizenöt év múlva, mikor Sándor Mátyás gróf újra 
megjelent, senki se sejthette, hogy ő rejtőzik az Ante
kirtt név alatt és ő játsza az orvos szerepét.

Ekkor szentelte magát Sándor Mátyás teljesen a 
müvének. Néhány évvel Otrantóból való eltávozása
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után, a világtól elfeledve és inkognitójának leple alatt 
elkezdte nyomozni azokat, a kiknek megbüntetését 
vagy megjutalmazását esküvel fogadta. Meggyőződése 
szerint Báthory Pétert máris társul kellett vennie az 
igazságszolgáltatás e munkájához. A Közép-tenger 
partjainak különböző városaiban ügynököket alkal
mazott, a kik dús fizetést kaptak, kötelezve voltak a 
legszigorúbb titoktartásra és csupán az orvossal leve
leztek, részint az előttünk már ismeretes gyors vízi 
jármüvek, részint ama tengeralatti huzal segélyével, 
a mely az Antekirtta szigetet összekötötte a máltai 
távírdával és Malta által egész Európával.

Az orvos szorgosan ellenőriztette ügynökeinek híreit 
és így sikerült feltalálni mindazon egyének nyomait, a 
kik közvetett vagy közvetlen összefüggésben álltak 
Sándor gróf összeesküvésével. Ekkép a távolból szem
mel tarthatta őket, minden lépésüket figyelemmel 
kísérhette, főleg négy vagy öt év óta. Tudta, hogy 
Torontál Simon elhagyta Triesztet és nejével és leá
nyával Raguzába költözött, a Stradonén levő palotába. 
Sárkány nyomait megtalálta Európa különböző váro
saiban, a hol vagyonát eltékozolta. Megtudta, hogy 
Carpena elhagyta Rovignót és Isztriát és elment Olasz
országba vagy Ausztriába, mindaddig, míg az a ne
hány ezer forint, a melylyel árulását megjutalmazták, 
lehetővé tette neki a munka nélkül való megélhetést. 
Megtudta, hogy Ferrato Andrea Stein várában, Tyrol- 
ban raboskodik és bűnhődik a pizinói menekültek irá
nyában tanúsított nagylelkűségéért és kiszabadította 
volna őt a börtönéből, ha a halál nehány hónap múlva 
meg nem szabadítja bilincseitől a derék halászt. Gyer
mekei, Mária és Luigi, szintén elköltöztek Rovignóból 
és kétségkívül keservesen küzdöttek kétszer feldúlt 
életpályájuk viszontagságaival. De oly jól elrejtőztek, 
hogy nem bírt a nyomukra akadni. Báthory István
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özvegyét, a ki Péter fiával és Borossal, Zathmár 
László gróf öreg szolgájával Raguzában lakott, az 
orvos egy pillanatra se tévesztette szem elől és az 
olvasó tudja, hogy jelentékeny pénzösszeggel akarta 
segélyezni, a melyet azonban a büszke és bátor nő 
nem fogadott el.

De végre elérkezett az idő, mikor az orvos meg
indíthatta nehéz hadjáratát. Meg volt nyugodva az 
iránt, hogy senki se fog ráismerni és a halottnak hitt 
ember, tizenöt évi távoliét után, megérkezett Ragu
zába. És mikor odaérkezett, Báthory István fiát és 
Torontál Simon leányát olyan kölcsönös szerelemben 
találta egyesülve, a melyet minden áron szét kellett 
zúznia.

Az olvasó nem feledte el a későbbi eseményeket : 
Sárkány megjelenését és fellépésének következményeit, 
sem azt, hogy mikép vitték haza Báthory Pétert az 
anyja házához, hogy mit tett Antekirtt orvos a hal
dokló ifjú ágyánál, hogyan és mily körülmények közt 
hozta újból életre és hogyan ismertette meg magát 
előtte a valódi nevén, mint Sándor Mátyás gróf.

Most meg kellett őt gyógyítania és fel kellett fedez
nie előtte mindazt, a mit még nem tudott, vagyis 
azt, hogy utálatos árulás adta az osztrák rendőrség 
kezébe Báthory Istvánt és két társát, meg kellett neki 
mondania, kik voltak az árulók és végre részesévé 
kellett őt tenni a kérlelhetetlen bíró szerepének, a 
melyet az orvos az emberi igazságszolgáltatás körén 
kívül akart gyakorolni, mivel ő maga is ezen igazság
szolgáltatás áldozata volt.

A legelső dolog tehát az volt, hogy Báthory Pétert 
kigyógyítsa.

Péter a szó szoros értelmében élet és halál közt 
lebegett a szigetre való megérkezésüket követő nyolcz 
nap alatt. Nem csupán a sebe volt nagyon veszélyes,

19Verne : Sándor Mátyás.
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de a lelki betegség ennél is súlyosabb volt. Száva 
emléke, az a gondolat, hogy most már Örökre oda 
van bilincselve Sárkányhoz ; a fiát gyászoló anya 
emléke s végre az a tudat, hogy Sándor Mátyás gróf, 
atyjának legjobb barátja, még az élők sorában van, 
Antekirtt orvos neve alatt — minden bizonynyal 
alkalmas volt arra, hogy megzavarja ezt a lelket, 
a mely már is annyi megpróbáltatáson ment ke
resztül.

Az orvos nem távozott Péter mellől se nappal, se 
éjjel. Gyakran hallotta Torontál Száva nevét elleb- 
benni a beteg ifjú ajkairól, mikor a hagymáz megfosztá 
eszméletétől. Megértette, hogy mily határtalan sze
relem lángol a szívében és mennyit kell szenvednie 
attól a tudattól, hogy az imádott leány más ember 
nejévé lett, gyakran tűnődött magában a felett, váj
jon e szerelem nem fog-e ellentállani mindennek, még 
akkor is, ha Péter már tudni fogja, hogy Száva annak 
az embernek a leánya, a ki az atyját eladta, elárulta 
és megölette. Pedig az orvos szilárdul elhatározta ma
gában, hogy ezt tudatni fogja vele. Hiszen köteles
sége volt megmondani.

Báthory Péter, a ki testileg, lelkileg szenvedett, oly 
közel volt a halálhoz, hogy többé az ágya mellett ülő 
Sándor Mátyás grófot sem ismerte meg.

Azonban a gondos ápolás győzött, a fiatal kor segé
lyével ; a javulás elkezdődött. A beteg teste hamarább 
felgyógyult a leikénél. Sebe hegedni kezdett, a tüdők 
ismét rendesen működtek és az orvos július 10-ike 
körül bizonyos volt Péter felgyógyulása felől.

E napon a fiatalember megismerte őt és nevén 
szólítá — bár még gyönge hangon.

— Rád nézve fiam, Sándor Mátyás vagyok, — 
mondá az orvos, — de csak rád nézve.

És miután Péter szemei magyarázatot látszottak



291

POINTE PESCADE MINT BETEGÁPOLÓ.

kérni, melyre oly méltán lehetett kiváncsi, Antekirtt 
utána tévé :

— Majd később — később.
Pointe Pescade volt az orvos segéde, a ki nem

19*
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kevésbbé ragaszkodott Báthory Péterhez, mint az 
orvoshoz. Nem kell említenünk, hogy Cap Matifouval 
együtt mind a ketten a legmélyebb titokban tartot
ták azt, a mi a raguzai temetőben történt és soha se 
fedezték fel senki előtt, hogy az ifjút élve vették ki 
a sírjából.

Pointe Pescade eléggé be volt avatva mindazon ese
ményekbe, a melyek e néhány hónapnyi időszak alatt 
történtek. Következőleg élénken érdeklődött betege 
iránt. Báthory Péter szerelme, melyet Sárkány, — 
váratlan megjelenésével oly kérlelhetetlenül feldúlt, — 
a temetési és a nászkíséret találkozása a Torontál- 
palota előtt, a raguzai temetőben történt jelenet — 
mindez rendkívüli benyomást tett a derék fiúra, annál 
inkább, mivel teljesen magáévá tette az orvos terveit, 
a nélkül, hogy végczélját ismerte volna.

Ebből az következett, hogy Pointe Pescade nagy 
készséggel elvállalta a betegápoló szerepét. Az orvos 
egyúttal utasította őt, hogy víg kedélyével igyekezzék 
lehetőleg szórakoztatni az ifjút. Ennek az utasításnak 
is híven megfelelt.

Pointe Pescade, betegápolói minőségében, minden
kép iparkodott Pétert csevegésével mulattatni és meg
akadályozni, nehogy szomorú és fájdalmas gondolataiba 
merülhessen.

Egy napon, Péter egyenes kívánságára, elmondta, 
hogyan ismerkedett meg Antekirtt orvossal.

— A trabacolo esete alkalmával ismerkedtünk meg 
egymással, Péter úr, — mondá. — önnek emlékezni 
kell erre az esetre, a mely egyszerre hőst csinált Cap 
Matifouból !
i Péter nem feledte ezt a komoly eseményt, mely a 
gravozai népünnepet csaknem szomorú nevezetességre 
juttatta a Savaréna megérkezése pillanatában, de azt 
nem tudta, hogy a két akrobata az orvos felhívására



293

hagyta abban mesterségét és állt be Antekirtt szol
gálatába.

— Igen, úgy van, Báthory úr — folytatá Pointe 
Pescade — és Cap Matifou önfeláldozása ránk nézve 
valódi véletlen szerencse volt. De a mellett, a mivel 
az orvosnak tartozunk, nem szabad elfelednünk azt 
sem, a mivel önnek tartozunk.

— Nekem?
— önnek, Péter úr, önnek, a ki ezen a napon 

csaknem közönségünkké lett, tudniillik két forinttal 
vagyunk adósai, a melyet nem érdemeltünk meg, 
miután a közönségünk elment az előadás előtt, noha a 
helyéért megfizetett.

És Pointe Pescade megmagyarázta Báthory Péter
nek, hogyan tűnt el egyszerre abban a pillanatban, 
mikor be akart lépni a provencei színkörbe, miután 
két forintnyi összeget hiány nélkül lefizetett.

A fiatal ember elfeledte már ezt az inczidenst, de 
mosolyogva felelt Pointe Pescadenak. Szomorú mosoly 
volt ez, mert eszébe jutott az is, hogy csupán azért 

. vegyült a- néptömeg közé, hogy Torontál Szávát lát- 
’ hassa.

Ekkor a szemei lecsukódtak. Végigfuttatta gondo
latait mindenen, a mi e nap óta történt.

Pointe Pescade jól látta, hogy a gravozai népünnep 
szomorú emlékeket keltett Péterben. Elejtette tehát 
ezt a tárgyat, sőt el is hallgatott és csupán magában 
mondá :

— öt perczenként fél kanálnyi jó kedvet kellene 
beadnom a betegemnek ; igen, így hangzik az orvos 
utasítása, de nem könnyű végrehajtani.

Péter néhány percz múlva ismét felnyitotta a sze
meit és tovább folytatta a beszélgetést.

— E szerint Pointe Pescade, önök nem ismerték 
Antekirtt orvost a trabacolo esete előtt?
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— Sohase láttuk, Péter úr, — felelé Pointe Pes
cade, — még a nevét se hallottuk.

— S attól a naptól fogva ön sohase hagyta el?
— Soha, hacsak bizonyos ügyek miatt nem, a me

lyeket rám bízott.
— És milyen országban vagyunk itt? Nem tudná 

ezt nekem megmondani, Pointe Pescade.
— Okom van hinni, Péter úr, hogy egy szigeten 

vagyunk, mert minden oldalról tenger vesz körül ben
nünket.

— Kétségkívül, de melyik részén vagyunk a Közép
tengernek?

— Ah! erre nézve nehéz volna felelni, teljességgel 
nem tudom, délen vagyunk-e vagy északon, keleten-e 
vagy nyugaton ! De utóvégre is mindegy ! Annyi bizo
nyos, hogy Antekirtt orvosnál vagyunk, és hogy itt 
az ember jól eszik, jól iszik, kényelmesen lakik.

— De azt legalább talán tudja, mi a neve ennek a szi
getnek, a melynek fekvését nem ismeri? —kérdé Péter.

— Hogy mi a neve? ... Oh! hogyne tudnám! — 
felelé Pointe Pescade, — Antekirtta a neve.

Báthory Péter hasztalan igyekezett visszaemlékezni 
a Közép-tenger ilyen nevű szigetére és Pointe Pes- 
cadera tekintett.

— Igen, igen Péter úr, Antekirtta, — viszonzá a 
derék fiú. — Közép-tenger, sehányadik szélességi és 
semennyedik hosszúsági fok alatt, így kellene nagybá
tyámnak a levelét czímeznie, ha általában volna nagy
bátyám, de mindeddig az ég megtagadta tőlem ezt az 
örömöt.

Péter felgyógyulása szabályosan haladt előre. A be
teg ereje naponkint növekedett a tápláló, de óvatos 
életrend következtében. Az orvos gyakran megláto
gatta és beszélt vele mindenféléről, csak azokról a dol
gokról nem, a melyek legjobban érdekelhették.
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Pointe Pescade mindenkor híven jelentést tett a 
közte és betege közt folytatott párbeszédekről, Báthory 
Péter nyilván nagyon sokat foglalkozott az inkognitó- 
val, a mely mögé Sándor Mátyás gróf nemcsak önmagát, 
hanem szigetlakhelyét is rejtette. Az is kétségtelennek 
látszott, hogy folyvást Torontál Szávára gondolt, a 
ki most oly messze volt tőle, miután semmiféle lát
ható összeköttetés se létezett Antekirtta és az európai 
szárazföld közt. De közelgett a percz, mikor az ifjú
nak elég ereje lesz, hogy mindent megtudhasson.

Igen, mindent ! és ezen a napon az orvos ép oly érzé
ketlen lesz a beteg fájdalomkiáltásai iránt, mint a 
sebész, mikor műtétét végzi.

Több nap múlt el. A fiatalember sebe teljesen behe
gedt. Már képes volt felkelni és leülni az ablak mel
lett. Jó meleg nap melengette itt és az üdítő tengeri 
szellő, a mely a tüdejébe hatolt, lassankint visszaadta 
egészségét és erejét. Mintegy a saját akarata ellen 
újjászületni érezte magát.

Július 24-én az orvos tudatta Báthory Péterrel, hogy 
másnap délután kimehet a szabad levegőre és ajánlko
zott, hogy elkíséri őt legelső sétájára.

— Orvos úr, — mondá Péter, — ha eléggé erős 
vagyok kimehetni a szabadba, akkor lesz elég erőm is 
önt meghallgatni.

— Engem meghallgatni, Péter? . . . mit akarsz ezzel 
mondani ?

— Ezzel azt akarom mondani, hogy ön ismeri az én 
egész élettörténetemet^és én nem ismerem az önét.

Az orvos figyelmesen nézett rá, nem mint jó barát, 
hanem mint orvos, a ki a felett tűnődik, hogy gyötör
heti-e már tűzzel-vassal a betegét? Aztán leült mel
léje.

— Az én történetemet akarod tudni Péter? Figyelj 
hát!
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II.

A mult és a jelen.

«Mindenekelőtt hallgasd meg Antekirtt orvos törté
netét, a mely abban a pillanatban kezdődik, mikor Sán
dor Mátyás gróf az Adria hullámaiba vetette magát.

«Érintetlenül és baj nélkül megmenekültem az utolsó 
golyózáportól, melyet a csendőrök utánam küldtek. Az 
éjszaka nagyon sötét volt. Senki se láthatott engem. Az 
áramlat a sík tenger felé vitt és akarva se lettem volna 
képes visszatérni a partra. De nem is akartam. Jobb 
volt meghalnom, mint hogy újból elfogjanak és agyon- 
lőjjenek a pizinói vár udvarán. Ha meghalok, vége lesz 
mindennek. Ha megmenekülök, legalább halottnak fog
nak tartani. Semmi se fog akadályozni az igazságszol
gáltatás müvében, a melynek végrehajtására meges
küdtem Zathmár László grófnak, a te atyádnak és 
magamnak ... és a melyet végre is fogok hajtani.

— Igazságszolgáltatás? — kérdé Péter, a kinek sze
mei kigyulladtak e váratlan szóra.

— Igen, Péter, és az igazságszolgáltatás müvében 
neked is lesz részed, azért hoztalak el a raguzai temető
ből, mint hozzám hasonló eleven halottat.

E szókra Báthory Péternek eszébe jutottak a tizenöt 
év előtti események és eszébe jutott az atyja, kit a 
pizinói vár udvarán végeztek ki.

«Egy egész tenger terült el előttem, az olasz parto
kig, — folytatá az orvos. — Bármily jó úszó voltam, 
arra nem is gondolhattam, hogy átkelhessek rajta. Mul- 
hatlanul el kellett vesznem, ha a gondviselés meg nem 
segít, ha valamely hajótöredéket nem találok, vagy 
valamely külföldi hajót, a mely fölvegyen.

«Mindenekelőtt több ízben alábuktam, hogy az utolsó 
lövések ne érhessenek. Mikor végre bizonyos voltam a
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felöl, hogy a partról többé nem láthatnak, a víz fel
színén maradtam és a sík tenger felé úsztam. Ruháim 
könnyűek és igen jó szabásúak lévén, nagyon kevéssé 
akadályoztak az úszásban.

«Esti tizedfél óra lehetett. Számításom szerint már 
több mint egy óra óta úsztam a parttal ellenkező 
irányban és mindinkább eltávoztam a rovignói kikö
tőtől, a melynek legutolsó világosságai is elenyésztek 
lassankint.

«Mily irány felé tartottam és mit remélhettem? Sem
mit se, Péter, de emberfeletti ellentálló erőt, szívóssá
got és akaratot éreztem magamban. Többé nem csu
pán az életemet akartam megmenteni, hanem a jö
vendőbeli igazságszolgáltatást is. Es ha e pillanatban 
valamely halászbárkát pillantok meg, okvetlenül a víz 
alá buktam volna, hogy elkerüljem. Az osztrák part
vidéken hány árulót találhattam volna még, a ki kész 
lenne engem a rendőrség kezeibe szolgáltatni, hogy a 
kitűzött jutalmat elnyerhesse ; hány Carpenát egyet
len egy Ferrato Andreáért!

«Épen ez történt a menekülés legelső órájának vége 
felé. A homályban egy csónak bukkant fel, csaknem 
hirtelen. A sík tenger felől jött és a part felé tartott. 
Nagyon fáradt lévén, hanyattfekve úsztam, de ösztön- 
szerűleg megfordultam, hogy lebukhássam. Egy halász
bárka, a mely valamelyik isztriai kikötőbe tér vissza, 
csakis gyanús lehetett előttem.

«Csakhamar tisztában is voltam ez iránt magammal. 
A hajóslegények egyike, dalmát nyelven, azt kiáltotta 
a kormányosnak, hogy fordítson egyet a kormány- 
rúdon. Hirtelen alábuktam s a csónak átsurrant a 
fejem felett, mielőtt valaki a hajósok közül megpil
lanthatott volna.

«Mikor a lélegzetemet fogyni éreztem, megint felme
rültem a víz fölé és tovább úsztam, nyugati irányban.



298

«Ekkép, majd úszva, majd ismét pihenve, még egy 
óráig haladtam_tovább. Csak a czélt láttam, a melyet 
el kell érnem, nem pedig a még hátralevő utat. E he
lyen az Adriai-tenger ötven mérföldnyi széles és mégis 
el akartam érni a túlsó partot és bizonyos voltam 
felőle, hogy 'el is érem.

«A második órában is így haladtam tovább. Kar
jaim és lábaim nehezülni és lankadni kezdtek. Ujjaim 
mindig szétnyíltak és csak nagy nehezen bírtam a 
kezeimet becsukva tartani. A fejem oly nehéz volt, 
mintha egy ágyúgolyó lett volna a vállaim közé 
illesztve s már alig bírtam a víz felett tartani.

«A káprázat egy neme vett erőt rajtam. Nem vol
tam többé ura a gondolataimnak. Sajátszerű eszme- 
lánczolatok kavarogtak megzavart agyamban.

«Az idő éjfél felé járhatott, mikor kelet felől tompa 
és távoli zúgás támadt, a melynek eredetéről nem 
tudtam magamnak számot adni. Villámszerű fény 
érintette szempilláimat, a melyek önkénytelenül le
csukódtak. Igyekeztem fejemet fölemelni, a mi csak 
úgy sikerült, hogy féltestemmel a víz alá merültem. 
Aztán elkezdtem körülnézni.

«A zúgást, a melyet említettem, egy hajó okozta, a 
mely kelet felöl jött és az olasz partok felé tartott. 
A világosság e hajó előtörzs-tárcsán függő lámpa volt, 
a mely gőzöst jelzett. Csakhamar megpillantottam a 
kétoldalt levő lámpákat is, balról a vöröset, jobbról a 
zöldet és miután mind a kettőt egyszerre láttam, 
kétségtelen volt, hogy a hajó felém tartott.

«A döntő percz közeledett. A gőzös minden való
színűség szerint osztrák hajó volt, mert Trieszt felöl 
jött. Menhelyet keresni rajta annyi lett volna, mint 
akár a rovignói csendőrök kezébe adni magamat. 
Erősen el voltam tökélve, hogy ezt nem teszem, de 
nem kevésbbé szilárd volt az az elhatározásom is,
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«A HAJÓ FELÉM TARTOTT.»

hogy nem szalasztóm el a menekülésre kínálkozó 
alkalmat.

«Gyorshajó volt. Két percz alatt oda kell érnie arra a 
helyre, a hol mozdulatlanul lebegtem a vízen.



300

«Nem kételkedtem a felöl, hogy osztrák hajó volt, de 
nem tartottam lehetetlennek, hogy Brindizi vagy 
Otranto a rendeltetési helye, vagy hogy legalább e 
kikötők egyikében állomást tart. Ha igen, akkor 
huszonnégy óránál rövidebb idő alatt oda kell érkeznie.

«Tisztában voltam elhatározásommal : várni fogok. 
Bizonyos lévén a felől, hogy a sötétségben észre nem 
vehetnek, ugyanazon irányban tartottam magamat a 
roppant tömeggel, a mely akkor nagyon mérsékelt se
bességgel haladt előre és a melyet a hullámok alig 
hintáztak.

«Végre a hajó egészen közel volt. Orra több mint 
húsz lábnyi magasban kiemelkedett a tengerből. A hul
lámok egészen körülfogtak. A vasból készült hosszú 
hajótest csaknem megérintett, egy erőteljes kézmoz
dulattal eltávolítottam magamat tőle. Alig tartott ez 
nehány másodperczig. Mikor a hajó széles hátulsó 
részét megpillantottam, megkapaszkodtam a kormány
lapátban, noha a csavar minden pillanatban összezú- 
zással fenyegetett.

«Szerencsére a hajó nagy terhet vitt. Következőleg 
csavara mélyen alámerült és nem forgott a víz fel
színén, különben nem lettem volna képes a hullám
csapások közepette megtartani azt a támaszpontot, a 
melybe megfogództam. De mint minden gőzösről, úgy 
erről is két láncz csüngött hátul, a melyek a kormány
lapátnál egyesültek. Megragadtam az egyik lánczot, 
felhúztam magamat addig a kapocsig, a melylyel a 
hajótesthez voltak illesztve, kissé magasabban a víz 
színénél és úgy a hogy lehetett, elhelyezkedtem a far
tőké közelében . . . Aránylag biztonságban érezhettem 
magamat.

«Három óra múlva hajnalodni kezdett. Kiszámítot
tam, hogy még körülbelül húsz óráig kell ebben a hely
zetben maradnom, ha a gőzös Brindiziben vagy Otran-



301

«MEGRAGADTAM AZ EGYIK LÁNCZOT.»

tóban kötött ki. Az éhség és a szomjúság volt az, a mitől 
leginkább kellett szenvednem. De rám nézve az volt a 
leglényegesebb, hogy senki se láthatott meg a fedél
zetről.
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«A forró napon hamar megszáríthattam ruháimat, a 
melyeket egymásután levetettem. Ferrato Andrea há
romszáz forintja még mindig a tüszőmben volt. E pénz
nek nagy hasznát fogom vehetni, ha a száraz földre érek. 
Itt már semmitől se kell tartanom. Sándor Mátyás 
grófnak idegen országban nincs mit félnie az osztrák 
ügynököktől. De nem értem be azzal, hogy az életem 
meg legyen mentve. Azt is akartam, hogy halottnak 
higyjenek. Senkinek se szabad tudnia, hogy a pizinói 
vártorony utolsó szökevénye olasz földön tartózkodik.

«A mit akartam, megtörtént. A nap minden baleset 
nélkül múlt el. Az éj közelgett. Esti tíz óra tájban vilá
gosság villant meg rendes időközökben, délnyugati 
irányban. A brindizii kikötő világító tornya volt. A gő
zös két óra múlva a szirtes átjáróba hatolt be. De, 
mielőtt a kalauz felment volna a fedélzetre, mintegy 
két mérföldnyire a parttól, ruháimat egy csomagban 
a nyakam körül összekötöttem, elhagytam menhelye- 
met és lassanként lebocsátkoztam a vízbe.

«Csakhamar eltűnt szemeim elől a gőzös, a mely 
hosszú füttyöket bocsátott ki gőzsípjából.

«Fél óra iúulva a síma tengerből kiértem a partra, a 
nélkül, hogy valaki észrevett volna, a sziklák közé 
mentem, felöltöztem és egy szikla üregben, a mely tele 
volt száraz tengeri füvei, a fáradtság erőt vevén az 
éhségen, elaludtam.

«Hajnal táján bementem Brindizibe, fölkerestem a 
legszerényebb külsejű fogadót a városban s ott vártam 
be az eseményeket, mielőtt új életem tervét megállapí
tottam volna.

«Két nap múlva megtudtam a hírlapokból a trieszti 
összeesküvés végjelenetét. A tudósítások azt is említet
ték, hogy Sándor Mátyás gróf holttestét szorgalmasan 
nyomozták — de hiába! Halottnak tartottak tehát, 
csak olyan halottnak, mintha két társam, Zathmár
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<<A SZIKLÁK KÖZÉ MENTEM.»

László és a te atyád, Báthory István mellett estem 
volna el a pizinói vár udvarán!

«Én és halott! Nem, Péter; majd tapasztalni fog
ják, hogy még élek!»
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Báthory Péter mohón hallgatta az orvos elbeszélését, 
mely oly mély hatást tett rá, mintha a sír fenekéről 
hatolt volna fel.

A mit az orvos merész átkeléséről beszélt az Adriai
tengeren, a legcsekélyebb részletekig igaz volt. így 
érkezett baj nélkül és szerencsésen Brindizibe, míg 
Sándor Mátyást mindenki halottnak hitte.

De Brindiziből haladék nélkül távoznia kellett.
E felett gondolkozott az orvos, a Brindiziben való 

megérkezését követő napon. Új életének tervét már 
megállapította. Keletre szándékozott költözni, hogy 
nagy vagyonra s ez által nagy hatalomra tehessen 
szert. De nem találta czélszerűnek ama nagy posta
hajók egyikére szállni, a melyek Kis-Ázsiával tart
ják fenn a közlekedést és minden nemzetbeli utasok 
közé elegyedni. Titkosabb átkelési módra volt szük
sége, mint a milyent Brindiziben találhatott. Még 
ugyanaznap este el is indult Otrantóba, vasúton.

A vonat másfél óra alatt é városba ért, a mely csak
nem legvégén fekszik az olasz csizma sarkának, ama 
csatorna mellett, a mely az Adriai-tenger szűk bejárását 
képezi. E csaknem elhagyatott kikötőben megalkudha
tott az átkelés iránt egy sebek tulajdonosával, a ki a 
hajójával Szmirnába volt indulandó, tovább próbálni 
szerencsét egy kis szállítmány apró, albániai lóval, a 
melyeket Otrantóban nem tudott eladni.

Néhány nap múlva minden baj nélkül megkerülték 
a Matapan hegyfokot, déli Görögország végpontján és 
a sebek megérkezett a szmirnai kikötőbe.

Az orvos utazásának e részét csak röviden mondta el 
Péternek, valamint azt is, hogy a hírlapokból tudta meg 
kis leányának váratlan halálát, a melynek következté
ben most már egészen egyedül maradt a világon!

— «Végre tehát, — folytatá, — megérkeztem Kis- 
Ázsia földjére, a hol annyi évig éltem ismeretlenül. Éle-
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BRINDIZI.

tem tengetésére orvostani, vegytani és természettudo
mányi ismereteimhez kellett folyamodnom, a melyeket 
fiatal koromban Magyarországon és külföldön sajátí
tottam el.

Verne : Sándor Mátyás. 20
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«A szerencse kedvezett, még pedig gyorsabban, mint 
remélhetém ; előbb Szmirnában, a bol hét vagy nyolcz 
év alatt nagy hírnévre tettem szert, mint orvos. Né
hány szerencsés gyógykezelés által összeköttetésbe lép
tem a leggazdagabb egyénekkel e vidéken, a hol az or
vosi művészet még a legkezdetlegesebb állapotban van. 
Akkor elhatároztam, hogy elhagyom Szmirnát. A haj- 
dankori tanárok módjára gyógyítás közben az orvosi 
tudományt is tanítottam s egyúttal megismerkedtem a 
kis-ázsiai talebek és az indiai panditok tanaival, bejár
tam számos keleti tartományt, itt-ott hetekig, hóna
pokig időztem, Karahissarban, Benderben, Adanában, 
Aleppóban, Damaszkusban. Mindenütt megelőzött a 
hírnevem, a mely folyvást növekedett és mindenütt 
szaporítottam vagyonomat, a mely a hírnévvel együtt 
gyarapodott.

«Homsban, északi Szíriában élt egy ember, a kit 
sorvasztó betegség pusztított, a melynek a természetét 
eddig semmiféle orvos sem ismerte fel s ennek követ
keztében egyik sem alkalmazott czélszerű gyógymódot. 
A beteg, kinek Fazi-Rhat volt a neve, egykor magas 
hivatalokat viselt a török birodalomban. Akkoriban 
még csak negyvenöt éves volt és annál jobban sajnálta 
az életét, mivel óriási vagyonánál fogva módjában állt 
annak összes élvezeteit kimeríteni.

«Fazi-Rhat magához hivatott Homsba és én elfo
gadtam a meghívást.

«— Orvos, — mondá, — a vagyonom fele a tied, ha 
visszaadod az életemet!

«— Tartsd meg a vagyonod felét! — viszonzám, — 
kezelés alá veszlek és meg is gyógyítlak, ha az Isten 
megengedi !

«Gondosan tanulmányoztam betegemet, a kiről az 
orvosok lemondtak. Legfelebb néhány hónapig élhe
tett, véleményük szerint. De én oly szerencsés voltam,
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hogy megismertem a betegség természetét. Három hétig 
Fazi-Rhatnál maradtam és megfigyeltem gyógykezelé
sem hatását. A siker teljes volt. Mikor elbúcsúztam 
tőle, be akarta váltani Ígéretét, de én csak annyi díjat 
fogadtam el, a mennyi jogosan megilletett. Aztán el
utaztam Homsból.

«Három év múlva Fazi-Rhat egy vadászati baleset 
következtében meghalt. Miután nem voltak gyermekei, 
se rokonai, végrendeletében nekem hagyományozta 
összes javait, melyeknek értékét bízvást lehet ötven 
millió forintra becsülni.

«Akkoriban tizenhárom éve múlt, hogy a pizinói szö
kevény Kis-Ázsiába menekült. Antekirtt orvos nevét, 
a mely körül egész legenda szövődött, már Európában 
is ismerték.

«Elhatároztam, hogy visszatérek Európába, vagy leg
alább a Középtenger partjaira. Európa valamelyik vég
pontján. Meglátogattam az afrikai partokat és drága 
áron megvásároltam egy nagy kiterjedésű, gazdag, 
termékeny szigetet, az Antekirtta szigetet, a mely egy 
kis gyarmat s minden anyagi szükségletemet kielégít
heti. Itt fejedelem vagyok, Péter, korlátlan úr, király 
alattvalók nélkül, de oly lakossággal, a mely testtel- 
lélekkel az én hívem. A sziget védművei, befejeztetésük 
után, megostromolhatlanok lesznek ; közlekedési esz
közeim összekötnek a Középtenger partjainak külön
böző pontjaival és flottilám oly gyors járású, hogy a 
tengert is úgyszólván birodalmamhoz csatoltam.

— Hol fekszik Antekirtta szigete ? — kérdé Báthory 
Péter.

— A nagy Syrta környékén, mely a lehető legrosz- 
szabb hírben áll, a legrégibb idők óta ; a szidrai öböl
ben, melyet az északi szelek még az újkori hajókra 
nézve is annyira veszedelmesekké tesznek.

A szidrai öbölben, harmincz mérföldnyire délnyugat
20*
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felé a Ben-Gházi vilajettől, az Antekirtta sziget legin
kább magára vonta a figyelmét. Az orvos már e pilla
nattól fogva arra gondolt, hogy e szigetet egykor a 
magáévá fogja tenni s mintegy a tulajdonjog előlege
zéséül felvette az Antekirtt nevet, melynek híre nem
sokára elterjedt az egész ó-világban.

Két komoly ok volt döntő e választásnál : mindenek
előtt a tizennyolcz mérföldnyi kerületű Antekirtta 
eléggé tágas volt ama lakosság befogadására, melyet 
ott elhelyezni akart. Nagy előnyei közé tartozott az is, 
hogy nyolczszáz lábnyi magas hegy emelkedik rajta, 
a melyről szemmel lehet tartani az öbölt a cyrenei par
tokig. Terményei, bőségüknél és változatosságuknál 
fogva, teljesen megfelelhettek nehány ezernyi lélek
számú népesség szükségleteinek.

Ilyen sziget kellett Antekirtt orvosnak. Jelentékeny 
összegért vásárolta meg, teljes tulajdonául, minden hű
béri vagy egyéb kötelezettség nélkül ; az engedély
okmány, a melyet a szultán helybenhagyott, Ante
kirtta birtokosát souverain tulajdonosává tette.

Az orvos már három év óta lakott e szigeten ; körül
belül háromszáz európai vagy arab család, melyeket a 
nyugalmas és kényelmes élet ajánlása és biztosítása 
vonzott ide, mintegy kétezer lélekből álló kis kolóniát 
képezett. Ezek az emberek rendületlenül ragaszkod
tak főnökükhöz.

Az orvos lassankint rendes közigazgatást szervezett, 
polgárőrséggel együtt, a melyre a sziget védelme volt 
bízva, bíróság is alakult a korosabb lakókból, kiknek 
azonban nem igen volt alkalmuk hivatásukat gyako
rolni. Az orvos által a legkitűnőbb angol, franczia és 
amerikai hajógyárakba küldött tervek és minták sze
rint elkészült a gőzösökből, gőznaszádokból, goélettek- 
ből és «Elektrikek»-ből álló csodaflotta, melyet gyors 
kirándulásokra használtak a Középtengeren.
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De hát lehetett-e valamely ellenségtől tartani a 
szidrai öböl e részén? Igen! Egy veszélyes felekezet, 
vagy helyesebben egy kalóz-szövetkezet irigy és gyű
lölködő szemmel nézte, hogy egy idegen ember gyar
matot alapított a lybiai partvidék szomszédságában.

Ez a felekezet Szidi-Mohammed Ben’Ali-Esz-Szenuzi 
muzulmán szövetkezete volt. Ez évben (a hedzsira 
1300-ik évében) fenyegetőbben lépett fel mint valaha 
és geográfiái fogalom szerinti birodalmában már is 
közel három millió követőt számlált. Folyvást veszély- 
lyel fenyegették az északi Afriákban létező európai te
lepeket, a csodaszép Algírt, a mely arra van hivatva, 
hogy a világ leggazdagabb országává legyen és főleg 
Antekirtta szigetét, mint nemsokára látni fogjuk. Kö
vetkezőleg az orvos csak bölcsen és óvatosan cseleke
dett, midőn birtokában a védelem és oltalom modern 
eszközeit összegyűjtötte.

Ezeket tudta meg Báthory Péter e beszélegtés alatt, 
a melyből még annyi mindenféléről értesült. Antekirtta 
szigetére hozták őt, a régi világ legismeretlenebb zúgai- 
nak egyikére, néhány száz mérföldnyire Raguzától, a 
hol két lényt hagyott hátra, kiknek emléke sohase 
fogja őt elhagyni : az anyját és Torontál Szávát.

Az orvos néhány szóval kiegészítette ama részleteket, 
a melyek életének e szakára vonatkoztak. Míg ekkép 
mindennemű intézkedést megtett a sziget biztonsága 
érdekében, míg birtokának természeti kincseit értékesí
teni igyekezett és a kis gyarmat anyagi és erkölcsi igé
nyeinek kielégítéséről gondoskodott,- addig másfelől 
folyvást értesíttette magát egykori barátai sorsáról, 
a kiknek nyomát sohase tévesztette szem elől — 
névszerint figyelemmel kísértette özvegy Báthorynét, 
fiával és Borossal együtt, kik Triesztből Raguzába 

' telepedtek át.
Ekkép Péter megtudta, miért érkezett a Savaréna
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nevű goélette Gravozába, oly körülmények közt, me
lyek a közkiváncsiságot annyira felizgatták, miért tett 
az orvos látogatást az özvegynél, hogyan utasította 
vissza Báthoryné, a fia tudtán kívül, a rendelkezésére 
bocsátott jelentékeny pénzösszeget és hogyan érkezett 
meg az orvos épen jókor, hogy kiragadja őt a sírból, a 
melyben csak delejes álmát aludta.

— Téged fiam, — így fejezé be elbeszélését az or
vos, — igen, téged, a ki az eszedet elvesztvén, néni 
riadtál vissza az öngyilkosságtól.

E szóra Péter megbotránkozásában fölegyenesedett.
— öngyilkosságtól ! — kiáltá. — Hát azt hihette ön, 

hogy öngyilkosságra vetemedtem?
— Péter ... a kétségbeesés pillanatában . . .
— Igen : kétségbe voltam esve . . . Sőt azt hittem, 

hogy ön is elhagyott, ön, az atyám régi barátja, mind
azon ígéretek után, a melyeket önkényt tett, a nélkül, 
hogy kértem volna . . . Igen, kétségbe voltam esve és 
kétségbeesett vagyok ma is ... De az Isten nem mondja 
a kétségbeesett embernek, hogy meghaljon . . . Hanem 
azt mondja neki, hogy éljen ... azért, hogy megbosszul
hassa magát.

— Nem Péter . . . azért, hogy büntethessen. De ki 
sebesíthetett meg?

— Egy ember, a kit gyűlölök, — felelé Péter, — egy 
ember, a kivel akkor este véletlenül találkoztam egy 
magános úton Raguza falai mellett ! Ez az ember talán 
azt hitte, hogy én fogom megtámadni ... és megelő
zött ... megsebzett !... Ez az ember pedig Sárkány 
volt, a ki . . .

Péter nem fejezhette be szavait. Mikor erre a nyomo
rultra gondolt, a kiben most már a Száva férjét látta, 
agyában zavar támadt, szemei lecsukódtak s az élet 
távozni látszott tőle, mintha a sebe újra kinyílt 
volna.
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Az orvos csakhamar életre hozta, eszméletre térítette.
— Sárkány !... Sárkány ! — suttogá és a beteg 

ifjúra tekintett.
Péternek e nagy rázkódtatás után némi pihenésre lett 

volna szüksége, de hallani sem akart róla.
— Nem ! — mondá. — ön így szólt, mikor elkezdte 

elbeszélését ; hallgasd mindenekelőtt Antekirtt orvos 
történetét, attól a pillanattól fogva, midőn Sándor 
Mátyás gróf az Adria hullámaiba vetette magát.

— Azt mondtam, Péter.
— Még hátra van tehát elmondania azt, a mit nem 

tudok Sándor Mátyás grófról.
— Van-e erőd meghallgatni?
— Beszéljen.
— Legyen ! — mondá az orvos. — Jobb is, ha egy

szerre végezünk ezekkel a titkokkal, a melyeket tudni 
jogodban áll és mindazzal, a mi borzasztó van a múlt
ban és többé nem térünk vissza erre a tárgyra! Azt 
hihetted Péter, hogy elhagytalak, mert titokban el
utaztam Grravozából. Figyelj hát rám... aztán ítélj !

«Azt már tudod, Péter, hogy az ítélet végrehajtására 
kitűzött napot megelőző éjjel, társaimmal együtt, meg
kísértettem megszökni a pizinói vártoronyból. De Zath
már Lászlót az őrök elcsípték, abban a pillanatban, 
mikor utánunk akart jönni a torony tövéhez. Atyádat 
és engem, a kiket a Buco árja magával ragadott, nem 
érhettek utói.

«A Foiba örvényei közül való szerencsés menekülé
sünk után, mikor a léméi csatorna pártján kikötöttünk, 
egy nyomorult ember megpillantott bennünket és nem 
habozott eladni fejeinket, a melyre a kormány díjat tű
zött ki. Mindkettőnket fölfedeztek egy rovignói halász 
házánál, mikor ez a derék ember épen át készült minket 
szállítani az Adriai-tenger partjára. Az atyádat elfog
ták és visszahurczolták Pizinóba. Én szerencsésebb
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lévén, sikerült megmenekülnöm! Ezt már tudtad, most 
elmondom azt, a mit eddig nem tudtál.

«E Carpena nevű spanyol ember árulása előtt — a 
mely Ferrato Andrea halásznak szabadságába és né
hány hó múlva életébe került, — két ember eladta az 
osztrák kormánynak a trieszti összeesküvés titkát.

— A neveiket! — kiáltá Báthory Péter.
— Kérdezd meg előbb, hogyan fedeztetett föl az 

árulásuk, — viszonzá Antekirtt orvos.
És röviden elbeszélte neki, mi történt a pizinói vár

torony zárkájában és hogyan juttatta tudomásukra egy 
akusztikai különösség a két áruló nevét.

— A neveiket, orvos! — kiáltá Báthory Péter má
sodszor is. — ön nem tagadhatja meg tőlem az árulók 
megnevezését.

— Meg fogom őket nevezni.
— Kik voltak?
—: Az egyik ugyanaz volt, a ki mint számfejtő be

lopódzott Zathmár László házához. Ugyanaz az ember, 
a ki téged meg akart gyilkolni — Sárkány!

— Sárkány! — kiáltá Báthory Péter, a ki elég 
erőt érzett magában felkelni és az orvos felé menni. — 
Sárkány! az a nyomorult! ... És ön ezt tudta! És ön, 
Báthory István társa, ön, a ki a kivégzett fiának párt
fogását ajánlotta fel, ön, a kivel szerelmem titkát kö
zöltem, ön, a ki bátorított, ön, megengedte, hogy ez a 
nyomorult betolakodjék Torontál Simon házába, holott 
annak ajtaját, egyetlen ' szavával, bezárhatta volna 
előtte! ... És hallgatása által felhatalmazást adott e 
bűnre . . . igen, erre a bűnre, a mely e szerencsétlen 
leányt Sárkány kezeibe juttatta.

— Ügy van, Péter, ezt tettem!
— És miért? . . .
— Mert a te nőddé nem lehetett volna.
— Oh!...
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— Mert ha Báthory Péter nőül veszi Torontál 
Szávát, ez még irtózatosabb bűn lett volna !

— De miért... miért ? — ismétlé Péter, kinek gyöt
relme elérte a tetőpontot.

— Azért, mert Sárkánynak czinkosa is volt... És 
ez a czinkos . . . végre meg kell őt ismerned . . . nem 
más, mint a trieszti bankár, Torontál Simon.

Péter hallotta, megértette ... de nem tudott felelni. 
A görcs összeszorítá ajkait, lerogyott volna, ha az irtó- 
zat meg nem bénítja és merevvé nem teszi egész testét. 
Az ember azt hitte volna, hogy kidagadt szemeinek 
pillantása megmérhetetlen mélységbe tekint alá.

Ez az állapot csak néhány perczig tartott s ezalatt 
az orvos azt kérdezte magában, vajjon a beteg túl- 
éli-e ezt az iszonyú műtétet, a melyet rajta végre
hajtott?

De Báthory Péter természete is erőteljes természet 
volt. Sikerült erőt vennie lelke minden felháborodásán. 
Néhány könnycsepp csordult ki a szemeiből... Aztán 
lehanyatlott a székére és a kezét átengedte az or
vosnak.

— Péter, — mondá Antekirtt komoly és gyöngéd 
hangon, — mindkettőnket holtnak tart az egész világ. 
Most már egyedül állok a világon, nincs többé barátom, 
nincs többé gyermekem . . . Akarsz-e fiam lenni ?...

— Akarok. . . atyám ! — felelé Báthory Péter.
És valóban az atyai érzéssel egybeolvadt fiúi érzés 

volt az, a melynek hatása alatt egymás karjaiba 
omlottak.
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III.

Mi történt Raguzában P

Báthoryné nem volt többé a városban. A fia halála 
után Borosnak, néhány barátja segélyével, sikerült őt 
elvinni a Marinella-utczai házból. A legelső napokban 
azt hitték, hogy a szerencsétlen nő elméje nem lesz 
képes ez utolsó csapásnak ellentállani. És valóban, a 
bátor és erélyes nőnél az elmeháborodás bizonyos je
lei látszottak, a melyektől az orvosok nagyon meg
ijedtek. Ily körülmények közt és orvosi tanács követ
keztében vitték el Báthorynét a család egyik barátjá
hoz, a Vinticello nevű falucskába.

öreg szolgája nem akarta őt elhagyni és miután a 
Marinella-utczai házat gondosan bezárta, utána ment, 
hogy ennyi fájdalom hű és alázatos társa maradjon.

A mi Torontál Szávát illeti, a kit Báthory Péter 
anyja megátkozott, róla sohase volt szó köztük. Még 
azt se tudták, hogy a menyegzőjét későbbre halasz
tották.

Az ifjú leány kénytelen volt az ágyat őrizni. A csa
pás, a mely őt érte, ép oly váratlan, mint borzasztó 
volt... A férfi, a kit szeretett, meghalt. . . minden 
bizonynyal a kétségbeesés miatt !... És az ő holt
testét vitték a temetőbe, abban a pillanatban, mikor 
őt a templomba vittek, hogy az a gyűlöletes frigy 
megköttessék.

Tíz napig, vagyis július 16-ig, Száva állapota nagyon 
aggasztó volt. Az anyja nem távozott oldala mellől. 
Egyébiránt ez volt az utolsó alkalom, a melyben őt 
Torontálné asszonyság ápolhatta, mert a halálos csa
pás ő rá is lesújtott nemsokára.

Zokogásaik’és'könnyeik^közepette két nevet ismétel
tek minduntalan : Sárkány nevét, a melyre átkokat
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szórtak és Péterét, a mely már csak egy sírkőre be
vésett név volt — és ezt siratták.

Torontálné meg egy kísérletet tett a férjénél. Rá 
akarta bírni, hogy mondjon le erről a házasságról, a 
melyre Száva még csak gondolni is irtózott és iszo
nyodott.

A bankár elhatározása rendíthetetlen maradt. Czin- 
kostársa sokkal inkább uralkodott fölötte, mintsem 
gondolnék, ennélfogva megtagadta Torontálné kéré
sét. Száva és Sárkány egybekelése el volt határozva és 
véghez is fog menni, mihelyt Száva egészségi állapota 
megengedi.

Könnyen elképzelhető, mennyire ingerült volt Sár
kány, mikor e baleset történt, mily kevéssé eltitkolt 
haraggal látta terveinek megzavarását és mennyire 
ostromolta Torontál Simont. Kétségkívül ez a baleset 
csakis késleltette a dolgot, de e késleltetés, ha hosszúra 
nyúlik, veszélyeztethette volna az egész rendszert, a 
melyre jövőjét alapította. Másfelől azt is jól tudta, 
hogy Száva csupán legyőzhetlen undort érezhet iránta. 
És mivé változott volna ez az undor, ha az ifjú 
leány gyaníthatja, hogy Báthory Péter annak az em
bernek a kezétől halt meg, a kit férjéül erőszakol
tak rá!

A mi Sárkányt illeti, ő csak örülhetett rajta, hogy 
alkalma akadt eltüntetni vetélytársát. Különben a lelki
ismereti furdalás nem fért e lélekhez, a mely el volt 
zárva minden emberi érzés elöl.

— Nagy szerencse, — mondá egy ízben Torontál 
Simonnak, — hogy annak a fiúnak az a jó gondolata 
támadt, hogy megölje magát!

És csakugyan ki maradt hátra a Sándor-, Zathmár- 
és Báthory-családokból ? Egy öreg asszony, a kinek 
napjai meg voltak számlálva. Igen! Az Isten is oltal
mazni látszott e nyomorultakat és oltalma a legvégső



316

határt fogja elérni azon a napon, a melyen Sárkány 
Torontál Száva férjévé és vagyonának urává lesz!

Mikor a fiatal leány — legalább testileg — kiépült 
e borzasztó megrázkódás következményeiből és Sár
kány azt hihette, hogy elérkezett az idő, újra sző
nyegre hozni az egybekelés kérdését, Torontálné sú
lyosan megbetegedett.

Már a legelső napokban lehetett látni, hogy e nő 
élete gyorsan közeleg a végéhez. Az orvosok már csak 
néhány napot adhattak Torontálnénak. A végkimerü
lés fogja megölni és semmi se menthette volna meg, 
még az sem, ha Báthory Péter fölkelne a sírjából és 
nőül venné a leányát.

Szávának ekkor alkalma nyílt viszonozni gyöngéd 
ápolását és az ifjú leány nem is távozott ágya mellől, 
se nappal, sem éjjel.

Képzelhető, mit érzett Sárkány, midőn erről az 
újabb késedelemről értesült. Folyvást ostromolta a 
bankárt, a ki mintegy tehetetlenségre volt kárhoztatva.

A helyzet kibonyolódása nem sokáig várakoztatha
tott magára.

Nehány nap múlva, július 29-ike körül, Torontálné 
kissé erősebbnek látszott.

Ezt az erőt a láz adta neki, a mely aztán negy- 
vennyolcz óra múlva véget vetett az életének.

A láz átcsapott hagymázba ; eszmélete elhagyta, 
érthetetlen dolgokat beszélt.

Egy szó, egy név, a melyet szünet nélkül ismételt, 
nagyon meglepte Szávát. A Báthory név volt, nem a 
fiatalember neve, hanem az anyjáé, amelyet a beteg 
folyvást esdekelve emlegetett, mintha lelkiismereti fur- 
dalások kínozták volna :

— Bocsásson meg . . .^asszonyom! . . . bocsásson 
meg!

is mikor az ifjú leány, két roham közt, egy szabad



TORONTÁLNÉ LEMENT A FŐLÉPCSŐN.

perczben kérdést intézett hozzá ez iránt, anyja iszo
nyodva kiáltá :

— Hallgass, Száva !... hallgass !... Semmit se 
mondtam.

317
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Elérkezett a július 30-ika és 31-ike közti éjszaka. 
Az orvosok egy pillanatig azt hihették, hogy Toron
tálné betegsége, miután legmagasabb fokát elérte, 
lassankint enyhülni fog.
[T A beteg jobban töltötte a napot, elméje világos ma
radt s általában a javulás méltán meglephetett min
denkit. Az éjszaka ép oly nyugodtnak Ígérkezett, mint 
a nappal volt.

De ez csak azért volt, mert Torontálné a halál kö
zeledtével, olyan erélyt érzett magában, a milyenre 
senki se hitte volna képesnek ; azért volt, mert miután 
az Istennel kibékült, egy elhatározás érlelődött meg 
benne s csak az alkalomra várt, hogy azt végrehajtsa.

Száva tizenegy óra felé a szobájába ment. Toron
tálné egyedül maradt. Mindenki aludt a palotában. 
Ekkor Torontálné felkelt és elég erővel bírt fel
öltözni és leülni az íróasztala elé.

Egy levélpapírt vett elő és remegő kezével nehány 
sort írt rá és aláírta a nevét. A borítékra a következő 
czímet írta :

«Báthoryné asszonyságnak, Raguza, Stradone, Ma- 
rinella-utcza.»

Erre Torontálné kinyitotta szobája ajtaját, lement a 
főlépcsőn, végigment a palota udvarán, nagy erőlkö
dések közt kinyitotta az utczára vezető kis ajtót és 
kilépett a Stradonéra.

A Stradone ez órában üres és néptelen volt, mert 
az idő már éjfél után járhatott.

Torontálné ingatag léptekkel vánszorgott tova, a 
baloldali járón, mintegy ötven lépsnyire, aztán meg
állt egy postaszekrény előtt, beledobta a levelet és 
visszatért a palota felé.

De ereje teljesen kimerült ; élettelenül lerogyott a 
kapu előtt.

Itt találták meg egy óra múlva. Itt ismert rá To-
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rontál Simon és Száva. Innét vitték őt a szobájába, a 
nélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna.

A beteg még huszonnégy óráig gyötrődött. Nem 
adott magáról egyéb élet jelt nehány görcsös rángatód- 
zásnál, a melyek az elszállófélben levő lélek végső 
erőfeszítései voltak. Száva megfogta a kezét, mintha 
vissza akarta volna tartóztatni e földön, a hol ezentúl 
annyira el lesz hagyatva ! De anyjának ajkai már 
némák voltak és Báthoryné neve többé nem lebbent 
el róluk.

A következő éjjel, hajnali három óra tájban, mikor 
Száva egyedül volt mellette, a haldokló egy mozdula
tot tett és megérinté a leánya kezét.

Erre az intésre lecsukott szemei félig felnyíltak és 
Száva felé fordultak. E pillantás annyira kérdő volt, 
hogy Száva ez iránt nem is lehetett tévedésben.

— Anyám . . . anyám ! — mondá, — mit kívánsz ?
Torontálné a fejével intett.
— Beszélni akarsz?
— Igen! — felelé Torontálné érthető hangon.
Száva lehajolt az ágy fölé s egy újabb intés azt 

követelte tőle, hogy hajoljon még közelebb.
Száva fejét oda tette az anyjáé mellé s a beteg 

így szólt hozzá :
— Gyermekem, meg fogok halni !...
— Anyám !... anyám !...
— Halkabban! — suttogá Torontálné, — halkab

ban, hogy senki se hallhasson meg bennünket!
Aztán újabb erőfeszítéssel tovább folytatá :
— Száva, bocsánatot kell tőled kérnem azért, a mit 

ellened vétettem . . . azért, a minek megakadályozására 
nem volt bátorságom.

— Te, anyám !... te vétettél volna ellenem ! — 
te kérsz tőlem bocsánatot!

— Egy utolsó csókot, Száva !... Igen !... A leg-
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utolsót! ... Ez azt fogja jelenteni, hogy megbocsá
tottál !

Az ifjú leány szelíden odanyomta ajkait a haldokló 
halvány homlokára. A betegnek volt ereje a leány 
nyakát átkarolni. Fölemelkedett és ijesztő merevség
gel tekintvén Szávára, így szólt :

— Száva !... te nem vagy Torontál Simon leánya. . . 
Nem vagy az én leányom !... A te atyád . ..

Nem fejezhette be. Egy görcsös vonaglással kisik
lott Száva karjai közül ; lelkét kilehelte az utolsó 
szókkal.

Az ifjú leány a halott fölé hajolt és életre akarta 
hozni... Hasztalan ! Ekkor segítségért kiáltott, min
denki összecsődült az egész palotából. Torontál Simon 
a legelsők közt érkezett a neje szobájába.

Mikor Száva megpillantotta, az undor ellenállhatat
lan érzetével visszahátrált ez ember előtt, a kit most 
már jogában állt megvetni és gyűlölni, mert hiszen 
nem volt az atyja. A haldokló mondta ezt és az em
ber nem hal meg hazugsággal az ajkán!

Aztán Száva elfutott, irtózva attól, a mit a szeren
csétlen asszony mondott, a ki úgy szerette, mintha a 
saját leánya lett volna — és talán még inkább irtózva 
attól, a mit nem volt ideje megmondani.

Harmadnap Torontálné temetése nagy pompával 
ment véghez. A bankárt a jó barátok egész serege 
környezte, a melynek a gazdag emberek soha sincse
nek híjával. Mellette Sárkány ment, a ki jelenléte 
által azt jelezte, hogy semmi se változott azon a ter
ven, a mely őt a Torontál-családdal összeköttetésbe 
volt hozandó.

Azonban Torontálné betegsége által okozott el
halasztás még hosszabbra fog nyúlni a haláleset kö
vetkeztében. A mély gyász alatt szó se lehetett az 
egybekelésről.
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Ez kétségkívül nagyon kellemetlen volt Sárkányra 
nézve, a ki szerette volna minél hamarább elérni a 
czélját. Mindazonáltal kénytelen volt tiszteletben tar
tani a bevett szokásokat, de előbb mégis heves szó
váltások történtek közte és Torontál Simon közt. A vi
ták rendszerint a bankár eme szavaival végződtek :

— Én nem vagyok az oka semminek s ezenkívül 
önnek nincs oka nyugtalankodni, csak az egybekelés 
megtörténjék öt hónap eltelte előtt.

E két ember nyilván értette egymást. Sárkány bele
nyugodott ugyan abba, a mi megmásíthatlan volt, de 
ingerlékenysége némelykor mégis nagyon heves jele
neteket idézett elő.

Ezenfelül mindketten nyugtalanok voltak ama meg
magyarázhatatlan séta óta, a melyet Torontálné asz- 
szonyság, egy nappal a halála előtt, a házon kívül 
tett. Sőt Sárkánynak az is eszébe jutott, hogy a hal
dokló talán levelet vitt a postára, nem akarván, hogy 
levelének rendeltetését valaki megtudja.

A bankár, a kivel Sárkány ezt a gondolatát közié, 
nem volt messze attól, hogy egyetértsen vele.

— Ha így áll a dolog, — ismétlé Sárkány, — akkor 
az a levél egyenesen és komolyan fenyeget bennün
ket. Az ön neje mindig pártolta Szávát ellenem, sőt 
a vetély társa mat is támogatta s ki tudja, vajjon a kö
zelgő halállal szemben nem talált-e magában annyi 
erőt, a mennyire senki se tarthatta volna képesnek, 
hogy a titkainkat elárulja. Nem kellene-e ez esetben 
minden kellemetlen következmény elhárítása végett 
elmennünk ebből a városból, hol mind a ketten többet 
veszthetünk, mint nyerhetnénk?

— Ha ez a levél veszélyes lett volna ránk nézve, — 
jegyzé meg Torontál Simon néhány nap múlva, — 
akkor a fenyegetés hatása már mutatkoznék, holott 
semmi se változott a helyzetünkben.

Verne : Sándor Mátyás. 21
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A mitől féltek, két héttel Torontálné halála után 
be is következett, de máskép, mint a hogy mind a 
ketten várták.

Száva az anyja halála óta folyvást távol tartá ma
gát és el se hagyta a szobáját. Még a reggelinél és 
az ebédnél se jelent meg.

Sárkány több ízben rosszalta Torontál Simonnak, 
hogy ezt a helyzetet tűri. Ezen új szokásoknál fogva 
most már nem volt alkalma az ifjú leánynyal talál
kozhatni. Ez nem egyezett össze terveivel.

Végre Sárkány oly követelőleg, oly parancsolólag 
lépett fel Torontál Simon irányában, hogy a bankár 
augusztus 16-án megizentette Szávának, hogy még 
ugyanaznap este beszélni akar vele. Miután azt is 
tudtára adta, hogy e találkozásnál Sárkány is jelen 
lesz, el volt készülve a tagadó válaszra. Csalódott, 
Száva azt izente vissza, hogy rendelkezésére fog állni. 
Este Torontál Simon és Sárkány türelmetlenül vár
ták Szávát a palota nagytermében. Az előbbi el volt 
határozva, hogy apai hatalmából származó jogait ér
vényesíteni fogja.

Száva a kitűzött órában belépett a szalonba. Sár
kány felkelt a helyéről, de az ifjú leány még csak fej- 
biczczentéssel se viszonozta üdvözlését.

Torontál Simon intésére Száva leült. Aztán, a gyász
ruháktól még halványabbnak látszó arczczal, hidegen 
várta a megszólítást.

— Száva, — mondá a bankár, — eddig nem há
borgattalak magányodban és tiszteletben tartottam 
fájdalmadat, a melyet az anyád halála okozott. De az 
ily szomorú események épen szükségessé teszik bizo
nyos dolgok megbeszélését . .. Noha még nem érted 
el nagykorúságodat, mégis jó lesz megtudnod, milyen 
rész illet meg abból a hagyatékból. ..

— Ha csupán vagyoni kérdésről van szó, — vi-
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szonzá Száva, — akkor nem szükséges tovább tanács
koznunk. Semmire se tartok igényt abból a hagyaték
ból, a melyről ön beszélni akar.

Sárkány egy mozdulatot tett, a mely bosszúságot 
árulhatott el, vagy talán némi nyugtalansággal páro
sult meglepetést.

— Azt hiszem, Száva, — folytatá Torontál Si
mon, — hogy nem jól fogod fel a szavaid horderejét. 
Akár akarod, akár nem, örököse vagy az anyádnak, 
és engem a törvény arra kötelez, hogy számot adjak 
neked, mihelyt nagykorúvá lettél . . .

— Hacsak le nem mondok erről az örökségről! — 
viszonzá az ifjú leány nyugodtan.

— És miért mondanál le róla?
— Mert kétségkívül semmi jogom nincs hozzá.
A bankár fölegyenesedett zsöllyeszékén. Ezt a felele

tet soha se várta volna. Sárkány semmit se szólt. Meg 
volt győződve a felől, hogy Száva egy előre kigondolt 
játékot játszik és igyekezett tisztán látni ebben a já
tékban.

— Nem tudom, Száva, — mondá Torontál Simon, 
a kit az ifjú leány hideg feleletei is kezdtek türelmet
lenné tenni ; — nem tudom, mit jelentenek szavaid, 
sem azt, hogy ki sugalmazta. Te az én gondnokságom 
alatt állsz és nincs jogod elfogadni vagy vissza utasítani. 
E szerint szíves leszel magadat alávetni az atyai hata
lomnak, a melyet — remélem — nem vonsz kétségbe.

— Talán! — viszonzá Száva.
— Igazán? — kiáltá Torontál Simon, a ki mind

inkább elvesztette a hidegvérét. — Igazán? Te három 
évvel korábban beszélsz, mintsem kellene, Száva ! Ha 
elérted nagykorúságodat, akkor majd tehetsz a vagyo
núddal, a mit akarsz. Addig ellenben az érdekeid rám 
vannak bízva és én azokat a belátásom szerint fogom 
védelmezni.

21*
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Ám legyen, — felelé Száva, — várni fogok.
— És mit fogsz várni? — kérdé a bankár. — 

Kétségkívül elfeledted, hogy a helyzeted változni fog, 
mihelyt a társadalmi szabályok megengedik. Annál 
kevésbbé van tehát jogod lemondani a vagyonúdról, 
mert ebben az üzletben nem egyedül magad vagy ér
dekelve . . .

— Ügy van !... ebben az üzletben ! — mondá 
Száva mély megvetés hangján.

— Higyje el, kisasszony, — tartotta kötelességének 
mondani Sárkány, a kihez ez a sértő szó egyenesen 
intézve volt, — higyje el, hogy nemesebb, tiszteletre
méltóbb érzés . . .

Száva úgy tett, mintha nem is hallaná e szókat és 
nem szűnt meg a bankárra nézni, a ki ingerült han
gon folytatá :

— Nem, nem egyedül . . . minthogy az anyád ha
lála semmit sem változtatott terveinken.

— Milyen terveken? — kérdé az ifjú leány.
— Azon a házassági terven, a melyet látszólag 

ignorálni akarsz és a mely Sárkány urat vömmé fogja 
tenni.

— Egészen bizonyos ön a felől, hogy ez a házas
ság Sárkány urat az ön vejévé fogja tenni?

Ezúttal a czélzás annyira nyílt volt, hogy Torontál 
Simon felkelt és ki akart menni a szobából, mert 
szükségét érezte annak, hogy zavarát elrejtse. De Sár
kány egy intéssel visszatartóztatta, ö a végsőt is meg 
akarta próbálni és tudni akarta, hogy mihez kell ma
gát tartania.

— Hallgasson meg atyám, — mondá a fiatal leány,— 
mert most szólítom utolszor ezen a néven. Sárkány 
úr engem nem saját magamért akar nőül venni, hanem 
azért a vagyonért, a mely nekem most már nem kell. 
Bármennyire arczátlan legyen is, nem lenne bátorsága
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ÖN, URAM, NEM AZ ÉN ATYÁM !

szavaimat meghazudtolni! Azonban, miután eszembe 
juttatta, hogy beleegyezésemet adtam ehhez a házas
sághoz, könnyen felelhetek neki. Igen! fel kellett ál
doznom magamat, mikor azt hihettem, hogy az atyám
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becsülete forog koczkán ebben a kérdésben, de ön jól 
tudja, hogy atyámat nem lehet belekeverni ebbe a 
gyűlöletes alkuba ! Ha tehát ön Sárkány urat gazdaggá 
akarja tenni, adja neki a vagyonát! Hiszen csak arra 
vágyik.

A fiatal leány felkelt és most ő indult az ajtó felé.
— Száva! — kiáltá ekkor Torontál Simon és eléje 

állt, — annyira összefüggés nélkül beszélsz, hogy nem 
értem a szavaidat... és kétségkívül magad sem ér
ted ... A felett tűnődöm, vajjon az anyád halála 
óta ...

— Az anyám!.. . igen, ö anyám volt. . . anyám 
a szíve szerint! — suttogá a fiatal leány.

— ... vajjon a fájdalom nem rendítette-e meg az 
elmédet, — folytatá Torontál Simon, a kinek izga
tottsága oly fokra hágott, hogy már csak a saját sza
vát hallotta. — Igen, hogy nem vagy-e tébolyodott. . .

— Tébolyodott!
— De a mit elhatároztam, azt végre is fogom haj

tani. Félév eltelte előtt Sárkány neje leszesz.
— Soha!
— Módomban lesz, hogy rákényszerítselek.
— És mily joggal? — kérdé a fiatal leány fel

háborodva.
— Azzal a joggal, a melyet nekem az apai hata

lom ad!...
— önnek . . . uram ... ön nem az én atyám s az 

én nevem nem Torontál Száva!
E szókra a bankár nem tudván mit feleljen, vissza

hátrált és a fiatal leány, a nélkül, hogy a fejét hátra
fordította volna, kiment a szalonból és visszatért a 
szobájába.

Sárkányt, a ki az egész beszélgetés alatt figyelem
mel kísérte Szávát, a végjelenet legkevésbbé se lepte 
meg. Előre sejtette, hogy ez lesz a vége. A mitől félt,
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bekövetkezett. Száva tudta, hogy semmiféle kötelék 
se fűzi őt a Torontál-családhoz.

Ekkor Sárkány megszólalt és szokott hidegvérűsé- 
gével összegezte a helyzetet. Torontál Simon csak 
hallgatott. Egyébiránt csakis helyeselhette volna czin- 
kosa kétségbevonhatatlan logikájú következtetéseit.

— Többé nem szabad arra számítanunk, — mondá 
Sárkány, — bogy Száva önkényt beleegyezését adja 
ehhez a házassághoz. De épen az előttünk ismeretes 
okoknál fogva, most még inkább szükséges, mint va
laha volt, hogy ez a házasság létrejöjjön, mit tud ő 
a mi múltúnk felől? Semmit, mert máskülönben meg
mondta volna. Csupán azt tudja, hogy nem az ön 
leánya, ennyi az egész! Tudja-e, hogy ki az atyja? 
Nem! mert az ő neve lett volna a legelső, a melyet 
a szemünk közé vágott volna. Vajjon régóta értesült-e 
valódi helyzetéről önnel szemben? Nem, sőt igen való
színű, hogy Torontálné csak a halála perczében be
szélt! De nem kevésbbé bizonyosnak látszik előttem 
az, hogy Szávának csupán annyit mondott, a mennyi 
ahhoz szükséges, hogy joga legyen megtagadni az 
engedelmességet attól az embertől, a ki nem az atyja.

Torontál Simon egy fejbólintással hagyta helyben 
Sárkány érvelését.

— Most pedig vonjuk le a szükséges következteté
seket, — mondá Sárkány. — Bármily keveset tudjon 
Száva abból, a mi őt illeti, és noha nem tudja a múlt
ból azt, a mi reánk vonatkozik, mégis mind a ketten 
fenyegetve vagyunk : ön a tekintélyes társadalmi 
állásban, a melyet Raguzában elfoglal, én ama jelen
tékeny érdekekben, a melyeket e házasság által biz
tosítani akarok és a melyekről legkevésbbé se szándé
kozom lemondani ! Tehát a következőt kell tennünk és 
pedig a lehető legrövidebb idő alatt : El kell hagy
nunk Raguzát, el kell vinnünk magunkkal Szávát, a
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nélkül, hogy előbb valakivel beszélhetne, vagy valakit 
láthatna, inkább ma mint holnap és nem szabad 
visszatérnünk ebbe a városba mindaddig, míg az egybe
kelés meg nem történt. Ha egyszer Száva a nőm lesz, 
érdekében fog állani a hallgatás.

Torontál Simon elismerte, hogy a helyzet csakugyan 
olyan volt, a milyennek Sárkány leírta. Eszébe se ju
tott ellentállni, de nem is tehette volna, mert czin- 
kosa napról-napra mindinkább uralkodott rajta.

Még ugyanazon este elhatározták, hogy a tervet 
végrehajtják, mielőtt Száva elhagyhatná a palotát. 
Ezzel Torontál Simon és Sárkány elváltak egymástól. 
Rendkívül siettették a terv megvalósítását és a mint 
látni fogjuk, nem ok nélkül.

Harmadnapra a történtek után Báthoryné, Boros 
kíséretében, elhagyta Vinticellot és visszatért a Mari
nella-utczai házba, mely a fia halála óta üresen állt. 
Elhatározta, hogy végkép elköltözik ebből a házból, 
sőt a városból is, mely tele volt rá nézve fájdalmas 
emlékekkel és előkészületeket akart tenni az eluta
zásra.

Mikor Boros kinyitotta az ajtót, a levélszekrényben 
egy levelet talált.

Ugyanaz a levél volt, melyet Torontálné adott a 
postára, a halála előtti napon s az ismeretes körül
mények közt.

Báthoryné felbontotta a levelet, előbb megnézte az 
aláírást, aztán elolvasta a néhány sort, a melyeket 
egy haldokló keze írt és a melyek Száva születésének 
titkát tartalmazták.

Mily váratlanul egybeolvadt Báthoryné elméjében 
a két fiatal szerelmes neve!

— Száva! . . . Péter! — kiáltá.
És egyetlen szó nélkül — hiszen nem lett volna 

képes szólni — félrelökte az öreg szolgát, a ki őt
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visszatartóztatni iparkodott és kirohant, lement a Ma- 
rinella-utczán végig, átment a Stradonén és csak a 
Torontál-palota előtt állapodott meg.

Felfogta-e horderejét annak, a mit tenni akart? 
Megértette-e, hogy épen Száva érdekében jobb lett 
volna több óvatossággal és kevésbbé rohamosan cse
lekedni? Nem! Ellenállhatatlanul vonzatva érezte ma
gát a fiatal leány felé, mintha férje, Báthory István és 
a fia, Báthory Péter fölkeltek volna sírjaikból és azt 
kiáltották volna neki :

«Mentsd meg! . . . Mentsd meg!»
Báthoryné a palota kapuján kopogtatott. A kapu 

kinyílt. Egy inas jelent meg és azt kérdezte tőle, 
hogy mit kíván.

Báthoryné Szávát kívánta látni.
Torontál kisasszony nem volt többé a palotában. 
Báthoryné Torontál Simon bankárral akart beszélni. 
A bankár huszonnégy óra előtt elutazott, nem 

mondta meg, hogy hová és magával vitte leányát.
Báthoryné ezen utolsó csapástól megingott és Boros 

karjai közé rogyott, a ki utána jött.
És mikor az öreg szolga haza vezette a Marinella- 

utczai házba, így szólt :
— Holnap, Boros, holnap együtt megyünk Száva 

és Péter menyegzőjére!
Báthoryné asszonyság elméje megháborodott.

IV.

Malta környéke.

Báthory Péter egészségét napról-napra javulni érezte, 
mielőtt ezek az események történtek, a melyek őt oly 
közelről érdekelték. Nemsokára már nem is kellett 
ügyelnie a sebére, a mely csaknem egészen begyó
gyult.
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De mennyit szenvedett Péter, mikor az anyjára 
gondolt és Szávára, a kit magára nézve végkép el
veszettnek hitt.

Az anyja !... Utóvégre is nem lehetett engedni, hogy 
fiát halottnak higyje. El is határozták, hogy óvato
san értesíteni fogják őt és elhozatják Antekirttára. 
Az orvos egyik ügynöke Raguzában parancsot kapott, 
hogy ne tévessze őt szem elől. Péter teljes felgyógyu
lásáig, a mely már nem várakoztathatott soká magára.

A mi Szávát illeti, Péter arra kárhoztatta magát, 
hogy sohase beszéljen felőle Antekirtt orvos előtt. 
De hogyan feledhette volna, jóllehet azt kellett hinnie, 
hogy most már Sárkány felesége? Megszünt-e őt sze
retni, noha Torontál Simon leányának tartotta? Nem! 
Végre is, felelős volt-e Száva az atyja bűnéért? Pedig 
hát ez a bűn vitte Báthory Istvánt a vesztőhelyre! 
E félszeg helyzetből heves lelki küzdelmek támadtak, 
melyeknek borzasztó és szünet nélküli gyötrelmeiről 
csak Péter tudott volna beszélni.

Az orvos ezt jól érezte s az ifjú gondolatait más 
irányba terelendő, nem is szűnt meg őt az igazság
szolgáltatás művére emlékeztetni, a melyet kettejük
nek kellett végrehajtani ok. Az árulóknak bűnhődniük 
kell és bűnhődni fognak. Hogyan fogják őket hatal
mukba keríteni? Ez iránt még semmi se volt elhatá
rozva, de hogy meg fog történni, az kétségtelen.

— Ezer út és egy czél! — ismétlé az orvos.
És ha kell, mind az ezer úton elindul, hogy czélt 

érjen.
A kikötőt, a mely körül a kis város félköralakban 

épült, rendkívüli munkaerő felhasználásával nagy
mértékben megjavították. Két kőtöltés, egy móló és 
egy hullámtörő a hajóknak teljes biztonságot szerzett, 
bármelyik irányból fújt is a szél. A rakpartok mellett a 
kikötő mindenütt egyenlően mély volt, következőleg
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AZ ANTEKIRTTAI KIKÖTŐ.

az antekirttai flottillára nézve minden időben teljes 
biztonság uralkodott. A flottilla a Savaréna goéletté- 
ből, a nagy szénszállító hajóból, a mely folyvást út
ban volt Swansea, Cardiff és a sziget közt, egy Ferrato
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nevű, hét vagy nyolczszáz tonna teherképességű gőz- 
yachtból és három Elektrikdool állt, a melyek közül 
kettő torpedónaszádul lévén felszerelve, hasznos szol
gálatot tehetett a sziget védelmezése körül.

E szerint Antekirtta védelmi eszközei, az orvos gon
doskodása következtében, napról-napra szaporodtak. 
Jól tudták ezt a tripoliszi kalózok. Legforróbb óhajtá
suk volt a sziget kézrekerítése, a mi nagyban előmoz
dította volna a szenuszista szövetkezet mostani fő
nöke, Szidi-Mohammed-El-Mahedi czéljait. De ismer
vén e vállalkozás nehézségeit, a működésre alkalmas 
pillanatot be akarta várni azzal a rendíthetlen türelem
mel, a mely az arabok legkiválóbb tulajdonsága. Az 
orvos ezt tudta s ezért siettette a védművek körüli 
munkát. Ezenkívül a sziget lakói, a tizennyolez évesek
től a negyven évesekig, már be voltak osztva a mili- 
cziába és fel voltak szerelve a legkitűnőbb fegyverek
kel. Parancsnokaikat az orvos a legjobbak és leggyakor- 
lottabbak közül választotta ki s általában ez a miliczia 
öt- vagy hatszáz emberből álló haderőt képezett, a 
melyre bízvást lehetett számítani.

Néhány telepít vény es a vidéken épült majorokban 
lakott, de a legtöbb mégis a kis városkában tartózko
dott, a mely Sándor gróf erdélyi uradalmának emlé
kére az Artenak nevet nyerte. Artenak nagyon szép 
fekvésű városka volt s legfölebb pár száz házból állt. 
Nem amerikai módra épült, sakktábla alakban, egye
nes utczákkal, hanem összevissza, rendetlenül, s az 
emelőgépek által előállított kis patakok mellett emel
kedtek a részben európai, részben arab ízlés szerint 
épült házak szellős és árnyas kertek közepette.

Antekirtta lakói valóban boldogok voltak. «Ubi 
bene, ibi patria» ugyan nem épen hazafias közmondás, 
de bízvást megbocsáthatjuk azoknak a derék embe
reknek, a kik az orvos meghívására idetelepedtek
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és szülőföldükön a sorstól üldözöttek közé tartozván, 
ezen a vendégszerető szigeten feltalálták a boldog
ságot és a jólétet.

Antekirtt házát a telepítvényesek városházának ne
vezték. Egyike volt ez a képzelhető leggyönyörűbb 
mór ízlésben épült házaknak, melynek belső udvarait, 
boltíves folyosóit, csarnokait, termeit és szobáit az 
arab tartományokból átjött ügyes kézmívesek díszí
tették fel és bútorozták be. Építési anyagul már
ványt és onyxot alkalmaztak, a mely a Phillippe- 
villetől nehány kilométernyire levő filfilai bányákból 
került.

Artenak városka valamivel hátrább feküdt. Házai 
közül kiemelkedett elegáns toronynyal ellátott kis 
temploma, a melyhez szintén ugyanazokból a bányák
ból hozták a fehér és fekete márványt.

A városon kívül a szomszéd dombokon nehány villa 
állt s a magasabb, egészségesebb levegővel biró régió
ban egy kis kórház, a melyben Antekirtt, e kis gyar
mat egyetlen orvosa, a betegeit szándékozott el
helyezni. A tenger felé előnyúló lejtőkön nehány ház 
egész kis fürdőtelepet képezett, e házak közül egy 
igen kényelmes, de nem kevésbbé tömör, erődszerű 
épületet Pescade-Matifou-villának lehetett volna el
nevezni, mert itt lakott a két jó barát, a szolgálatukra 
rendelt arab cseléddel. Nem! ilyen szerencséről még 
csak álmodni se mertek volna egykor!

— Nagyon kellemesen él itt az ember, — ismétel- 
geté Cap Matifou szünet nélkül.

— Nagyon is kellemesen, — viszonzá Pointe Pes
cade. — Nem így illenék a mi sorsunkhoz. Lásd, 
Cap Matifou! nekünk tanulni kellene, iskolát láto
gatni, díjakat nyerni és minősítési bizonyítványokat 
szerezni.

— De hiszen te nagyon tanult ember vagy Pointe
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Pescade, — mondá a Herkules ; — tudsz olvasni, 
írni, számolni. ..

Pointe Pescadeot a társa tényleg tudós embernek 
tartotta! Voltaképen pedig a szegény fiú nagyon jól 
érezte, hogy milyen keveset tud. De hol is szerezhe
tett volna magának ismereteket, mikor, mint mondani 
szokta, csak a fontainebleaui potykák iskoláit volt 
alkalma látogatni?

Egyébiránt Báthory Péter is buzdította Pointe Pes- 
cade-ot, a kinek nem mindennapi értelmiségét, a mely
ből csak a művelődés hiányzott, csakhamar felismerte. 
Magára vállalta a fiú oktatását és a növendék gyors 
előmeneteleket tett. Volt még egy másik ok is, a mely 
miatt Péter szorosabban csatlakozott Pointe Pescade- 
hoz. Nem ismerte-e az egykori akrobata Péter múlt
ját? Nem ő volt-e jelen a Stradonén abban a pilla
natban, mikor a temetés arra elhaladt és Szávát ájul- 
tan vitték haza? Pointe Pescade egynél többször volt 
kénytelen elbeszélni e fájdalmas eseményeket, a me
lyekben közvetve ő is részt vett.

E közben közelgett az idő, mikor az orvos végre 
készült hajtani kettős tervét : Előbb büntetni, aztán 
jutalmazni.

A mit nem tehetett Ferrato Andreáért, a ki el- 
ítéltetése után néhány hónappal meghalt Stein várá
ban, azt meg akarta tenni a gyermekeiért. Szeren
csétlenségére ügynökei a legnagyobb utánjárás mellett 
se bírták kinyomozni, mi lett Luigiból és nővéréből. 
Az atyjuk halála után másodízben is önkénytes szám
kivetésbe mentek és elhagyták Rovignót és Isztriát. 
Senkise tudta megmondani, hová költöztek és ez 
mélyen szomorította az orvost.

Péternek az volt a legfőbb vágya, hogy az anyja 
Antekirttára jöhessen, de az orvos hasznot akarván 
Báthory Péter vélt halálából húzni, ép úgy, a mint
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hasznot húzott Sándor Mátyás gróf feltételezett halálá
ból, megértette vele a lehető legóvatosabb eljárás 
feltétlen szükségét. Ezenkívül egyfelől várni akart 
addig, míg az ifjú annyira megerősödik, hogy őt a 
megindítandó hadjáratba elkísérhesse, másfelől pedig 
tudván, hogy Száva és Sárkány menyegzője Torontálné 
elhunyta következtében elhalasztatott, — elhatározta, 
hogy semmit se fog tenni, míg az egybekelés meg nem 
történt.

Raguzai ügynökeinek egyike folyvást hírt adott 
neki mindenről, a mi történt és Báthoryné házát ép 
úgy szemmel tartotta, mint a Torontál-palotát.

Ilyen volt akkoriban a helyzet. Az orvos türelmet
lenül várta a késleltető okok megszűnését. Nem tudta 
ugyan mi történt Carpenával, a kinek Rovignóból 
való eltávozása után a nyomát vesztette, de Torontál 
Simon és Sárkány, a kik Raguzában laktak, nem 
menekülhettek előle.

Ily körülmények közt elképzelhető, mit érezhetett 
az orvos, mikor augusztus 20-án ügynökétől távirat 
érkezett Antekirttába a ínaltai tengeralatti huzalon. 
E sürgöny hírül adta Torontál Simon, Torontál Száva 
és Sárkány elutazását, valamint Báthoryné és Boros 
nyomtalan eltűnését Raguzából.

Most már az orvos nem késlekedhetett többé. Magá
hoz hívatta Pétert és semmit se' titkolt el előtte a 
történtekből. Mily borzasztó csapás volt ez az ifjúra 
nézve ! Az anyja eltűnt, Szávát pedig, a ki még kétség
kívül Sárkány hatalmában volt, Torontál Simon el
szöktette, ki tudja hova!

— Holnap útnak indulunk, mondá az orvos.
— Akár még ma! — kiáltá Péter. — De hol ke

ressük anyámat !... Hol keressük . ..
Gondolatát nem fejezte be. Antekirtt orvos közbe

szólt :
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— Nem tudom, vajjon csak a véletlen összetalálko
zását kell-e keresnünk e két tényben. De meg fogjuk 
tudni, hogy van-e része Torontál Simonnak és Sárkány
nak, Báthoryné asszonyság eltűnésében. Hanem minde
nekelőtt e két nyomorultat kell megkeresnünk!

— Hol találhatjuk őket?
— Szicziliában . . . talán.
Az olvasó emlékezni fog arra a beszélgetésre Sárkány 

és a börtönőr közt, melyet Sándor gróf véletlenül 
meghallott a pizinói vártoronyban. Sárkány akkoriban 
Zironeról beszélt és Szicziliáról — hol Zironet föl
keresni szándékozott. Az orvos megőrizte emlékében 
ezt a részletet, valamint Zirone nevét is. Kétségkívül 
csak gyönge és hiányos adalék volt ez, de másnak 
hiányában segíthetett Sárkány és Torontál Simon 
nyomára vezetni.

Az elutazás tehát rögtön határozatba ment. Pointe 
Pescade és Cap Matifou értesíttettek, hogy el fogják 
kísérni az orvost. Pointe Pescade ekkor tudta meg, 
hogy ki volt Torontál Simon, Sárkány és Carpena.

— Három gazember! — mondá. — Mindjárt gon
doltam.

Aztán Cap Matifouhoz fordult :
— Most következik a te jelenésed, — mondá neki.
— Nemsokára?
— Nemsokára, de várd meg a végszót.
Az indulás még ugyanekkor este megtörtént.
A Ferrato, a mely mindig útra készen állt, nyolcz 

órakor fölszedte a horgonyait.
Körülbelül kilenczszáz ötven tengeri mérföldet szá

mítanak a Nagy Syrta végpontjától Sziczilia déli 
csúcsáig, a Portio di Palo hegyfokig ; gyorsjárású 
gőzyachtnak, a mely óránkint tizennyolcz tengeri 
mérföldet haladt, nem volt szüksége ehhez az úthoz 
másfél napnál többre.



AZ ELINDULÁS MÉG UGYANAZNAP ESTE MEGTÖRTÉNT.

Az indulás utáni első órákban meglehetősen kedvező 
körülmények közt jöttek ki a sidrai öbölből. Noha 
ellenkező irányú, eléggé élénk északkeleti szél fújt, 
a kapitány mégis rendkívül gyorsíthatta a Ferrato 
járását, de a vitorlázatot nem értékesíthette.

Verne : Sándor Mátyás.
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Éjjel az orvos és Péter, egymás mellett levő szo
báikban, valamint Pointe Pescade és Cap Matifou a 
saját kabinjukban, a hajó előrészén nyugodtan pihen
hettek és nem kellett törődniök a gőzyacht hintázásá
val, a mely eléggé erős volt, mint minden gyorsjárású 
hajóé. De az igazat megvallva, habár a két jó barát 
aludt is, az orvos és Péter alig volt képes pihenni 
az izgatottság és nyugtalanság miatt.

Másnap reggel, tehát tizenkét órával az elindulás 
után, mikor az utasok felmentek a fedélzetre, már 
százhúsz tengeri mérföldnyire voltak Antekirttától. 
A szél folyvást ugyanabból az irányból fújt, csakhogy 
erősebben. A nap, viharral fenyegető láthatár felett 
kelt fel és a máris tikkasztó légkör az elemek küzdel
mének közelgését látszott jelezni.

Különben az óvatosság is parancsolta a sietést. 
Kösztrik kapitány, miután az orvossal tanácskozott, 
a felett tűnődött, vajjon nem volna-e czélszerü Máltá
ban kikötni, melynek őrtüzeit megpillanthatták este 
nyolcz óra tájban.

A légkör állapota mind fenyegetőbbé vált. Daczára 
a nyugati szélnek, melynek ereje napnyugta tájban 
még inkább fokozódott, a felhők folyvást tornyosultak 
kelet felől és már ellepték az égboltozat háromnegyed
részét. A felhőkárpit közvetlenül a tenger tükre felett 
sárgás halvány-szürke csíkot képezett, a mely korom
feketévé vált, mikor egy-egy napsugár előbukkant a 
felhőszakadékok közül. Máris néhány villám hasította 
át ezt a roppant villamos felhőt, melynek felső széle 
nehéz és élesen körvonalozott tömegekben domboro
dott ki. Egyidejűleg, mintha küzdelem támadt volna 
a nyugati és a még nem érezhető keleti szél közt, 
mely azonban már ellenhatást gyakorolt a háborgó 
tengerre, a hullámok mind magasabbra emelkedtek 
és egyesek máris felcsapódtak a fedélzetre. Hat óra



AZ UTASOK FÖLMENTEK A FEDÉLZETRE.

tájban minden elsötétült az egész látkört elborító 
felhőboltozat alatt. A mennydörgés zúgott és fényes 
villámok világították meg a vak sötétséget.

— Fődolog az, hogy a manővereket szabadon lehes
sen végezni, — mondá az orvos a kapitánynak.

22*
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— Úgy van, orvos úr, — felelé Kösztrik kapi
tány. — A Közép-tengeren mindig az egyik vagy a 
másik széláramlat kerül uralomra. A keleti és a nyu
gati szél erősen küzd egymással és attól tartok, hogy 
a zivatar segélyével az előbbi lesz a győztes. Gozzón 
vagy Máltán túl igen nehéz tengert fogunk találni és 
lehetséges, hogy nagy küzdelmünk lesz. Nem indít
ványozom, hogy La Vallettában kikössünk, hanem azt 
javasolnám, hogy keressünk menhelyet az egyik vagy 
a másik sziget nyugati partján.

— Tegye a mit szükségesnek tart, — viszonzá az 
orvos.

A gőzyacht akkor körülbelül harmincz tengeri mér- 
földnyire volt Máltától nyugatnak. A Gozzó szigeten, 
a mely kissé észak-nyugatnak fekszik Máltától, a 
melytől csak két keskeny csatorna választja el, első
osztályú világítótorony áll, a melynek tüze huszon
hét tengeri mérföldnyiről látható.

A Ferrato, a tenger háborgása daczára, egy óra 
alatt e világosság sugárkörébe érhetett és néhány 
órára menhelyet találhatott a sziget partjai közelében.

Erre határozta el magát Kösztrik kapitány, de egy
szersmind kissé mérsékelte a hajó gyorsaságát, nehogy 
valami baj essék a Ferrato hajótestében vagy gépe
zetében.

Azonban a gozzói világítótorony tüze még egy óra 
múlva se látszott. Lehetetlen volt megállapítani a 
szigetet, noha parti sziklái eléggé magasan kiemel
kednek.

A zivatar ekkor egész erővel kitört. A meleg eső zá
porként omlott. A láthatáron összegyűlt párák tömege, 
melyet most a szél foszlányokra tépett, rendkívüli 
gyorsasággal nyargalt végig a térségben. A szakadé
kok közt hirtelen megvillant néhány csillag, melyek 
rögtön ismét eltűntek és a foszlányok alsó része a
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tenger felszínét söpörte. Háromágú villámok, a 
melyek három helyen érték a hullámokat, koronként 
egészen körülczikázták a gőzyachtot és a csattogó 
mennydörgés folyvást reszketteté a levegőt.

Eddig a helyzet csak nehéz volt, de nemsokára 
kezdett nyugtalanítóvá válni.

Kösztrik kapitány tudta, hogy nem lehet messzebb 
húsz tengeri mérföldnyinél a gozzói világítótoronytól, 
nem mert közelebb menni e szigethez, sőt attól félhe
tett, hogy a torony forgótüzét a magas parti szirtek 
miatt nem láthatja. Ez esetben nagyon közel kellett 
lenniök ; már pedig a parti szirtek tövében elnyúló 
egyes sziklák közé kerülni annyi lett volna, mint biz
tosan elveszni.

Tizedfél óra tájban a kapitány elhatározta, hogy 
egymásnak fordíttatja a vitorlákat, gyönge gőz alatt. 
A gépet nem állíttatta meg teljesen, de csak néhány 
csavarfordulóra korlátozta, a mennyi épen szükséges 
volt ahhoz, hogy a hajó megérezze a kormánylapát 
mozdulatait és mindig oldalt legyen fordulva a hullá
mok felé. Ily körülmények közt a hajó borzasztó ráz- 
kódtatásokat szenvedett ugyan, de legalább nem for
gott abban a veszélyben, hogy a parthoz csapódjék.

így tartott ez körülbelül éjfélig. E perczben a helyzet 
még rosszabbra fordult.

Mint az ilyen viharos időben gyakran szokott tör
ténni, a küzdelem a keleti és nyugati szelek közt egy
szerre megszűnt. A széláramlat visszatért az iránytű 
ama pontjára, a mely felől nappal fújt és a legnagyobb 
mértékben rohamossá vált. Hevessége, a melyet az 
ellenkező áramlatok órákig visszaszorítottak, ismét 
felülkerekedett és az ég kezdett kitisztulni.

— Világosság jobbra, előttünk! — kiáltá az egyik 
őr a hajóormány mellől.

— Egész fordulat a kormánykerékkel — kiáltá
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nyomban utána Kösztrik kapitány, a ki el akart tá
vozni a part mellől.

Ö is megpillantotta a jelzett világosságot, a mely
nek meg-megújuló fellobbanásából megismerte a gozzói 
világítótornyot. Épen ideje volt visszatérni ellenkező 
irányban, mert az ellenkező szélroham egész dühvei 
tört ki.

A Ferrato nem volt teljes két tengeri mérföldnyire 
a sziget csúcsától, a melynek ormán egyszerre elő
bukkant a világítótorony.

A gépész parancsot kapott a gőzfeszítés fokozására, 
de a gép egyszerre elkezdett lassabban működni, 
majd végkép elakadt.

Az orvos, Báthory Péter, a legénység, mindnyájan 
a fedélzeten voltak és mindnyájan előérezték vala
mely komoly bonyolódás bekövetkezését.

Csakugyan, baleset történt. A légszivattyú szellen- 
tyüje nem működött többé, a sűrítőkészülék hiányo
san működött és a csavar elakadt néhány zajos fordu
lat után, melyek megannyi robbanáshoz hasonlítottak.

E baleset, a jelen körülmények közt, helyrehozhat- 
lan volt. Szét kellett volna szedni a szivattyút, a mi 
néhány órai munkát vett volna igénybe, már pedig a 
szélroham húsz percz alatt a parthoz csaphatta a 
gőzyachtot.

— Fel az előtörzs-vitorlát, az előtarcs-vitorlát és a 
háromszögletes vitorlát !

Ezek voltak a parancsok, a melyeket Kösztrik 
kapitány adott, a ki most már csak a vitorláihoz 
folyamodhatott. A legénység bámulatos egyöntetű
séggel hajtotta végre a manővert. Szükségtelen monda
nunk, hogy Pointe Pescade is segített ügyességével és 
Cap Matifou csodálatos erejével. A vitorlakötelek 
inkább elszakadtak volna, hogysem ne engedelmes
kedjenek a Herkules izmos karjainak.



A MANŐVER BÁMULATOS EGYÖNTETŰSÉGGEL HAJTATOTT VÉGRE.

De a Ferrato mindamellett veszélyes helyzetben 
volt. Egy hosszú, keskeny, sekélyen járó gőzös, rend
szerint elégtelen vitorlaszerkezetével nem alkalmas 
arra, hogy a szél ellen haladjon. Ily esetben zajongó 
tengernél mindent koczkáztat.
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Hy veszély fenyegette a Ferratot is. A mellett, 
hogy a vitorlák kezelése nagy nehézségekkel járt, le
hetetlen volt nyugat felé visszamennie a szél ellen. 
Lassanként visszaszoríttatván a parti szirtek felé, úgy 
látszott, mintha nem maradt volna egyéb hátra, mint 
kiválasztani azt a helyet, a melyen magát kivettesse 
a partra, minél kevésbbé rossz körülmények közt. 
Szerencsétlenségre, Kösztrik kapitány az éjjeli sűrű 
sötétségben nem láthatta a partot. Jól tudta, hogy 
Gozzó szigetét Malta szigetétől két csatorna választja 
el, egy központi szigetecske két oldalán ; az egyik 
csatorna az északi, a másik a déli Comino. De lehet
séges volt-e a sötét éjjel megtalálni a csatornák be
járását, behatolni a viharos tenger közepette és men- 
helyet keresni a sziget keleti partján, vagy talán 
La Valletta kikötőjében? Ily veszélyes manővert csak 
egy gyakorlott, jártas kalauz próbálhatott volna meg. 
És e sötét légkörben, ezen az esős, ködös éjszakán, 
mely halász mert volna a veszélyeztetett hajó segélyére 
sietni ?

Azonban a gőzyacht sípja éles füttyökkel hasította 
át a szelek zúgását és egymásután három ágyúlövés 
dördült el.

Egyszerre a part felől egy fekete pontocska tűnt elő 
a köd közepette. Egy vitorlás csónak közeledett a 
Ferrato felé. Kétségkívül egy halász bárkája volt, 
a melyet a vihar a melleahi öblöcskébe kergetett. 
A tulajdonos, miután a hajóját a sziklák közt bizton
ságba helyezte, meghallotta a veszélyben forgó gőz
yacht fütyülését.

Ez az ember élete koczkáztatásával is, a hajótörés
hez közel levő yacht segítségére sietett. Ha a Ferrato 
még általában megmenthető, csak ő mentheti meg.

A csónak lassanként közeledett. A yacht fedélzetén 
előkészítették a kötelet, a melyet oda fognak neki
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A HALÁSZ MINDEN BIZON'YNYAL VESZVE LETT VOLNA . . .

dobni abban a pillanatban, mikor odaért. A legköze
lebbi néhány percz végtelen hosszúnak látszott. A yacht 
csak fél fonálnyira volt a szirtektől.

E perczben kidobták a kötelet, de egy óriási hullám
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felkapta és a Ferrato oldalához csapta a csónakot, 
a mely azonnal darabokra tört és a halász is kétség
kívül elvész, ha Cap Matifou egyik kezével meg nem 
ragadja és át nem emeli a fedélzetre, mint egy gyer
meket.

Ekkor a halász szó nélkül — hiszen ideje se lett 
volna beszélni — felszaladt a kormányos mellé, kezébe 
vette a kormánykereket és abban a perczben, mikor a 
Ferrato elörészével a part felé fordulva, a sziklához 
csapódott volna, befordította az északi Comino-csa- 
tornába, végigvitorlázott rajta szél alatt és nem 
egészen húsz percz múlva eljutott Malta északi part
jára, a hol a tenger jelentékenyen nyugodtabb volt, 
így mintegy félóráig a part mellett haladt és végre, 
reggeli négy óra tájban, mikor a hajnali szürkület 
világosodni kezdett a keleti láthatáron, betért a la 
Vallettái csatornába és horgonyt vetett a Senglea- 
rakparton, a katonai kikötő bejárásánál.

Ekkor Antekirtt orvos felment a kormánykerékhez 
és megszólítá az ifjú halászt.

— ön megmentett bennünket, barátom.
— Csak kötelességemet teljesítettem.
— Kalauz ön?
— Nem, csupán egyszerű halász vagyok.
— És mi a neve?
— Ferrato Luigi.

V.

Malta.

Tehát a rovignói halász fia volt, a ki megnevezte 
magát Antekirtt orvos előtt ! A gondviselésszerű vélet
len úgy akarta, hogy Ferrato Luigi bátorsága és ügyes
sége mentse meg a gőzyachtot, utasait és legénységét 
a bizonyos haláltól!
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Az orvos azon a ponton állt, hogy Luigit a karjai 
közé szorítsa ... de visszatartóztatta magát. Sándor 
gróf lett volna az, a ki így átengedi magát a hála 
felbuzdulásának és Sándor grófnak halottnak kellett 
maradnia mindenkire, még Ferrato Andrea fiára 
nézve is.

De Báthory Péter szinte megfeledkezett róla, hogy 
ö is, ugyanazon okoknál fogva, hasonló tartózkodásra 
van kötelezve. Az orvos épen jókor tartóztatta vissza 
egy pillantással. Aztán mind a ketten lementek a 
szalonba és felkérték Luigit, hogy jöjjön utánuk.

— Barátom, — kérdé tőle az orvos, — nem Ferrato 
Andrea, isztriai halász volt-e az ön atyja?

— Az volt, uram.
— Nem volt önnek egy nővére is?
— Volt, uram, van is és együtt lakunk. La Vallettá

ban . . . De, — tévé utána bizonyos tétovázással, — 
ismerte ön az atyámat?

— Az ön atyját! — viszonzá az orvos. — Az ön 
atyja, ezelőtt tizenöt évvel, két menekültnek men
helyet adott rovignói házánál. Ezek a menekültek jó 
barátaim voltak, a kiket önfeláldozása nem menthe
tett meg. De ez az önfeláldozás Ferrato Andrea életébe 
került, mert börtönbe zárták, a hol meg is halt.

— És meghalt a börtönben, a nélkül, hogy meg
bánta volna, a 'mit tett, — viszonzá Luigi.

Az orvos megfogta a fiatal halász kezét.
— Luigi, — mondá, — barátim, rám ruházták a 

feladatot, hogy lerójjam azt a hálatartozást, a melyet 
magukra vállaltak. Évek óta igyekeztem megtudni, 
mi lett önből és nővéréből, de a nyomuk elveszett, 
mióta Rovignót elhagyták. Újból hálát adok az Isten
nek, hogy önt küldte segítségemre. A hajónak, a 
melyet ön megmentett, Ferrato nevet adtam. Andrea 
emlékére! . . . Hadd öleljem meg önt, gyermekem.
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Luigi könnyeket érzett a szemeibe tolulni, mialatt 
az orvos megölelte.

E megható jelenet láttára Péter nem bírta magát 
visszatartóztatni.

Egész lelke a vele körülbelül egykorú ifjú, a ro- 
vignói halász derék fia felé vonzotta.

— És én is! ... én is! — kiáltá a karjait kitárva.
— ön . . . uram?
— Én . . . Báthory István fia!
Sajnálhatta-e az orvos, hogy Péter ezt a vallomást 

kiszalasztotta ajkain? Nem! Ferrato Luigi meg fogja 
őrizni a titkát, ép úgy, a mint megőrizte Pointe Pes
cade és Cap Matifou.

Erre Luigit értesítették mindenről, főleg az orvos 
terveiről és czéljárói. Csupán egy dolgot nem mondtak 
meg neki ; az ifjú halásznak nem volt szabad tudnia, 
hogy Sándor Mátyás gróf áll előtte.

Az orvos azonnal el akarta magát vezettetni Ferrato 
Máriához. Türelmetlenül vágyott őt látni és főleg tudni 
óhajtotta eddigi életének történetét, — kétségkívül 
sokat kellett küzdenie a nyomorral, mert hiszen Andrea 
halála után az öcscséről is gondoskodnia kellett.

— Igen, orvos úr, szálljunk partra azonnal, ha ön
nek úgy tetszik! Mária minden bizony nyal nagyon 
nyugtalankodik miattam.

— ön nagyon szereti a nővérét, úgy-e bár? — 
kérdé Antekirtt orvos.

— ö anyám és testvérem egy személyben ! — felelé 
Luigi.

Malta huszonnyolcz kilométernyi hosszúságú és 
tizenhat kilométernyi szélességű sziget. Fővárosa La 
Valletta, és a hozzátartozó helyiségek, ezenkívül van
nak egyéb városai és falvai. Eléggé termékeny keleti 
része nagyon terméketlen nyugati részével szembe
szökő ellentétet képez, a mely a keleti részen a lakos-
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ság sűrűségében nyilvánul. Egészben véve a szigetet 
százezernél több lélek lakja.

Minden képzelmet felülmúl az, a mit a természet 
tett e szigetért, melynek partjain négyet vagy ötöt 
alkotott a világ legszebb kikötői közül. Mindenütt van 
víz, mindenütt vannak földcsúcsok, hegyfokok, magas
latok, a melyek szinte várni látszanak az erődítvé- 
nyekre és az ütegekre. Már a lovagrend is hatalmas 
védművekkel szerelte fel, az angolok pedig, a kik az 
amiensi békekötés daczára megtartották, úgyszólván 
megostromolhatlanná tették.

Van egy főkormányzó, a ki a rend nagymestereinek 
egykori palotájában lakik, van egy admiral, a ki egy
szersmind tengerészeti és kikötőparancsnok, van négy
ötszáz főből álló legénység, de vannak olaszok is, a 
kik azt szeretnék, ha a sziget az övék volna, van 
továbbá egy ideiglenes, kozmopolita lakosság, mint 
Gibraltárban és vannak főleg maltai bennszülöttek.

A maltaiak afrikai nép. A kikötőkben élénk színek
kel befestett csónakjukban eveznek ; az utczákon szé- 
dítően meredek lejtőkön eszeveszett sebességgel vág
tatnak lefelé kocsijukkal : a piaczokon füldobrepesztő 
zsivaj közepette árulnak gyümölcsöt, zöldséget, húst, 
halat, egy falra mázolt szentkép tiszteletére égő kis 
lámpa alatt. Az ember azt hinné, hogy ezen emberek 
valamennyien hasonlítanak egymáshoz. Valamennyi
nek barna arczszíne, fekete, kissé göndör haja, csillogó 
szeme és középmagasságú, de izmos termete van. Az 
ember megesküdnék rá, hogy valamennyi maltai nő 
egy és ugyanazon családból származik, mert mind
annyinak hosszúpillájú nagy szeme, sötét haja, szép 
keze, finom lába, hajlékony, karcsú termete és olyan 
fehér bőre van, a melyet a nap se bír megbarnítani a 
«falzetta» alatt. A «falzetta» tuniszi divat szerint ké
szült és valamennyi társadalmi osztály által használt
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fekete selyemköpeny-alakú öltöny, a mely egy füst 
alatt fátyol, mantilla, sőt legyező gyanánt is szolgál.

A maltaiak kereskedelmi ösztönnel bírnak. Mindenütt 
feltalálhatjuk őket, a hol adni-venni és üzleteket kötni 
lehet. Dolgosak, takarékosak, ügyesek, józanok, de 
erőszakosak, bosszúállók és féltékenyek.

Ezen a szigeten gyakorolta most Luigi mesterségét, 
oly merészen, mintha Máltán született volna és itt 
lakott csaknem tizenöt év óta nővérével, Ferrato 
Máriával.

A két Ferrato-testvér La Vallettában lakott. Talán 
helyesebb volna azt mondanunk, hogy La Valletta 
alatt, mert abban a mondhatni földalatti városrészben 
volt a lakásuk, a melynek neve Manderaggio és mely
nek bejárása a San-Marco utczában van. Itt találhat
tak nagyon szerény jövedelmüknek megfelelő lakást és 
idevezette Luigi az orvost és Pétert, miután a gőz- 
yacht horgonyt vetett.

A rakparton kötöttek ki és elég dolgot adott nekik 
visszautasítani a száz meg száz csónakost, a kik őket 
szolgálatuk felajánlásával ostromolták. Átmentek a 
Porta de la Marinán és szinte elkábította őket a ha
rangzúgás, a mely mintegy hangzatos légkört képez 
Malta fővárosa felett. Miután a kettős kazamatájú 
erődítvényeket elhagyták, fölmentek egy meredek fel
járón és egy szűk sikátor lépcsőin. Zöldes miradorokkal 
és szentképes fülkékkel díszített magas házak és a 
világ leglármásabb népének tolongása közt a Szent 
János székesegyházhoz értek.

E domb tetejéről, körülbelül egy és ugyanazon 
irányban a székesegyházzal, lementek a San-Marco- 
utczába s ez utóbbi középtáján megállapodtak egy 
lépcső előtt, a mely balról a város mélyébe nyúlt alá.

A Manderaggio városrész elnyúlik a bástyák alá, 
keskeny utczáival, a melyekben a napot sohase lehet
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ZÖLDES MIRADOROKKAL ÉS SZENTKÉPES FÜLKÉKKEL DÍSZÍ
TETT MAGAS HÁZAK KÖZT HALADTAK.

látni, magas sárgás falaival, a melyek részint szabadon 
álló, részint elrácsozott és ablakoknak csúfolt lyukak
kal vannak ellátva, még alantabb fekvöjákátorokba,
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valóságos sárcsatornákba vezető keskeny lépcsőivel, 
alacsony, nedves, mocskos ajtóival, vízmosásos szaka- 
dékaikkal, sötét alagutaival, a melyek még csak a 
sikátor nevét sem érdemlik.

E városrész egyik házának legfelső emeletén lakott 
Ferrato Mária és Luigi. A lakás csak két szobából 
állt, .melynek szegényes kinézése, de egyszersmind 
tisztasága is meglepte az orvost.

Mária fölkelt, mikor az orvost és Báthory Pétert 
belépni látta. Aztán Luigihoz fordult :

— Gyermekem!.. . Luigi!... — kiáltá.
Elképzelhető, mily aggodalmakon ment keresztül a 

múlt éjjeli vihar alatt.
Luigi megölelete a nénjét és bemutatta kísérőit.
Az orvos néhány szóval elmondta, mily körülmények 

közt mentette meg Luigi, a saját élete koczkáztatásá- 
val, a legnagyobb veszélyben forgó hajót és egyúttal 
megnevezte előtte Pétert, Báthory István fiát.

Mialatt beszélt, Mária oly figyelmesen, sőt oly meg- 
hatottan tekintett rá, hogy az orvos egy pillanatig 
attól félt, hogy fölismerte benne Sándor Mátyás grófot.

Ferrato Andrea leánya akkoriban harminczhárom 
éves volt. Nagy szemeinek ragyogásánál és arczvoná- 
sainak szabályosságánál fogva még mindig szépnek 
lehetett mondani. A néhány fehér hajszál, a mely 
fekete hajába vegyült, arra vallott, hogy jobban meg
sínylette az élet viszontagságait, mint éveinek számát.

— Az ön jövője és Luigié most már a mi gondunk 
lesz, — így fejezte be Antekirtt orvos elbeszélését. — 
Hiszen az én barátaim Ferrato Andrea adósai voltak. 
Ugy-e bár, Mária, ön megengedi, hogy Luigi többé el 
ne váljon tőlünk?

— Uraim, — viszonzá Mária, — Luigi a múlt éjjel 
csak a kötelességét teljesítette és én hálát adok a 
mindenhatónak, hogy ezt a gondolatot sugalta neki.
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Luigi olyan ember fia, a ki sohasem ismert egyebet 
a kötelességnél.

— És mi is csak egy dolgot ismerünk, — mondá 
az orvos ; — azt, hogy jogunkban áll leróni a hála 
tartozását azon ember gyermekei iránt, a ki . . .

Elhallgatott, Mária újból rátekintett és e pillantás 
át meg áthatotta őt. Attól félt, hogy nagyon sokat 
mondott.

— Mária, — szólalt meg akkor Báthory Péter, — 
ön bizonynyal nerfi fogja megakadályozni, hogy Luigi 
a testvérem legyen? . . .

— És nem fog tagadólag válaszolni, ha önt arra 
kérem, hogy legyen az én leányom — tévé utána az 
orvos, a kezét nyújtván neki.

Ezután Máriának el kellett beszélnie élettörténetü
ket, Rovignóból való elköltözésük óta, a hol az osztrák 
ügynökök kémkedése lehetetlenné tette a maradásukat. 
Elmondta, miért jött Máltába, a hol Luigi a halász
mesterség gyakorlása mellett alkalmat találhat magát 
tengerészszé kiképezni, végre elbeszélte, hogyan küz- 
ködtek évek hosszú során át mindketten a nyomorral, 
miután csekély segélyforrásaik csakhamar kiapadtak.

Mialatt Mária ezt az egyszerű történetet elbeszélte, 
Luigi a szomszéd szobába ment, a honnét egy levelet 
hozott ki.

E néhány sort Ferrato Andrea írta, kevéssel a ha
lála előtt.

«Mária, — így szólt a levél, — rád bízom öcsédet. 
Nemsokára senkije se lesz a világon, kívüled. Mind
abból, a mit tettem, gyermekeim, csupán azt sajná
lom, hogy szabadságom és életem feláldozásával se 
sikerült megmentenem azokat, a kik rám bízták magu
kat. A mit tettem, újból megtenném. Ne feledjétek 
atyátokat, a ki halálos ágyáról küldi nektek utolsó 
áldását. - Ferrato Andrea.»

Verne : Sándor Mátyás. 23
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Báthory Péter e sorok hallatára nem igyekezett 
eltitkolni elérzékenyülését, Antekirtt orvos pedig félre- 
fordítá a fejét, hogy Mária az arczát ne láthassa.

— Luigi, — mondá hirtelen, legyőzve meghatott
ságát, — az ön csónakja ma éjjel darabokra tört, 
mikor a hajóm oldalához csapódott. . .

— Már a nélkül is ócska volt, orvos úr, és kívülem 
senkire nézve se volna jelentékeny veszteség.

— Meglehet, Luigi, de ön meg fogja engedni, hogy 
kipótoljam mással, még pedig ugyanazzal a hajóval, a 
melyet megmentett.

— Hogyan ... ?
— Akar ön másodkapitány lenni a Ferratán? Szük

ségem van .egy tevékeny, bátor, ügyes fiatalemberre.
— Fogadd el, Luigi, — kiáltá Péter, — fogadd el!
— De . . . a néném? . ..
— Mária ama nagy család tagjává lesz, a mely 

Antekirtta szigetemen lakik, — felelé az orvos. — Az 
önök élete ezentúl az enyim s oly boldoggá fogom 
azt tenni, hogy atyjuk elvesztésén kívül nem lesz mit 
sajnálniok a múltból.

Luigi megragadta az orvos kezeit, megszorította, 
csókokkal halmozta el, míg Mária csupán könnyei által 
bírta kifejezni háláját.

— Holnap elvárom önöket a hajómon! — mondá 
az orvos.

És mintha többé nem lett volna képes erőt venni 
elérzékenyülésén, gyorsan távozott és intett Péternek, 
hogy kövesse őt.

— Ah! fiam, — mondá, — milyen jó érzés jutal
mazni !

— Igen . . . jobb, mint büntetni, — felelé Péter.
— De büntetni
Kösztrik kapitány már intézkedett, hogy a gőzyacht 

gépét haladéktalanúl kijavítsák. Grech Sámuel és társa,
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E KÖZBEN AZ ORVOS MÁRIÁVAL TÁRSALGOTT.

a Strada Levanten lakó tengerészeti ügynökök közben
járásával, a munka gyors befejezése helyeztetett kilá
tásba, de mégis öt vagy hat napra volt szükség, mert 
szét kellett szedni a légszivattyút és a sűrítőt, a mely-

23*
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nek néhány csője hiányosan működött. E késedelem 
nagyon bosszantotta Antekirtt orvost, a ki alig várta, 
hogy Szicziliába érkezhessék.

Elővigyázatból és a bekövetkezhető eshetőségekre 
való tekintettel, a tengeralatti huzalon táviratozott 
Antekirttába, hogy az Eléktrik 2. azonnal útnak indul
jon és a Portio di Polo fok környékén czirkáljon.

Reggel kilencz óra tájban egy csónak a hajóra szállí
totta Ferrato Máriát és öcscsét. Az orvos mindkettőt 
a rokonszenv legélénkebb jeleivel fogadta.

Luigit bemutatta a kapitánynak, a tisztikarnak és a 
legénységnek, mint másodkapitányt, a tiszt, a ki eddig 
ezt az állomást betöltötte, az Eléktrik 2. parancsnok
ságát volt átveendő, mihelyt Sziczilia partjait elérték.

Luigin a legelső tekintetre meglátszott, hogy valódi 
tengerész volt. Péter barátja és Kösztrik kapitány 
megmutogatták neki a hajót a legapróbb részletekig.

E közben az orvos Máriával társalgott, és öcscséről 
oly kifejezésekben beszélt neki, a melyek a derék 
leányt mélyen meghatották.

— Igen... épen olyan mint az atyja volt! — 
mondá Mária.

Az orvos tetszésére bízta, hogy a tervezett expediczió 
befejezéséig a hajón maradjon, vagy azonnal átmenjen 
Antekirttába. Mária engedelmet kért, hogy elkísérhesse 
őket Szicziliába.

Az orvos nem tartotta titokban Mária előtt, mily 
tervek létesítésén fáradozik. É tervek egy része már 
is megvalósult, miután Ferrato Andrea gyermekeinek 
nem kellett többé a jövőjük miatt aggódniok. De még 
hátra volt egyfelől megtalálni Torontál Simont és 
Sárkányt és másfelől Carpenát. Antekirtt remélte, hogy 
a két elsőnek nyomait megtalálják Szicziliában. Az 
utóbbit keresni fogják.
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Ekkor Mária engedelmet kért az orvostól, hogy 
négyszemközt beszélhessen vele.

— A mit önnel közölni akarok, — mondá, — azt 
eddig czélszerűnek láttam titokban tartani az öcsém 
előtt, a ki nem lett volna képes uralkodni a szenve
délyén és kétségkívül újabb csapások értek volna ben
nünket.

— Luigi e pillanatban a hajó túlsó végén van elfog
lalva, — viszonzá az orvos. Menjünk le a szalonba, 
Mária, ott beszélhet bátran, a nélkül, hogy valaki 
meghallhatná.

Miután a szalon ajtaja becsukódott, mindketten he
lyet foglaltak egy pamlagon és Mária így szólt :

— Carpena itt van, orvos úr.
— Máltán?
— Igen ; néhány nap óta.
— La Vallettában?
— Sőt a Manderaggióban, a hol mi lakunk.
Az orvost e hír nagyon meglepte és meg is örven

deztette.
— De nem téved ön, Mária?
— Nem ; nem tévedek. Ennek az embernek az 

arcza mélyen be van vésve emlékezetembe.
— Luigi nem tudja?
— Nem, orvos úr és ön érteni fogja, hogy miért 

tartottam előtte titokban. Fölkereste volna Carpenát, 
talán belekötött volna . . .

— Jól tette Mária ; ez az ember egyedül az enyém. 
De nem gondolja, hogy ő is megismerte önt?

— Nem tudom, — felelé Mária. — Két vagy 
három ízben találkoztam vele a Manderaggio sikátorain 
és mindannyiszor visszafordult és gyanakvólag tekin
tett rám.

— Sohase szólította meg önt?
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— Soha.
— És nem tudja ön, hogy miért jött La Vallettába 

és mit csinál itt?
Csupán annyit tudok, hogy a Manderaggio leggono

szabb csőcseléke közt él. A leggyanúsabb csapszékek
ben tartózkodik és a legismeretesebb gazemberekkel tár
salog.

E pillanatban Péter megjelent a fiatal halász kísére
tében és a párbeszéd félbeszakadt.

— Nos Luigi, — kérdé Antekirtt orvos, — meg 
van ön elégedve azzal, a mit látott?

— A Ferrato bámulatos hajó! — felelé Luigi.
— Nagyon örülök, hogy tetszik önnek, Luigi, — 

viszonzá az orvos, — minthogy ön lesz a másod
kapitánya mindaddig, míg a körülmények nem teendik 
a Ferrato kapitányává.

— Ah ! uram . . .
— Kedves Luigi, — mondá Péter, — ne feledd, 

hogy Antekirtt orvos segítségével minden beteljesül.
— Ügy van, Péter, minden beteljesül, de mondd 

inkább, hogy az Isten segítségével!
Mária és Luigi erre elbúcsúztak az orvostól és 

Pétertől és visszatértek kis lakásukba. Elhatározták, 
hogy Luigi csak akkor kezdi meg szolgálatát a hajón, 
mikor a nénje is átköltözik. Az orvos nem akarta, 
hogy Mária egyedül maradjon a Manderaggióban, mert 
lehetséges volt, hogy Carpena megismerte Ferrato 
Andrea leányát. ,

A két testvér eltávozása után az orvos előhivatta 
Pointe Pescade-ot, a kivel Báthory Péter jelenlétében 
akart beszélni.

— Pointe Pescade, — mondá az orvos, — szük
ségem van rád.

— Rám és Cap Matifoura?
— Mindenekelőtt csak rád.
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— Mit kell tennem?
— Azonnal partra kell szállnod és el kell menned 

a Manderaggióba, La Valletta földalatti városrészébe, 
Ott egy szobát kell bérelned, bárhol, akár a legutolsó 
fogadóban.

— Értem.
— Szemmel fogod tartani egy ember működését. 

Rendkívül lényeges, hogy minden lépéséről tudomással 
bírjunk.

— Ez az én gondom lesz.
— Ez az ember, a mint hallom, pénzért össze- 

toborzani igyekszik a legczégéresebb gazembereket a 
Manderaggióban. De nem tudhatni milyen czélból és 
ezt meg kell tudnod.

— Meg fogom tudni.
— Mikor tudni fogod, hogy mihez tartsd magadat, 

ne térj vissza a hajóra, mert észrevehetnék. írj egy 
sort, add a postára és ugyanaz nap estére adj nekem 
találkozást a Senglea külváros másik végén. Pontosan 
meg fogok jelenni.

— Meglesz, — felelé Pointe Pescade. Szabad a 
gentleman nevét tudnom?

— A neve Carpena.
Pointe Pescade egy óra múlva elhagyta a hajót. 

Az esetleges kémkedést tévútra vezetendő, azon kezdte, 
hogy a hosszú Strada Realen ácsorgott, a mely a 
Sant-Elmo erődtől a Florianáig terjed. Estefelé aztán 
elindult a Manderaggióba.

Valóban egy gyilkolásra és rablásra kész bandának 
összetoborzására nem lehetett volna alkalmasabb he
lyet találni e földalatti kafarnaumnál.

Carpena tehát, a ki meg volt bízva egy csapat min
denre elszánt ember összetoborzásával, bőven válogat
hatott köztük. Megérkezése óta nem is igen távozott 
a Manderaggio utczáinak legrondább csapszékeiből, a
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melyek e gazficzkók rendes gyűlhelyeiül szolgáltak. 
Pointe Pescadenak tehát nem nagy fejtörésébe került 
ráismernie, de sokkal nehezebb volt megtudni, kinek 
a megbízásából dolgozik a spanyol — készpénzzel.

Ez a pénz nyilván nem lehetett az övé. A rovignói 
feladás ötezer forintnyi jutalmának már régóta vége 
volt. Pénzét gyorsan eltékozolta és még nyomorul
tabbá lett, mint valaha volt.

Senki se fog tehát a felett csodálkozni, hogy egy 
rettegett és veszélyes rablóbanda szolgálatába lépett, 
a melynek számára czinkosokat kellett toborzania, ama 
tagok helyett, a kiket a legutóbbi időkben kötéllel 
végeztek ki. E miatt tartózkodott Máltában és külö
nösebben a Manderaggióban. Carpena, a ki nagyon 
bizalmatlan volt toborzott czimborái iránt, őrizkedett 
őket a felől fel világosítani, hogy hova fogja vinni a 
bandát. Egyébiránt az emberei nem is voltak nagyon 
kiváncsiak.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy Carpena nem csekély 
mértékben volt meglepve, mikor Máriával a Mande- 
raggio sikátorain találkozott. Tizenöt évi távoliét után 
is megismerte Ferrato Andrea leányát, mint ez őt. 
Nagyon bosszantotta ez a találkozás.

Pointe Pescadenak tehát cselhez kellett folyamodnia, 
ha meg akarta tudni, a mit a spanyol oly gondosan 
titokban tartott és a minek megtudása az orvosnak 
oly nagy érdekében állt. Azonban Carpenát csakhamar 
a hálójába kerítette. Hogy is ne vonta volna magára 
a spanyol bandita figyelmét ez a fiatal gonosztevő, a 
ki hozzá szegődött, behízelegte magát a bizalmába, a 
ki csak amúgy félvállról beszélt a Manderaggióbeli 
csőcselékkel és azzal dicsekedett, hogy eddig elkövetett 
bűntényei közül a legcsekélyebb is elég volna ahhoz, 
hogy Máltában felakaszszák, Olaszországban lefejezzék 
és Spanyolországban megfojtsák.
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Ezen ügyes játéknak kétségkívül az lett az ered
ménye, hogy Pointe Pescade czélt ért, mert Antekirtt 
orvos augusztus"26-án reggel. egy levélkét kapott, a 
mely estére légyottot adott neki a Senglea másik végén.

A legutóbbi napok alatt erősen siettették a munkát 
a Ferrato fedélzetén. A gőzyacht legfölebb három 
nap múlva indulhat, mert akkorig a kijavítási munkák 
be lesznek fejezve és szénkészlete ki lesz egészítve.

Az orvos ugyanezen este elment a Pointe Pescade 
által kijelölt helyre, a mely egy kis tér volt, a kül
város legvégén.

Nyolcz óra tájban lehetett, mindössze mintegy öt ven 
ember lézengett a téren, a hol zöldségvásárt is tartot
tak. A vásárnak még nem volt vége.

Antekirtt orvos e többnyire maltai eredetű nép közt 
sétált, mikor egyszerre egy kéz érintését érezte a 
karján.

Egy piszkos öltözetű gézengúz, a fején egy össze
visszagyűrt kalappal egy zsebkendőt adott át neki és 
így szólt :

— Ezt loptam el épen most exczellencziádtól. Más
kor méltóztassék jobban vigyázni a zsebeire!

Pointe Pescade volt, a kit teljességgel nem lehetett 
megismerni ebben az álruhában.

— Gazficzkó! — mondá az orvos.
— Ficzkó igen ... de nem gazficzkó, orvos úr.
Antekirtt orvos csak most ismert Pointe Pescadera 

és meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék.
— Hát Carpena?
— Csakugyan abban fáradozik, hogy összetoborzon 

tizenkettőt a Manderaggio legczégéresebb gazemberei 
közül.

— Kinek a számára?
— Valami Zirone nevű egyén számára.
A szicziliai Zirone, Sárkány czimborája számára!
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Az orvos, bővebben megfontolván a dolgot, a követ
kező magyarázatra jutott és nem is csalódott.

A spanyol árulása, a mely a pizinói menekültek el- 
fogatását eredményezte, nem maradhatott titok Sár
kány előtt, a ki őt kétségkívül felkerestetvén, a leg- 
nyagobb nyomorban találta és beszegődtette azon ügy
nökök közé, a kiket Zirone alkalmazott a szövetkezet 
szolgálatában. Carpena lesz tehát a legelső útmutató 
azon a nyomon, a melyen az orvos ezentúl már nem 
lesz kénytelen vaktában tapogatódzni.

— Nem tudod-e, hogy mily czélból toborozza össze 
ezeket az embereket? — kérdé Pointe Pescadetól.

— Egy banda kiegészítésére, a mely Szicziliában 
működik.

— Szicziliában? . . . Igen . . . úgy kell lenni . .. 
És melyik vidéken?

— A keleti tartományokban, Syrakuza és Catanea 
közt.

A nyom csakugyan meg volt találva.
— Kitől tudtad meg ezeket az adatokat?
— Magától Carpenától, a ki barátságába fogadott 

és a kit különösen ajánlok exczellencziádnak.
Az orvos csak egy fejbólintással felelt.
— Most már visszatérhetsz a hajóra, — mondá az

tán — és tisztességesebb ruhát ölthetsz.
— Oh nem! épen ez a nekem való ruha.
— Miért?
— Mert szerencsém van a nevezett Zirone bandájá

hoz tartozhatni.
— Barátom, — viszonzá az orvos, — vigyázz! Az 

ily játékkal az életedet koczkáztatod . . .
— Az ön szolgálatában, orvos úr, — mondá Pointe 

Pescade. — Ennyivel legalább is tartozom!
Az orvos belátta, hogy ily körülmények közt Pointe 

Pescade közreműködése hasznos lehet terveire nézve.
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Az értelmes, ügyes fiú e szerepben nyerte meg Carpena 
bizalmát annyira, hogy még a titkait is megtudta.

Az orvos és Pointe Pescade nem akarván, hogy őket 
együtt lássák, öt percznyi beszélgetés után elváltak 
egymástól. Pointe Pescade végigment a sengleai rak
parton, a nagy kikötőhöz érkezvén, csónakra ült és 
átvitette magát a Manderaggióba.

Mielőtt még odaért volna, az orvos már a gőzyacht 
fedélzetén volt. Azonnal elmondta Báthory Péternek 
mindazt a mit hallott. Egyúttal kötelességének tartotta 
Cap Matifout is értesíteni a felől, hogy Pointe Pescade 
a közjó érdekében meglehetősen veszélyes vállalatba 
bocsátkozott.

A Herkules a fejét csóválta és háromszor egymás
után szétnyitotta és megint összecsukta nagy kezeit és 
e szókat mondta magában :

— Egyetlen hajszála se hiányozzék, mikor visszatér, 
egyetlen egy se, különben . . .

VI.

Catanea környéke.

Ha az emberre bízták volna a földteke elkészítését, 
minden bizonynyal esztergályozó pádon készítette 
volna el, szép simára, mint egy biliárdgolyót, bemé
lyedések és kiszögellések nélkül. De a munkát a 
teremtő végezte és Sziczilia partjait, Aci Reale és 
Catanea közt csupa hegyfokok, szirtek, barlangok, 
sziklák és hegyek képezik.

A tyrrheniai tenger e részén kezdődik a messinai 
szoros, melynek túloldali partjait a calabriai hegyek 
veszik körül. A milyen ez a partvidék és hegység, a 
valamennyi hegy felett magasan kiemelkedő Etnával, 
Homér korában volt, olyan ma is — felséges. Igaz,



364

hogy eltűnt az erdő, a melyben Eneas megtalálta 
Achemenidest, de Galathea barlangja, Polyphem szikla
ürege, a cyklopok szigetei és kissé észak felé a Scylla 
és Charybdis sziklája még régi történelmi helyükön 
vannak és az ember ugyanarra a helyre léphet, a hol 
a trójai hős partra szállt, mikor eljött új királyságot 
alapítani.

Ezek a Faraglionek a régi cyklopok szigetei és nehány 
száz méternyi távolságban emelkednek ki a parttól és 
a cataneai úttól, a mely mellett jelenleg a Syrakusa és 
Messina közt közlekedő vasút nyúlik el.

Augusztus 29-én este, épen e sziklák közt, két ember, 
a kik nem épen voltak fogékonyak a történelmi emlé
kek iránt, bizonyos dolgokról beszélgetett, a melyeket 
meghallani igen kedves dolog lett volna a szicziliai 
csendőrökre nézve.

A két egyén közül az egyik, a ki néhány pillanat 
óta várt a másik megérkezésére, — Zirone volt. A má
sik pedig Carpena, a ki a cataneai út felől közelgett.

— Végre itt vagy! — kiáltá Zirone.
— Nem térhettem hamarább vissza és csak ma 

reggel szálltam partra postahajóval, Cataneában.
— Az embereiddel együtt?
— Igen.
— Hányán vannak?
— Tizenketten.
— Csak?
— Nem többen . . . de megbízhatók.
— A Manderaggióból valók?
— Van köztük másféle is, de legnagyobbrészt mál

taiak.
— Jó ujonczok, noha talán nem egészen kielégí

tők, — viszonzá Zirone, — mert néhány hónap óta 
nehéz és költséges kezd lenni a munka. Az ember azt 
hihetné, hogy a csendőrök nagyon elszaporodtak Sziczi-



CATANEA.

liában nemsokára annyi lesz, mint a hal a tengerben ! 
No de, ha a portékád jó minőségű . . .

— Én legalább annak tartom Zirone, —* felelé Car
pena, — egyébiránt majd meggy őz ődhetel felőle a leg-
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első alkalommal. Ezenkívül hoztam magammal egy 
csinos fiút, a ki egykor akrobata volt, ügyes és mozgé
kony, szükség esetén akár leányruhába lehetne öltöz
tetni. Ügy hiszem, hogy hasznos szolgálatokat fog tenni.

— Mi a neve?
— Pescador.
— Jól van! — viszonzá Zirone, — majd rajta le

szünk, hogy értékesíthessük tehetségeit és ügyességét. 
Hol szállásoltad el embereidet?

— A Santa Grotta-fogadóban, Nicolosi felett.
— És megint átveszed a korcsmáros szerepet?
— Holnaptól fogva ...
— Nem ; még ma este, — viszonzá Zirone, — mi

helyt újabb utasításokat kapok. Itt várom a messinai 
vonat megérkezését, mert a legutolsó vasúti kocsiból 
egy czédulát fognak kidobni a számomra.

— Egy czédulát... tőle?
— Igen, tőle ... hiszen a házassága annyira késik, 

hogy kénytelen vagyok dolgozni, ha a kenyeremet meg 
akarom keresni! —■' mondá Zirone nevetve.

E pillanatban távoli dübörgés, melyet azonban nem 
lehetett összetéveszteni a hullámtörés zúgásával — hal
latszott Catanea felől.

Ez volt a vonat, a melyei Zirone várt.
Két füttyentés egy kis alagút bejárása előtt a na

gyon mérsékelt gyorsaságú vonat közeledését jelezte ; 
a mozdony zakatolása nemsokára mindinkább hallha
tóvá lett, a lámpák meg-megszakították a sötétséget 
fehéres fényükkel és a síneken hosszú fénysugár nyo
mult előre.

Zirone nagyon figyelmesen nézte a vonatot, a mely 
három lépésnyire haladt el mellette.

Valamivel előbb, mintsem az utolsó kocsi odaért 
volna, az ablakot lebocsátották és egy női fej kitekin
tett. A nő, látván, hogy Zirone a kijelölt helyen áll,
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ZIRONE MEGGYUJTOTT EGY KIS LÁMPÁT.

gyorsan kidobott egy narancsot, a mely a sínek mellé 
gurult, mintegy tiz lépésnyire Zironetől.
f’E nő Namir volt, Sárkány kémje. Nehány pillanat 
múlva a vonat eltűnt, Aci Reale irányában.
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Zirone felvette a narancsot, vagyis inkább a narancs
héj két felét, a melyek czérnával voltak összekötve. 
Aztán a spanyollal együtt elvonult egy szikla mögé. 
Itt Zirone meggyújtott egy kis lámpát, szétnyitotta a 
narancshéjat és egy levélkét vett elő belőle, a mely a 
következő sorokat tartalmazta :

«Reméli, hogy öt vagy hat nap alatt találkozhatik 
önnel Nicolosiban. őrizkedjék egy bizonyos Antekirtt 
orvostól.»-

Sárkány nyilván meghallotta Raguzában, hogy ez a 
rejtélyes egyéniség, a ki iránt a közkiváncsiság annyira 
érdeklődött, két ízben látogatást tett Báthory István 
özvegyénél.

Ennek tulajdonítandó az a figyelmeztetés is, a melyet 
a posta mellőzésével Namir által juttatott Zirone czim- 
borája kezeihez.

Zirone a levélkét a zsebébe dugta, lámpáját eloltotta, 
aztán így szólt Carpenához :

— Hallottál valaha beszélni egy Antekirtt nevű 
orvosról ?

— Nem én, — felelé a spanyol. — De talán a kis 
Pescador ismeri. Ez a csinos fiúcska mindent tud!

A vasúton keresztül mentek, elindultak a Zirone 
által jól ismert ösvényeken, a melyek az Etna elő
hegyeinek lejtőin húzódnak végig.

Zironenak és Carpenának, nyolcz olasz mérföldnyi 
útjukon, a Polyphem szikláitól Nicolosiig, semmiféle 
rossz találkozásuk se volt, abban az értelemben, hogy 
sehol egyetlen csendőr se mutatkozott. Eléggé meredek 
ösvényeken jártak, szőlő-, olaj- és narancsfa-ültetvé
nyek, kőrisfa-, parafa- és indiai fügefa-berkek közt. 
Némelykor egy-egy kiszáradt hegyi patak medrében 
haladtak felfelé, a mely makadamozott országúthoz 
hasonlított, mielőtt a morzsoló-henger a kavicsokat 
összezúzta volna. A szicziliai és a spanyol végigment



369

A SANTA GROTTA VENDÉGEI NEM ALUDTAK.

San Giovanni és Tramestieri falukon, a melyek már 
magasan feküsznek a Közép-tenger színvonala felett. 
Féltizenegy óra tájban értek Nicolosiba. Ez a mező
város egy meglehetősen tágas kerek síkságon épült,

Verne : Sándor Mátyás. 24*
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melyet északról és nyugatról a Monpilieri, a Monte 
Rossi és a Serra Pizzuta vulkanikus kúpjai rekeszte- 
nek el.

A mezővárosban hat templom van, egy zárda, arenai 
szent Miklós tiszteletére és — a mi főleg tanúsítja 
jelentőségét — két fogadó. De Zironenak és Carpená- 
nak semmi keresetük se volt e két. fogadóban. A Santa 
Grotta korcsma várt rájuk, innét egy órányira, az 
Etna-hegység legsötétebb torkolatainak egyikében. 
Nicolosi toronyórái még nem ütötték el az éjfélt, 
mikor odaérkeztek.

A Santa Grotta vendégei nem aludtak, hanem vacso- 
ráltak, nagy lárma és káromkodások közt. Itt voltak 
összegyűlve Carpena ujonczai. A háziúr szerepét a 
banda egyik veteránja, Benito, játszta. A banda többi 
tagjai, körülbelül negyven ember e pillanatban mintegy 
húsz mérföldnyivel messzebb, nyugat felé, az Etna túlsó 
oldalán garázdálkodtak és nemsokára vissza tér endők 
voltak. Santa Grottában tehát csak a Carpena által 
összetoborzott tizenkét maltai mulatott. Valamennyi 
közt Pescador, más néven Pointe Pescade, legjobban 
látszott érteni a káromkodáshoz és a henczegéshez. 
De e mellett mindenre figyelt és folyvást hallgatódzott, 
hogy semmit se feledjen abból, a minek később eset
leg hasznát vehetné. így jegyezte meg magának azo
kat a szókat is, a melyekkel Benito a társai lármáját 
igyekezett lecsöndesíténi, kevéssel Carpena és Zirone 
megérkezése előtt.

— Hallgassatok! ördög-hordta maltaiak! hallgassa
tok már ! Meg lehetne hallani a lármátokat Cassoneben 
is, a hova a központi biztos, a kerület szeretetreméltó 
questora egy szakasz karabélyost küldött.

— Csinos fiúk! — mondá Zirone, belépvén a szo
bába. — Carpenának szerencsés keze volt és úgy lá
tom, Benito is jól csinálta a dolgát.
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— A szegény emberek majdnem meghalltak a szom
júságtól ! — viszonzá Benito.

— És miután ez a legcsúnyább halálnem, te meg 
akartad őket kímélni tőle, — mondá Zirone nevetve. — 
Jól van. Most hát hadd aludjanak, majd holnap meg
ismerkedünk egymással.

—- Miért várnánk holnapig? — kérdé egyik az ujon- 
czok közül.

— Azért, mert ma részegebbek vagytok, hogy sem 
képesek volnátok szavaimat megérteni és engedelmes
kedni, — felelé Zirone.

— Részegek !... részegek !... azért, hogy egy pár 
pohárnyival megittunk ebből a karczosból . . . mink, a 
kik ahhoz a ginhez és whiskyhez vagyunk szokva, a 
melyet a Manderaggióban mérnek!

— Hej! ki ez? — kérdé Zirone.
— Ez a kis Pescador, — felelé Carpena.
— Hej ! ki ez? —kérdé Pescadores Zironera'mutatott.
— Zirone! — felelé a spanyol.
Zirone figyelmesen megnézte a fiatal banditát, a kit 

Carpena annyira magasztalt s a ki ily fesztelenül viselte 
magát. Kétségkívül értelmesnek és merésznek ítélte az 
arczát, mert helybenhagyólag intett a fejével. Aztán 
megszólító Pescadort :

— Hallod-e kicsi, — mondá Zirone, — Carpena 
azt mondta, hogy te szolgálhatnál egy felvilágosítással, 
a melyre szükségem volna.

— Ingyen?
•— Nesze!
S ezzel Zirone egy félpiasztert dobott oda neki, a 

melyet Pescador egyszerre úgy eltüntetett a zubbonya 
zsebébe, mint a legügyesebb szemfényvesztő.

— Ügyes fiú! — mondá Zirone.
— Nagyon ügyes! — felelé Pescador. — No hát, 

miről van a szó?
24*
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— Jól ismered Máltát?
— Ismerem Máltát, Olaszországot, Isztriát, Dalmá

ciát s az Adriai-tengert! — felelé Pescador.
— Sokat utaztál?
— Sokat.
— Gyakori utazásaidban nem hallottad véletlenül 

egyszer-másszor említeni valami Antekirtt nevét?
Pointe Pescade minden ravaszsága daczára se várta 

ezt. Mindazonáltal annyi önuralommal bírt, hogy nem 
árulta el magát.

Zirone nem volt Raguzában, mikor a «Savaréna» 
ott időzött, se Malta szigetén, mikor a «Ferrato» a 
la vallettai kikötőben vesztegelt, hogyan hallhatott te
hát az orvosról és hogyan ismerhette nevét?

De éles eszével azonnal belátta, hogy felette elő
mozdíthatja a czéljait, ennélfogva nem is habozott.

— Antekirtt orvos nevét? — viszonzá. — Hogyne 
hallottam volna ! Hiszen a Közép-tenger összes partjain 
csakis róla beszélnek.

— Láttad őt valaha?
— Soha.
-— De hát micsoda ez az orvos?
— Egy szegény ördög, a kinek állítólag száz mil

liója van, a ki soha se megy sétálni a nélkül, hogy egy 
milliót ne vinne magával a kabátja mindegyik zsebé
ben, pedig van vagy hat zsebe.

Pointe Pescadeban megint felszínre került az egy
kori komédiás és fecsegése Zironét sem ejtette cseké
lyebb bámulatba, mint Carpenát, a kinek arcza ezt 
látszott kifejezni :

— Nos, mit szólsz hozzá! Milyen derék ujoncz, úgy-e 
bár!

Pescador elhallgatott, miután szivarkára gyújtott, a 
melynek szeszélyes füstje egyszerre látszott kijönni az 
orrából, a szemeiből, sőt a füleiből is.
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— Azt mondtad, hogy ez az orvos gazdag? — kérdé 
Zirone.

— Akár az egész Szicziliát megvásárolhatná és át
alakíthatná angol kertté! — felelé Pescador. — És 
lássa, Zirone kapitány, ha Antekirtt orvost nem is lát
tam, legalább láttam az egyik yacht j át, mert azt be
szélik, hogy flottilát tart tengeri kirándulásaira.

— Egyik yachtját?
— Igen. A Ferratót.
— Hol láttad ezt a yachtot?
— Máltán/’— felelé Pescador.
— És mikot?
— Tegnapelőtt, La Vallettában! Abban a pillanat

ban, mikor Carpena káplárunkkal hajóra szálltunk, 
még a katonai kikötőben horgonyzott. De azt beszélték, 
hogy huszonnégy óra múlva felszedi a horgonyait.

— És hova indul?
— Épen Szicziliába, még pedig Cataneába.
— Cataneába? — kérdé Zirone.
Antekirtt orvos útrakelésének véletlen találkozása a 

Namir levelében foglalt figyelmeztetéssel épen alkalmas 
volt arra, hogy felköltse Zirone gyanúját.

Pointe Pescade látta, hogy Zirone valamely titkos 
gondolatot forgat az elméjében. De milyen gondolatot? 
Miután nem találhatta ki, elhatározta, hogy egyene
sebben neki hajt a dolognak.

— Vajjon mit kereshet ez az átkozott orvos Sziczi- 
liában és épen Cataneában? — kérdé Zirone.

— Mit! Hát szent Ágotára! a várost akarja meg
tekinteni! Fel akar mászni az Etnára. Gazdag utazó 
létére — utazik!

— Pescador, — mondá Zirone, — a kiben koronkint 
bizonyos bizalmatlanság támadt, úgy látom, hogy te 
nagyon sokat tudsz erről az emberről!

— Nem többet, mint a mennyinek jó hasznát, ve-
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hetném, ha alkalom kínálkoznék! — viszonzá Pes
cador.

— Mit akarsz azzal mondani?
— Azt, hogy ha Antekirtt orvos a mi vidékünkre 

jönne, a mi valószínű, hát akkor ő exczellencziáját egy 
kicsit meg kellene adóztatnunk.

— Gondolod? — kérdé Zirone.
— És ha a mulatság csak egy vagy két milliójába 

kerülne, akkor igen jó üzletet csinálna.
— Azt hiszed?
— És ebben az esetben Zirone és barátai valóságos 

tökfilkók volnának.
— Jól van! — mondá Zirone nevetve. — Ezzel a 

bókkal most már elmehetsz aludni.
Pescador, miután még egy hatalmas füstfelhőt bo

csátott volna ki szivarkájából, elment társai után a 
fogadó pajtájába, Carpena pedig visszavonult a szo-

Pointe Pescade a helyett, hogy elaludt volna, osz
tályozta elméjében mindazt, a mit tett és mondott.

Vajjon a.rábízott érdekeket előmozdította-e attól a 
pillanattól fogva, mikor Zirone, nagy meglepetésére, 
Antekirtt orvos nevét említette előtte! Ítélje meg az 
olvasó a következőkből.

Az orvos azzal a reménynyel indult Szicziliába, hogy 
itt találja Sárkányt és a mennyiben együtt volnának, 
Torontál Simont is, a mi nem volt lehetetlen, mert 
hiszen mind a ketten együtt hagyták el Raguzát. Ha 
Sárkányt nem találná, Zironet akarta hatalmába kerí
teni és jutalom vagy fenyegetés segélyével megtudni 
tőle Sárkány és Torontál Simon hollétét. Ebből állt a 
terve, a melyet következőleg akart végrehajtani :

Az orvos fiatal korában több ízben meglátogatta 
Szicziliát és főleg az Etna környékét. Ismerte a hegy
mászók által használt különböző utakat, a melyek
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közül a középső kúp tövében épült ház előtt vonul el. 
E ház neve «Casa Inglese» — az angol ház.*

Zirone bandája, a melyhez Carpena Malta szigetén 
keresett ujonczokat, e pillanatban az Etna lejtőjén por- 
tyázott. Bizonyosra lehetett tehát venni, hogy oly híres 
ember megérkezése, a milyen Antekirtt orvos volt, 
Cataneában is oly hatást fog előidézni, mint minden
hol, a hol megjelent. Miután az orvos tüntetőleg fogja 
kijelenteni, hogy fel szándékozik menni az Etnára, 
Zirone is kétségkívül értesülni fog erről a tervről — 
főleg Pointe Pescade közbenjárásával. A mint láttuk, 
a dolgot nem volt nehéz szóvá tenni, miután Zirone 
maga kérdezte ki Pescadort az orvos felől.

Következő módon akartak Zirone számára kelepczét 
készíteni és alaposan lehetett remélni, hogy a haramia
főnök bele is fog esni.

Egy nappal a tűzhányó hegy meglátogatására kitű
zendő határidő előtt, a Ferrato legénységéből tizen
két ember, jól felfegyverkezve, titokban megszállja a 
Casa Ingleset. Másnap az orvos, Luigi, Péter és egy 
*kalauz kíséretében el fog indulni Cataneából a szoká
sos úton, úgy, hogy este nyolcz órakor érkezzék a Casa 
Inglesebe és ott tölthesse az éjszakát. így szoktak 
cselekedni mindazok az utazók, a kik az Etna csúcsáról 
akarják élvezni a napfelkelés nagyszerű látványát.

Nem szenvedhetett kétséget, hogy Zirone, Pointe 
Pescade ösztönzése folytán, igyekezni fog hatalmába 
keríteni az orvost, abban a hiszemben, hogy csak vele 
és két társával lesz dolga, hanem a Casa Ingleseben 
a Ferrato legénysége fogja őt elfogni és minden ellent- 
állás lehetetlen lesz. -

Pointe Pescade, e tervet ismervén, szerencsésen hasz-

* Ez az állomáshely, háromezer méternyi magasságban a tenger 
színe felett, néhány kényelemszerető angol gentleman bőkezűségé
nek köszönhető.
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nálta fel tehát a körülményeket arra és Zirone elmé
jében felköltötte azt a gondolatot, hogy kézrekeritse 
Antekirtt orvost, e dúsgazdag embert, a kit kedvére 
megsarczolhat, a nélkül, hogy szem elöl tévesztené 
czimborája figyelmeztetését. Ezenfelül, miután a nél
kül is óvakodnia kellett ettől az egyéniségtől, nem 
jobb volt-e őt kézrekerítenie, ha mindjárt koczkáz- 
tatja is a váltságdíj elvesztését? Erre határozta el ma
gát Zirone, Sárkány újabb utasításainak megérkezéséig. 
De a biztosabb siker érdekében, minthogy az egész 
rablócsapat nem állt rendelkezésére, ezt az expedicziót 
a Carpena által toborzott emberekkel akarta végrehaj
tani — a mi magában véve nem nyugtalaníthatta 
Pointe Pescadeot, a ki jól tudta, hogy a Ferrato 
hajósai könnyen el fognak bánni ezzel az egy tuczat 
gazemberrel.

De Zirone soha se bízott semmit a véletlenre. Miután 
Pescador állítása szerint a gőzyacht másnap volt meg
érkezendő, hajnalban elhagyta a Santa Grotta korcsmát 
és lement Cataneába, a hol minden veszély nélkül meg
jelenhetett, mert senki sem ismerte őt.

A gőzyacht már néhány órával ezelőtt horgonyt ve
tett, nem ugyan a rakpartok mellett, a hol mindig sok 
hajó állomásozik, hanem az elö-kikötő végén, az északi 
töltés és egy óriás feketés színű lávatömeg közt, a 
mely az 1669-ik kitörés alkalmával a tengerig elő
nyomult. %

Cap Matifou és tizenegy hajós, Luigi vezénylete 
alatt, már hajnalkor partra szállt Cataneában és egyen- 
kint elindultak a Casa Inglese felé.

Zironenak nem volt tudomása a partraszállásról és 
miután a Ferrato a parttól meglehetősen távol vetett 
horgonyt, nem is láthatta, mi történik a fedélzetén.

Este hat óra tájban egy csónak két utast szállított 
partra a gőzyachtról. E két utas az orvos és Báthory
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Péter volt. A Via Stesicoron és a Strada Etnán keresz
tül a villa Bellini felé tarottak, a mely körül gyönyörű 
nyilvános kert terül el.

Zirone e két utas után ment, a kik közül az egyik 
kétségkívül Antekirtt orvos volt. Sőt úgy intézte a dol
gát, hogy meglehetősen a közelükbe furakodhassék a 
sűrű néptömeg közt, a melyet a zene a villa Bellini 
kertjébe csalt. De ezt mégse tehette a nélkül, hogy 
az orvos és Péter észre ne vegyék e gyanús ficzkó 
manővereit.

Ha csakugyan Zirone volna, akkor az alkalom ked
vező volt arra, hogy még inkább beédesgessék őt a 
jól elkészített kelepczébe.

Este tizenegy óra tájban, mikor mindketten elhagyni 
készültek a mulatóhelyet, visszatérendők a hajóra, az 
orvos, Péter egy kérdésére fenhangon így felelt :

— Igen ; ennyiben maradunk. Holnap délben el
indulunk és a Casa Ingleseben fogunk hálni.

A kém kétségkívül megtudta, a mit tudni akart, 
mert a következő pillanatban eltűnt.

VII.

A Casa Inglese.

Másnap délután egy óra tájban az orvos és Báthory 
Péter elhagyni készültek a F erratát.

Az utasok a csónakba szálltak, de mielőtt elindul
tak volna, az orvos meghagyta Kösztrik kapitánynak, 
hogy szemmel tartsa az Eléktrik megérkezését, a me
lyet minden pillanatban vártak és azonnal küldje ki a 
villamos hajót a Farriglionihoz, más néven á Polyphem 
szikláihoz.

A csónak néhány percz múlva a cataneai kikötő 
rakpartjának egyik lépcsőjéhez ért. Antekirtt orvos
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és Péter úgy volt öltözve, mint a hegymászókhoz 
illik.

Gyorsan átmentek Catanea. városán. Semmiféle jel 
se mutatott arra, hogy utasainkat valaki követte volna. 
Miután letértek a Belvederebe vezető útra, elkezdtek 
felfelé haladni az Etna-csoport legelső hágóin, a me
lyeknek a szicziliaiak a Mongibello nevét adták.

Két óra múlva egy rövid, néhány percznyi pihenés 
alatt, a mely szükségesebb volt a lovakra, mint az uta
sokra nézve, az orvos és Péter lábaik alatt látták el
terülni Catanea városát, Palermo büszke vetélytársát, 
mely nem kevesebb, mint nyolczvanötezer lakossal bír. 
A rakpartokkal párhuzamos irányban elnyúló főutczáit, 
száz templomának tornyait és kupoláit, nagyszámú és 
festői külsejű zárdáit, a tizenhetedik század Ízlésében 
épült házait, a zöld lombos fák öve keríti körül, a 
melynél szebb övvel egyetlen város se dicsekszik a 
világon. Valamivel távolabb a kikötő látszott, a mely
nek az Etna készített természetes védtöltéseket, minek
utána részben eltorlaszolta az 1669-iki borzasztó ki
törés alkalmával, a mely tizennégy várost és falut el
pusztított, tizennyolczezer embert megölt és egy mil
liárd köbméternél több lávát ontott a vidékre.

A Belvedere falucskán túl, a kalauz egy rövidebb 
ösvényre tért át, hogy kiérjen a tramestierii útra. 
Itt még mindig a hegycsoport művelés alá vett 
részét találjuk, a mely körülbelül e városkáig nyú
lik fel kétezerszázhusz lábnyi magasságban. Délután 
négy óra tájban értek utasaink Nicolosiba, a nél
kül, hogy Cataneatól idáig, tizenöt kilométernyi 
úton akár farkasokkal, akár vadkanokkal találkoz
tak volna. Még húsz kilométernyi út volt hátra a Casa 
Ingleseig. \

— Mennyi ideig szándékozik exczellencziád itt ma
radni? — kérdé a kalauz.
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A FARRIGLIONI, VAGY POLYPHEM SZIKLÁI.

— A lehető legrövidebb ideig, — felelé az orvos, — 
úgy, hogy este kilencz óra tájban rendeltetésünk he
lyére érkezhessünk.

Akkor negyven percznyi pihenőt tarthatunk.
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— Nem bánom.
Ez épen elég volt arra, hogy röviden megebédeljenek 

egyikében a mezőváros két fogadója közül, melyek a 
szicziliai lokandák konyháinak rossz hírnevét vala
mennyire helyreütik. Egy darab kecskehús, szőlő, grá
nátalma, narancs és egy palaczk san-placidói bor — 
akárhány nagyobb város van Olaszországban, a mely
ben egyik-másik fogadós nagy zavarban volna, ha ily 
ebédet kellene előállítania.

Az orvos, Péter és a kalauz már öt óra előtt fel
felé mentek a hegység második emeletén, az erdős 
régióban.

Este nyolcz óra tájban az orvos és Péter már 
elérte a háromezer méternyi magasságot, a mely 
körülbelül az örökhó határvonalát képezi. Az Etna 
gerinczein annyi a hó, hogy elláthatja egész Olaszor
szágot és Szicziliát.

A Valle del Bovo tágas, hosszúkás medenczéjén túl 
a fekete láva, a hamu és salak régiójába jutottak. 
E némely helyen háromezer lábnyira emelkedő szir- 
teket meg kellett kerülniök. A rétegek közül helyen
ként még kilátszanak egyes trachyt- és bazalt-erek, 
a melyeket az elemek el nem pusztíthattak.

A talaj már rezgett alattuk. A hómezők alatt egyes 
reszketések futottak végig, a melyeket az Etna-cso- 
portban sohase szünetelő plutói működés idéz elő. 
A szél koronkint a kráter nyílásánál leverte a csótárt, 
s ilyenkor bizonyos kénes gőzök lecsapódtak a kúp 
tövéig és izzó kokszhoz hasonló salak záporként hul
lott a fehér hólepelre, a melyen aztán sisteregve ki
aludt.

A hőmérséklet nagyon alászállt — a hőmérő néhány 
fokot mutatott a’fagypont alatt — és a lég megritku- 
lása miatt csak nagyon nehezen lehetett lélegzeni. 
Utasaink kénytelenek voltak jól beburkolódzni a köpe-
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ITT-OTT MÉG TALÁLHATNI TÖLGYEKET, KŐRISFÁKAT . . .

nyeikbe. Az éles szél, a mely oldalvást söpörte végig 
a hegyet, felkavarta a földről a havat és forgószél 
pora gyanánt sodorta tova a levegőben.

Este kilencz óra felé lehetett. Az égen ezer meg
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ezer csillag ragyogott, a melyeket itt a magasban a 
lég csekélyebb sűrűsége még fényesebbeknek mutatott. 
A félhold nyugodtan alámerült az æoliai tenger vizeibe. 
Az éjszaka nyugalma felségesnek lett volna mondható 
minden más hegyen, mint egy folyvást működő vul
kánon,

— Már nem lehetünk messze a czéltól, — mondá 
az orvos.

— Itt a Casa Inglese, — felelé a'kalauz.
Egy falra mutatott, mintegy ötven lépésnyire balról, 

négyszázhuszonnyolcz méterrel a középső kúp orma 
alatt. Ezt a házat, a mely két ablakkal és egy ajtóval 
volt ellátva és melyet a fekvése megvédelmezett a hó 
elől, angol tisztek építették 1811-ben egy láva-alapo
kon nyugvó fensíkon, a melynek neve Piano del Lago.*

Antekirtt orvos, Báthory Péter és a kalauz a Casa 
Inglese felé tartott. Odaérkezvén, kopogtattak az 
ajtón, a mely azonnal kinyílt. A következő perczben 
embereik közt voltak. A Casa Inglese csupán három 
szobából áll és asztalokkal, székekkel és konyha
készlettel van fölszerelve, de ez elég ahhoz, hogy az 
Etna látogatói itt kipihenhessék magukat, miután 
elérték a kétezernyolczszáznyolczvanöt méternyi ma
gasságot.

Luigi attól tartván, hogy embereinek, ittlétét meg
sejthetnék, mindeddig nem akart tüzet gyújtani, noha 
csípős hideg volt. Most azonban már mellőzni lehe
tett ezt az elővigyázatot, miután Zirone tudta, hogy 
az orvos a Casa Ingleseben fogja tölteni az éjszakát. 
A kamrában levő fából tehát meggyujtottak nehány 
hasábot a tűzhelyen s így egyszerre megkapták a 

f

* Akkoriban, szándékoztak megkezdeni ama munkákat, a me 
lyek a Casa Ingleset observatoriummá alakították át, az olasz 
kormány és a fattaneai helyhatóság költségén.



383

melegséget és a világosságot, a melynek hiányát eddig 
sajnosán érezték.

Az orvos félrehívta Luigit és megkérdezte, hogy 
nem történt-e valami, mióta megérkeztek.

— Semmi, — felelé Luigi. — Csupán attól félek, 
hogy jelenlétünk nem maradt annyira titokban, mint 
kívánatos volna.

— Miért?
Mert, ha nem csalódom, Nicolisitól fogva egy 

ember jött utánunk, a ki eltűnt, mielőtt a kúp tövé
hez értünk.

— Ez csakugyan sajnálatos, Luigi, mert ez a kö
rülmény talán kedvét szegi Zironenak, hogy engem 
megtámadjon. És alkonyat óta senki se kerülgette a 
Casa Ingleset ?

— Senki, orvos úr, — felelé Luigi.
— Várjunk, Luigi, de egy ember folyvást őrt álljon 

az ajtó előtt. Az éjszaka világos, messzire lehet látni 
és igen fontos ránk nézve, hogy meg ne lepjenek ben
nünket.

A parancsot végrehajtották és miután az orvos le
ült egy lóczára a tűzhely mellett, emberei leheveredtek 
körűié a szalmakévékre. Cap Matifou az orvoshoz 
közeledett. Ránézett, de nem merte megszólítani, 
hanem észre lehetett rajta venni, hogy nyugtalan
kodott.

— Azt akarod tudni, úgy-e bár, hogy mi történt 
Pointe Pescadeval, —- mondá az orvos. — Légy türe
lemmel !... Nemsokára vissza fog térni,

Egy óra múlt el a nélkül, hogy valami háborgatta 
volna a csöndet a középső kúp körül. Semmiféle ár
nyék se jelent meg a fehér lejtőn a Piano del Lago 
előtt. Az orvos és Péter alig bírtak erőt venni nyug
talanságukon. Ha Zirone értesítve volna a tengerészek 
jelenlétéről' bizonynyal nem merné megtámadni a
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Casa Ingleset. S akkor kárba vesznék minden fárad
ság. Pedig Sárkány hiányában minden áron kézre 
kellett keríteni Sárkány társát és kicsikarni tőle a 
titkait !

Kevéssel tíz óra előtt puskalövés hallatszott mint
egy negyed mérfölddel a Casa Inglese alatt.

Mindnyájan kirohantak, de semmi gyanúsat se 
láttak.

— Pedig puskalövés volt! — mondá Péter.
— Talán valamely vadász áll lesben vadkanokra 

vagy sasokra, — viszonzá Luigi.
— Menjünk be, — mondá az orvos. — Ne kocz- 

káztassuk, hogy meglássanak.
Valamennyien bementek a házba.
De tíz percz múlva az őrt álló tengerész berohant 

e szókkal :
— Fel! fel! Ha jól láttam . . .
— Többen jönnek? — kérdé Péter.
— Nem! csak egy ember.
Az orvos, Péter ; Luigi és Cap Matifou az ajtóhoz 

rohantak, de úgy, hogy homályban maradjanak.
Csakugyan egy ember, a ki oly gyorsan futott, 

mint egy zerge, felfelé sietett a fensíkig felnyúló régi 
lávaereken. Egyedül volt és néhány utolsó ugrás után 
az előtte széttáruló karok — Cap Matifou karjai közé 
dőlt.

Pointe Pescade volt.
— Gyorsan !... gyorsan !... biztos helyre, orvos 

úr! — kiáltá.
Egy pillanat alatt mindnyájan benn voltak megint 

a Casa Ingleseben, melynek ajtaja azonnal becsukódott.
— És Zirone? — kérdé az orvos. — Mi történt 

vele? . . . Sikerült elhagynod öt?
— Sikerült! . . .. azért, hogy önöket értesíthessem.
— Nem fog eljönni?



POINTE PESCADE VOLT.

— Húsz percz múlva itt lesz.
— Annál jobb!
— Nem ! annál rosszabb !... Nem tudom hogyan, 

de megtudta, hogy ön tizenkét embert küldött ide 
előre.

Verne : Sándor Mátyás. 25
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— Kétségkívül attól az embertől tudta meg, a ki 
utánunk jött! — mondá Luigi.

— Elég az hozzá, hogy tudja, — viszonzá Pointe 
Pescade, — és azonnal belátta, hogy ön kelepczébe 
akarja keríteni.

— Hadd jöjjön hát! — kiáltá Péter.
— Hiszen jön is, Péter úr! Hanem a Máltából 

érkezett tizenkét ujonczon kívül magával hozza a 
banda nagyobbik részét is, a mely ma délután tért 
vissza Santa Grottába.

— Hányán vannak mindössze a haramiák? — kérdé 
az orvos.

— ötvenen! — felelé Pointe Pescade.
Az orvos és a kis csapat helyzete egyszerre nagyon 

veszélyessé vált, ötven ember ellen tizenhatan voltak : 
az orvos, Luigi, Péter, Cap Matifou, Pointe Pescade 
és a tizenegy tengerész.

Mindazonáltal az orvos előbb hallani akarta Pointe 
Pescadetöl, hogy mi történt és a következőket tudta 
meg :

Zirone reggel érkezett meg Cataneából, a hol az 
éjszakát töltötte és az orvos csakugyan őt látta kém
kedni a villa Bellini kertjében. Mikor a Santa Grotta 
korcsmába visszatért, egy parasztot talált ott, a ki őt 
értesíté, hogy a Casa Ingleset tizenkét ember szállotta 
meg, a kik különböző útakon mentek oda.

Zironenak se kellett több, hogy megértse a helyze
tet. Nem ő csalta hálóba Antekirtt orvost, hanem őt 
akarja kelepczébe keríteni az orvos, a ki ellenében 
óvatosságra intették. Pointe Pescade azonban sürgette 
Zironét, hogy támadja meg a Casa Ingleset és váltig 
erősítette, hogy a maltai ujonczok könnyen el fognak 
bánni az orvos kis csapatával. De Zirone nem igen 
akarta a tanácsot követni. Sőt Pointe Pescade sürge
tései annyira gyanúsnak látszottak előtte, hogy szem-
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mel tartotta öt, — a mit Pescade nagyon hamar 
észrevett.

Pointe Pescade tudta, hogy az orvos az övéivel 
együtt veszve van, ha nem értesíti őket, a végből, 
hogy idejekorán elmenekülhessenek, vagy legalább 
előkészülhessenek a védelemre. Addig várt tehát, míg 
Zirone csapata olyan helyre ér, a honnét megláthatta 
a Casa Ingleset, a melyet az akrobata nem ismert. 
Kilencz óra tájban pillantotta meg a megvilágított 
ablakokat, mikor már nem egészen fél méri öldnyire 
voltak a kúp lejtőitől. Pointe Pescade azonnal neki 
iramodott abban az irányban, Zirone utána lőtt, de 
nem találta. Ez volt az a lövés, a melyet a Casa Inglese- 
ben hallottak.

Az elbeszélés végével az orvos egy kézszorítással 
köszönte meg a merész és értelmes fiúnak azt, a mit 
érdekükben tett, aztán a teendők felett tanácskoztak.

Elhagyni a Casa Ingleset és visszavonulni éjnek 
idején a hegység lejtőin, melynek minden ösvénye és 
zúga ismeretes volt Zirone és társai előtt, annyi lett 
volna, mint a bizonyos halálba rohanni. Százszor töb
bet ért bevárni a hajnalt ebben a házban, eltorla- 
szolni és védelmezni magukat, mint egy erődben. 
Reggel aztán, ha általában el lehet menniök, világos 
időben vonulhatnak el és nem kell vakok módjára 
barangolniok a hegylejtőkön, meredélyek és szolfa- 
tárák közt. Tehát itt maradni és ellenállni, ez volt a 
jelszó. Az előkészületek a védelemre azonnal el
kezdődtek.

Mindenekelőtt a Casa Inglese két ablakának tábláit 
kellett becsukni és belülről jól megerősíteni. Lőrés 
gyanánt a tetőzet szarufái és a falpárkány közt létező 
hézagokat használhatták. Mindegyik tengerésznél volt 
gyors puska és húsz töltény. Az orvos, Péter és Luigi 
revolverekkel támogathatták embereiket. Cap Matifou- 

25*
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nak csak a karjai álltak rendelkezésére. Pointe Pescade
nak meg csak a kezei. De azért talán nem ők voltak 
épen legrosszabbul felfegyverkezve.

Negyven percznél több múlt el a nélkül, hogy bár
mily támadási kísérlet történt volna. Talán Zirone 
lemondott a tervéről, tudván, hogy Antekirtt orvost 
meg nem lepheti többé, mert Pointe Pescade minden
ről értesítette? De ötven ember s a mellett a hely
ismerete rendkívül kedvezővé tette rá nézve a siker 
esélyeit.

Egyszerre, tizenegy óra tájban, az őrt álló tenge
rész hirtelen belépett. Egy csapat közeledett, szét
szórtan és igyekezett három oldalról bekeríteni a 
Casa Ingleset ; — a negyedik oldalon, a mely kúp
lejtőhöz támaszkodott, a nélkül is lehetetlen volt a 
menekülés.

E hír hallatára az ajtót bezárták, eltorlaszolták, 
mindenki elfoglalta a helyét azzal az utasítással, hogy 
csak akkor lőj jön, ha az emberét biztosan czélba vette.

E közben Zirone és emberei a sziklák mellé hú
zódva, lassan és óvatosan haladtak előre a Piano del 
Lago kis fensíkja felé, a hol óriási trachit- és bazalt
szikladarabok voltak felhalmozva, melyeknek kétség
kívül az volt a rendeltetésük, hogy a téli zivatarok ide
jén megóvják a Casa Ingleset a hó alá temettetéstől.

Egyszerre egy lövés dördült el. A szarufák és a 
háztető közt könnyed füstgomoly látszott. Egy ember 
lerogyott, halálosan megsebezve. A csapat azonnal 
visszahátrált néhány lépésnyire és elrejtőzött a sziklák 
mögött. De Zirone, a terep mélyedéseit felhasználva, 
lassankint visszavezette őket a Piano del Lago tövéig.

Ez azonban nem történt a nélkül, hogy körülbelül 
tizenkét lövés ne világította volna meg a Casa Inglese 
homlokzatát — e lövések ismét két haramiát terítet
tek le a hóra.



ZIRONE ÉS ÖVÉI A SZIKLÁK MÖGÉ HÚZÓDVA HALADTAK . . .

Ekkor Zirone rohamot parancsolt. Az egész csapat, 
néhány újabb sebesülés árán, megrohanta a Casa 
Ingleset. Az ajtót átlyukgatták a puskagolyók és két 
tengerész, a ki könnyebb sebet kapott, kénytelen volt 
félrevonulni.
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A küzdelem nagyon hevessé vált. A támadóknak 
sikerült fejszéikkel összezúzni az ajtót és az egyik 
ablakot. Az ostromlottak kénytelenek voltak a foly
tonos tüzelés közepette kirohanást intézni a támadók 
ellen, hogy visszaverjék őket. Luigi kalapját egy 
golyó keresztülfúrta és Pétert Cap Matifou közbe
jötté nélkül az egyik bandita fejszecsapása a földre 
terítette volna. De a Herkules ott volt és a haramiát 
a saját fejszéjével verte agyon, a melyet a kezéből 
kicsavart.

Cap Matifou borzasztó volt a kirohanás alatt. Egyet
len golyó sem érte, noha talán húszszor is czélba 
vették. __

Ily ellenállással szemben a támadóknak másodszor 
is vissza kellett vonulniok. Az orvos és övéi tehát 
yisszamehettek a. Casa Inglesebe és számot adhattak 
maguknak a helyzetről.

— Mennyi lőszerünk van? — kérdé.
— Fejenkint tíz,-tizenkét töltény, — felelé Luigi.
— Hány az óra?
— Éjfél körül jár az idő.
Még négy óra, mielőtt hajnalodnék. Minden áron 

takarékoskodni kellett a lőszerekkel, mert szükség 
lehet rájuk a visszavonulásnál.

De akkor hogyan védelmezzék magukat, hogyan 
akadályozzák meg a Casa Inglese megostromlását, ha 
Zirone és emberei újabb rohamot intéznének ellene?

Pedig csakugyan ezt. tették egy negyedórái pihenés 
után, a mely alatt sebesültjeiket hátravitték egy láva
tömeg mögé, a mely mintegy védbástyát képezett.

A banditák, a kiket az ellenállás és öt vagy hat 
társuk megsebesülése felbőszített, ismét előre nyomul
tak és megjelentek a fensík párkányán.

Zirone újabb rohamra tüzelte embereit.
Oly hévvel rohanták meg ezúttal a Casa Ingleset,
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HATALMAS SZIKLADARABOK GÖRDÜLTEK ALÁ.

hogy az ajtót és ablakot végkép összetörték és az 
egész házat megszállták volna, ha egy váratlan sor
tüzelés öt vagy hat embert meg nem öl közülök. 
Megint vissza kellett vonulniok a fensík alá, de két
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tengerész is oly súlyosan megsebesült, hogy félben 
kellett hagyni a harczot.

Négy vagy öt lövés minden egyes emberre — ennyi 
maradt mindössze a Casa Inglese védelmezőinek. Ily 
körülmények közt a visszavonulás csaknem lehetetlen 
volt, még fényes nappal is. Érezték tehát, hogy veszve 
voltak, ha csak segély nem érkezik. De honnét érkez
hetnék segély?

Egyszerre hatalmas szikladarabok, a melyek lavina 
módjára görögtek alá a lejtőn, három haramiát agyon
zúztak, mielőtt az illetők félreugorhattak volna.

Cap Matifou gördített le nagyobb bazalt-szikladara
bokat, a melyek aztán lezuhantak a Piano del Lago 
párkányán. De a védelem e módja nem volt elégséges 
és különben is csakhamar el fog fogyni. Kívülről 
kellett tehát segítséget hozni, különben menthetetle
nül elvesznek mindannyian.

Ekkor Pointe Pescadenak egy gondolata támadt, 
a melyről nem akart szólni az orvosnak, mert attól 
félt, hogy megtagadná a beleegyezését. De eszméjét 
közölte Cap Matifouval.

A Santa Grotta-fogadóban elejtett szavakból meg
értette, hogy egy csendőrszakasz *van Cassoneban. 
Cassone pedig nem volt messzebb egy óra járásnyinál. 
Nem volna-e lehetséges elmenni és értesíteni a csend
őröket. Igen, de csak ama feltétel alatt, hogy át
mehessen az ostromló csapaton s azután nyugat felé 
a hegységbe menekülhessen.

— Meg kell lenni, következőleg meg is fog lenni, — 
mondá magában Pointe Pescade. — Az ördögbe ! vagy 
clown az ember, vagy nem clown!

És közölte Cap Matifouval a módot, a melynek 
segélyével lehetővé akarta tenni, hogy segítséget 
hívhasson.

— De, — mondá Cap Matifou, — azt koczkáz- 
tatod . . .
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— Akarom!
Cap Matifou soha se mert volna Pointe Pescade

nak ellenszegülni.
Ekkor a Casa Inglese mellett jobbról egy olyan 

helyre mentek mindketten, a hol a hó nagy tömegek
ben torlódott össze.

Tíz perez múlva, mialatt a küzdelem mindkét rész
ről nagy hévvel folyt, Cap Matifou újból megjelent 
és egy roppant hógömböt görgetett maga előtt, aztán 
a szikladarabok közt, a melyeket a tengerészek foly
vást aláhengergettek az ostromlókra, legördítette ezt 
a gömböt, a mely legurult a lejtőn, áthaladt Zirone 
emberei közt, és ötven lépésnyivel alább megállt, 
épen a talaj egy kis bemélyedésében.

Ekkor a hirtelen megállapodás következtében meg
repedt hógömb szétnyílt és egy élénk, mozgékony 
— és mint ő maga mondani szokta — «kissé ravasz» 
emberke ugrott ki belőle.

Pointe Pescade volt. E megkeményedett hókéreg
ben le merte magát hengeríttetni a lejtőn, koczkáztat- 
ván, hogy valamely meredek mélységébe zuhan. Sze
rencsésen leérkezett és csakhamar eltűnt Cassone irá
nyában.

Az orvos nem látván Pointe Pescade-ot, attól félt, 
hogy megsebesült s a nevén szólítá.

— Elment! — felelé Cap Matifou.
— Elment? JÉBk' *
— Igen !... segítséget fog hozni.
— Es hogyan ment el?
— Egy hólabdában!
Cap Matifou elbeszélte, hogy mit tett Pointe Pescade.
— Ah ! a derék fiú, — kiáltá az orvos. — Bátorság, 

barátim! A haramiák nem fognak bennünket kézre- 
keríteni.

És a szikladarabok tovább hulltak a támadókra.
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De ez a védelmi eszköz is nemsokára kifogyott, mint 
a többi.

Hajnali három óra tájban az orvos, Péter, Luigi és 
Cap Matifou a tengerészekkel együtt, a kik sebesült
jeiket magukkal vitték, kénytelenek voltak kiüríteni 
a Casa Ingleset, a mely Zirone hatalmába került. 
Húsz társa elesett, de azért a banditák még mindig 
túlnyomó többségben voltak. A kis csapat nem is 
vonulhatott vissza másfelé, mint a középső kúp lejtőin 
fel, e lávasalak- és hamutömkelegben, a melynek 
csúcsát egy kráter vagyis egy tüzes mélység képezi.

Valamennyien e lejtőkre menekültek, de magukkal 
vitték sebesült társaikat. Kétszázötven méternyire 
mentek fel a kénes gőzök közt, a melyeket a szél 
levert rájuk.

A hajnal szürkülni kezdett és a mesginai tenger
szoros keleti partjain a calabriai hegyek ormai már 
fényesebb színekben kezdtek tündökölni.

De abban a helyzetben, a melybe az orvos és em
berei jutottak, még a hajnal sem kecsegtethette őket a 
menekülés reményével. Folyvást felfelé kellett menniök 
a hegyoldalon, elfogyasztották legutolsó golyóikat és 
kifogytak a legutolsó szikladarabokból is, a melyet 
Cap Matifou emberfeletti erővel zúdított alá. Azt kel
lett tehát hinniök, hogy veszve vannak, mikor egy
szerre a kúp tövénél puskalövések hallatszottak.

A haramia-csapatbanap?y pillanatnyi tétovázás mu
tatkozott; De osákhíKíen. valamennyien elkezdtek 
futni, hanyatthomlok lefereoa lejtőn.

Megismerték a csendőröket, a kik Cassoneből jöttek, 
Pointe Pescadeal az élükön.

A bátorszívü fiúnak el se kellett mennie a faluig. 
A csendőrök már útban voltak, mert hallották a 
puskalövéseket. Pointe Pescadenak nem volt egyéb 
dolga, mint őket a Casa Inglese felé vezetni.
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CAP MATIFOU ZIRONET BELELÖKTE A LÁNGOLÓ MÉLYSÉGBE.

Ezzel az orvos és emberei javára fordult a koczka. 
Cap Matifou, mintha egymaga egy egész lavina 
lett volna, a legközelebb álló két banditára rohant, 
egy-egy ökölcsapással agyoncsapta őket, mielőtt ide-
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jük lett volna megmenekülni, aztán megrohanta 
Zironet.

— Bravo, Cap, bravo ! — kiáltá Pointe Pescade, — 
a ki ezalatt odaérkezett. Vágd a földhöz ! hadd érintse a 
válla a földet !... Nézzék a birkózást, uraim, a birkó
zást Zirone és Matifou közt.

Zirone meghallotta e szókat és szabadon maradt ke
zével kilőtte a revolverét Pointe Pescadera.

Pointe Pescade lerogyott.
Ekkor irtóztató dolog történt. Cap Matifou megra

gadta Zironét és a nyakánál fogva magával vonszolta, 
a nélkül, hogy a félig megfojtott nyomorult ember 
képes lett volna ellenszegülni.

Hiába kiáltott rá az orvos, a ki élve akarta hatal
mába keríteni Zironét, hogy ne bántsa az áldozatát! 
Hiába rohant utána Péter és Luigi ! Cap Matifou nem 
gondolt egyébre, minthogy Zirone megsebezte Pointe 
Pescadeot és talán halálosan! Nem bírt többé szenve
délyén uralkodni, nem hallott semmit, nem látott 
semmit, sőt nem is nézett arra a félholt emberre, a kit 
most már kinyújtott kezében vitt tova.

Végre egy utolsó ugrással egy solfatara tátongó krá
terének a szélére ért és Zironet beledobta a lángoló 
mélységbe.

Pointe Pescade, meglehetősen súlyosan megsebe
sülve, az orvos térdére támaszkodott. Antekirtt meg
vizsgálta és bekötözte a sebét. Cap Matifou szemeiből 
nagy könnycseppek peregtek alá, mikor visszatért a 
pajtásához.

— Ne félj, Cap, ne félj !... Nem lesz semmi bajom ! — 
suttogá Pointe Pescade.

Cap Matifou a karjaira vette őt, mint egy kis gyer
meket és valamennyien lementek a kúp lejtőjén, mi
alatt a csendőrök üldözőbe vették Zirone haramia- 
csapatának utolsó menekültjeit.
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Hat órával később az orvos, övéivel együtt, megér
kezett Cataneába és átszállíttatá magát a Ferrato fedél
zetére.

Pointe Pescadeot a saját kabinjába vitték. Hogyne 
részesült volna jó gondozásban, mikor Antekritt volt 
az orvosa és Matifou Cap a betegápolója! Ezenfelül a 
sebe se volt veszélyes, mert a golyó csak a mellét érte.

A Ferrato tehát szeptember 8-án felszedte horgonyait 
és elindult Antekirtta felé, a hol rövid és szerencsés 
átkelés után csakhamar megérkezett.

Az orvos, Péter és Luigi itt újabban megvitatták a 
terveket, a melyekben egész életük összpontosult. Most 
a fődolog volt feltalálni Carpenát, a kinek tudnia kel
lett, mi történt Sárkány nyal és Torontál Simonnal.

A spanyol ugyan kimenekült a Casa Inglese körül 
véghezment kalandból, a mennyiben szépen otthon 
maradt a Santa Grotta-korcsmában, de a szerencse nem 
sokáig kedvezett neki.

Tíz nap múlva az orvos egyik ügynöke jelentette, 
hogy Carpenát elfogták Szirakuzában, nem mint Zirone 
czinkosát, hanem egy régi, — most már tizenöt évnél 
régibb bűntette — egy gyilkosság miatt, a melyet 
Almayateben, a maiagai tartományban követett el s 
a melyért annak idején szülőföldéről elköltözött és 
Rovignóban telepedett le.

Három hét múlva Carpena, a kinek kiszolgáltatá
sát kieszközölték, életfogytig tartó gályarabságra ítél
tetett és elküldetett a marokkói-partokra, Ceutába, 
a hol Spanyol ország legjelentékenyebb fegyintézetei
nek egyike létezik.

— Végre, — mondá Péter, — végre a nyomorultak 
egyike gályarabságra jutott, életfogytig.

— Életfogytig? . . . Nem! — viszonzá az orvos. — 
Ha Ferrato Andrea a börtönben halt meg, Carpenának 
nem szabad a börtönben meghalnia!



NEGYEDIK RÉSZ.

I.

A ceutai kormányzóság.

Szeptember 21-én, bárom héttel a legutóbbi esemé
nyek után, a melyeknek színhelye Catanea tartomány 
volt, egy gőz-yacht — a Ferrato — friss északkeleti 
széllel haladt tova Európa legdélibb csúcsa közt, a mely 
spanyol földön van és angol birtok és az Almina csúcsa 
közt, a mely marokkói földön van és spanyol birtok.

Az orvos és Báthory Péter egyedül voltak a fedélze
ten, melynek első kapitánya Kösztrik és második kapi
tánya Luigi volt. A legutóbbi szicziliai expedicziónak, 
a mely Sárkány és Torontál Simon fölkeresésére indít
tatott, nem lehetett semmiféle eredménye, miután 
Zirone halálával végződött. Most újra keresni kellett 
a nyomot és kényszeríteni Carpenát, hogy megmondja, 
a mit Sárkány és czimborája felöl tud. Miután pedig a 
spanyolt gályarabságra ítélték és Ceutába küldték, itt 
kellett őt felkeresniök, mert csupán itt tehették vele 
magukat érintkezésbe.

Ceuta egy megerősített kis város, amolyan spanyol 
Gibraltár-féle. A Hacho-hegy keleti lejtőjén épült, s e 
napon, reggel kilencz óra tájban, a gőzyacht épen a 
kikötőjének irányában manövrirozott, nem egészen 
három mérföldnyire a parttól.

A Ferrato gyorsan közeledett az afrikai parthoz. 
A beszögellő öböl, a melynek belső végén ,Tanger mint-
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AZ ORVOS ÉS BÁTHORY PÉTER EGYEDÜL VOLTAK A FEDÉLZETEN, 

egy elrejtőzik, kezdett el-elmaradozni, ellenben Ceuta 
sziklája annál láthatóbbá lett, mert túl rajta a part, 
sarkot képez dél felé. Lassanként elszigetelődött, mint 
egy magános sziget és mindinkább kiemelkedett annak
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a keskeny földszorosnak a végén, a mely a kontinens
sel összeköti. Felebb, a Hacho-hegy felé, egy római 
fellegvár helyén épült erőd tűnt fel, a melyben az őrök 
folyvást szemmel tartják a szorost és főleg a marokkói 
területet, a melybe Ceuta be van ékelve. A kis monakói 
herczegség a franczia területen körülbelül hasonló oro- 
grafiai viszonyokat mutat fel.

A Ferrato reggeli tíz órakor horgonyt vetett a kikötő
ben, vagyis helyesebben két fonalnyira a rakparttól, a 
melyet a hullámok széltében verdesnek.

Miután az egészségügyi közegek megjelentek a hajón 
és általában az összes formaságok megtörténtek, az 
orvos. Péter kíséretében, csónakra ült s átszállíttatta 
magát a város falai tövében levő kis rakpartra. Semmi 
kétség se lehetett az iránt, hogy elhatározott szándéka 
volt Carpenát hatalmába keríteni. De hogyan ejtse 
módját? Csak a helyiségek kellő megvizsgálása után és 
a körülmények szerint fogja elhatározni, hogy erőszak
kal rabolja-e el a spanyolt, vagy lehetővé tegye a meg
szökését a ceutai fegyintézetből.

Ezúttal az orvos nem igyekezett megőrizni inkogni- 
tóját, sőt ellenkezőleg. Ügynökei máris elhíresztelték 
a hírneves egyéniség megérkezését. Ki ne ismerte volna 
legalább híréből ezen az arab földön, a mely Szueztől a 
Spartal-fokig terjed, a tudós tál ebet, a ki most vissza
vonultan élt Antekirtta szigetén, a Syrtek tengerében? 
A spanyolok, valamint a marokkóiak ünnepélyes fogad
tatásban is részesítették.

Ez a zaj nyilván összevágott az orvos terveivel. Azt 
akarta, hogy hírneve előmozdítsa a czéljait. Péter és 
Antekirtt tehát nem iparkodtak a népies tüntetések elől 
menekülni. A legelőkelőbb ceutai szálloda nyitott hintó- 
ján bejárták a város szűk utczáit, melynek két oldalán 
minden eredeti jelleget nélkülöző szomorú házak emel
kednek.
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Az orvos három óra tájban parancsot adott a kocsis
nak, hogy hajtson a ceutai kormányzó palotájába. 
Látogatást akart nála tenni — a mi igen természetes 
udvariassági tény volt egy előkelő idegen részéről.

Ceutát akkoriban Guyarre ezredes kormányozta. 
Három zászlóalj gyalogság állt a parancsnoksága alatt, 
ez a katonaság ideiglenes szolgálattételre küldetett át 
a rendes hadseregtől Afrikába, továbbá egy fegyenczőr
ezred, a mely a kis telepen állandósítva van, két tüzér
ségi üteg, egy század hidász és egy mór század, melynek 
családjai külön városnegyedben laknak. Az elítélt fe- 
gyenczek száma körülbelül kétezerre rúg.

A városból a kormányzó palotájához makadamozott 
országút vezet, a mely elnyúlik a spanyol birtok keleti 
végéig.

A keskeny földcsík az út két oldalán, a hegyek töve 
és a tenger közt, jól van művelve, de a lakosoknak 
ugyancsak emberül is kellett küzdeniök a talaj rossz 
minősége ellen.

A különféle zöldség és gyümölcsfa nem hiányzik, de 
meg kell adni, hogy emberi karokban sincs hiány.

Az állam az elítélteket nemcsak külön műhelyek
ben, vagy sánczmunkára vagy a folytonos tatarozást 
igénylő utak körül, hanem a városi rendőrségnél is 
alkalmazza, ha jó viseletűknél fogva alkalmasnak ta
láltatnak rend őr ügynökökül, a kik felügyelnek és egy
szersmind felügyelet alatt állnak, sőt még magánosok 
is használhatják őket különböző házimunkákra, a kor
mány által megállapított bizonyos feltételek mellett.

Az orvos, Ceutában tett látogatása alatt, találkozott 
néhánynyal, a kik szabadon jártak fel s alá az utczákon 
és házimunkákat teljesítettek, de még sokkal többet 
látott a bástyákon kívül az utakon és kertekben.

Mindenekelőtt azt kellett megtudni, hogy Carpena a 
fegyenczek melyik kategóriájához tartozott, mert az

26Verne : Sándor Mátyás.
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orvos terve módosítható volt a szerint, a mint Carpena 
szabadlábon volt vagy bezárva, magánosoknál dol
gozott vagy az állam számára.

— De, — mondá Péternek, — miután csak nemrég 
ítélték el, nem valószínű, hogy már élvezhesse azokat 
az előnyöket, a melyeket régibb fegyenczeknek enge
délyeznek jó magaviseletükért.

— És ha be van zárva? — kérdé Péter.
— Akkor elszöktetése nehezebb lesz, — felelé az 

orvos, — de meg kell lenni, tehát meg fog történni.
E közben a kocsi csöndesen robogott tova. A bás

tyáktól mintegy kétszáz méternyire bizonyos számú 
fegyencz tatarozta az országutat, fogházőrök felügye
lete alatt. Körülbelül ötvenen lehettek, némelyek 
kavicsot törtek, mások a széttördelt kavicsot szét
teregették az úton, vagy szétzúzták nehéz súlyaikkal. 
A kocsis kénytelen volt az út szélére kitérni, a hol még 
a tatarozás nem kezdődött el.

Egyszerre az orvos megfogta Báthory Péter karját.
— ő azT — mondá halkan.
Egy ember állt ott, mintegy húsz lépésnyire a társai

tól és az ásója nyelére támaszkodott. Carpena volt.
De ha az orvos ráismert, Carpena nem ismerhette 

meg benne Sándor Mátyás grófot, hiszen csak futólag 
látta őt Ferrato Andrea házánál, abban a pillanatban, 
mikor a csendőröket odavezette. Azonban mint min
denki, úgy ő is meghallotta, hogy Antekirtt orvos 
Ceutába érkezett. Carpena jól tudta, hogy ez a híres 
orvos ugyanaz volt, a kiről Zirone beszélgetett neki a 
szicziliai partokon, a Polyphem barlangjai közelében, 
ugyanaz a milliomos, a kire Sárkány figyelmeztette, 
s a ki miatt Zirone bandája azt a meghiúsult táma
dást intézte a Casa Inglese ellen.

Mi történt Carpena elméjében, mikor ily váratlanul 
szemközt találta magát az orvossal? Mily benyomás
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vett erőt egész valóján azzal a hirtelenséggel, a mely 
bizonyos photographiai műtétek jellemző sajátsága? 
E kérdésekre nehéz volna felelni. De annyi bizonyos, 
hogy az orvos az erkölcsi fölény egy nemével korlát
lanul uralkodik felette, hogy a saját egyénisége meg
semmisül az övé előtt és hogy a saját akaratánál erő
sebb idegen akarat vesz erőt rajta. Hiába igyekezett el
lenszegülni, kénytelen volt meghódolni e hatalomnak.

Az orvos megállíttatá a kocsiját és folyvást rátekin
tett, átható merevséggel. Szemgolyójának fénylő pontja 
sajátszerű és ellenállhatlan hatást gyakorolt Carpenára. 
A fegyencz érzékei lassankint eltompultak. Szempillái 
elkezdtek pislogni, majd lecsukódtak és végre csak 
gyöngén rezgettek. Aztán, mikor az érzéketlenség tel
jesen beállt, Carpena lerogyott az út szélére, a nélkül, 
hogy a társai valamit észrevették volna a történtekből. 
Egyébiránt oly mély delejes álomba merült, a melyből 
egyikök se lett volna képes őt felébreszteni.

Ekkor az orvos parancsot adott a kocsmának, hogy 
hajtson tovább, a kormányzó palotája felé. E jelenet 
nem tartóztatta fel őket fél percznél tovább. Senki se 
láthatta, mi történt közte és a spanyol közt — senki, 
csupán Báthory Péter.

— Most ez az ember az enyém, — mondá neki az 
orvos, — és kényszeríthetem őt . . .

— Hogy megmondja, a mit tud? — kérdé Péter.
— Nem, hanem hogy megtegyen mindent, a mit 

akarok, még pedig öntudatlanul. A legelső pillantás 
után, a melyet e nyomorultra vetettem, rögtön tud
tam, hogy urává lehetek és akaratát az enyimmel he
lyettesíthetem.

— Pedig ez az ember nem beteg.
— Ej ! hát azt hiszed, hogy a hipnózis csak az ideg

beteg emberekre gyakorol hatást? Nem, Péter. A té- 
bolyodottak tudnak legmakacsabbúl ellentállni neki.

26*
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A hipnotizálandónak öntudatos akarattal kell bírnia 
és a körülmények hatalmasan a kezemre dolgoztak az 
által, hogy Carpenában olyan természetet találtam, a 
mely teljesen fogékony a befolyásom iránt. Aludni is 
fog mindaddig, míg én nem akarom, hogy felébredjen.

— Megengedem, — viszonzá Péter, — de mit nye
rünk vele, mikor még a mostani állapotában se mon
dathatjuk el vele azt, a mit tudni érdekünkben áll?

— Kétségkívül, — mondá az orvos, — és igen ter
mészetes, hogy nem mondathatok vele olyasmit, a mit 
magam se tudok. De hatalmamban áll az, hogy a mikor 
nekem tetszik, megtehessek mindent, a mit akarok és 
pedig a nélkül, hogy az ő akarata ellenszegülhetne. 
Például ha holnap, holnapután, egy hét múlva, félév 
múlva, akár ébrenlétében is, azt akarom, hogy a fegy- 
házat elhagyja ... el fogja hagyni.

— Elhagyni a fegyházat . . . szabadon? — mondá 
Péter meglepetve. — De ehhez az is szükséges, hogy 
az őrei megengedjék! Az akarathelyettesítés hatalma 
nem terjedhet annyira, hogy képessé tegye őt széttépni 
a bilincseit, feltörni a börtön ajtaját, átmászni egy 
megmászhatatlan falon . . .

— Nem, Péter, — viszonzá az orvos, — nem kény- 
szeríthetném őt olyasmire, a mit én magam nem volnék 
képes megtenni és épen ezért teszek látogatást a ceutai 
kormányzónál.

Habár az orvos ezentúl bízvást rendelkezhetett Car- 
penával és akaratát a magáéval helyettesítvén kény- 
szeríthette, hogy bármikor a tetszése szerint cseleked
jék, mégis okvetlenül szükséges volt, hogy a fegyencz 
szabadon mozoghasson, mikor a pillanat elérkezik, 
hogy ezt vagy amazt cselekedje. Ehhez nélkülözhetlen 
volt a kormányzó engedélye, de az orvos remélte, hogy 
ezt az engedélyt ki fogja eszközölni" Guyarre ezredestől 
és hogy sikerülni fog megszöktetnie Carpenát.
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Tíz percz múlva a kocsi a nagy kaszárnyákhoz érke
zett, a melyek csaknem a spanyol birtok határán emel
kednek és végre megállt a kormányzó palotája előtt.

Guyarre ezredes már értesítve volt Antekirrt orvos 
megérkezéséről Ceutában. Ez a híres egyéniség, tehet
ségei és mesés gazdagsága hírnevének következtében 
csaknem olyan volt, mint egy inkognitó utazó fejede
lem. A kormányzó a lehető legnagyobb szívélyességgel 
is fogadta őt, valamint Báthory Pétert is.

— Orvos úr, — kezdé az ezredes, — a gyarmat nem 
nagy terjedelmű. — Fél nap alatt meg lehet nézni min
dent. De nem szándékozik ön néhány napig köztünk 
időzni?

— Csak alig négy vagy öt óráig, — mondá az or
vos. — Még ma este át kell mennem Gibraltárba, a hol 
holnap reggel várnak.

— Elutazni még ma este! —kiáltá a kormányzó. — 
Ah! ez lehetetlen. Biztosítom önt, orvos úr, hogy a mi 
katonai gyarmatunk érdemes a megtekintésre, ön két
ségkívül sokat látott, sokat tapasztalt utazásaiban, de 
higyje el, hogy Ceuta már csak fegyenczrendszerénél 
fogva is méltán magára vonja a tudósok és a nemzet
gazdák figyelmét.

Természetesen, némi hiúság is vegyült a magasztalá- 
sokba, a melyekkel az ezredes a gyarmatot elhalmozta.

A kormányzó tehát minden áron óhajtotta volna, 
hogy oly kiváló egyéniség, mint Antekirtt orvos, ha- 
laszsza az utazását és tisztelje meg látogatásával a 
fegyházat.

— Valóban lehetetlen elhalasztanom az utazást, kor
mányzó úr ; de ma az öné vagyok és ha tetszik . . .

— Már négy óra, — viszonzá Guyarre ezredes, — és 
nagyon kevés időnk marad . . .

— Valóban, — mondá az orvos, — és ezt annyival 
inkább sajnálom, mert ha ön óhajtaná nekem megmu-
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tatni a gyarmatát, én is óhajtanám önnek megmutatni 
a yachtomat.

— De nem halaszthatná el egy nappal a gibraltári 
útat, orvos úr?

-— Minden bizonynyal megtenném, ezredes úr, ha, 
a mint már szerencsém volt említeni, egy holnap reg
gelre kitüzött’találkozás nem kényszerítene elindulnom 
már ma este.

— Ez valóban sajnálatos,—felelé a kormányzó, — 
és soha se fogok megvigasztalódni a miatt, hogy 
nem sikerült önt tovább itt tartóztatnom. De vi
gyázzon! Az ‘ön hajója erődeim ágyúinak lőtávolá
bán horgonyoz és csak tőlem függ, hogy összelöves- 
sem-e vagy ne.

— Hát a megtorlás, kormányzó úr? — viszonzá az 
orvos nevetve. — Háborúba akar ön keveredni a ha
talmas antekirttai birodalommal?

— Tudom, hogy ez veszélyes koczkáztatás volna, — 
felelé a kormányzó, hasonló tréfás hangon. — De mit 
nem koczkáztatna az ember, hogy az ön társaságát 
huszonnégy órával tovább élvezhesse?

— Valóban, kormányzó úr, kétségbe vagyok esve, 
hogy e tekintetben nem tehetek eleget a kívánságá
nak — legalább ma nem. De talán lehetséges volna 
segíteni a dolgon.

— Hogyan, orvos úr, hogyan?
— Miután holnap reggel Gibraltárban kell lennem, 

okvetlenül el kell utaznom ma este. De úgy hiszem, 
hogy nem fogok két vagy három napnál tovább időzni 
ezen az angol sziklán. Ma csütörtök van s a helyett, 
hogy utazásomat a Közép-tenger keleti részei felé foly
tatnám, semmi se volna könnyebb, mint vasárnap reg
gel megint visszatérnem Ceutába . . .

— Valóban semmi se volna könnyebb és egyúttal 
lekötelezőbb irányomban, — viszonzá a kormányzó. —
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Kétségkívül a hiúság is beszél belőlem! De én istenem! 
Kiben nincs egy szemernyi hiúság ezen a világon. 
E szerint, kedves orvos úr, annyiban maradunk, va
sárnap . ..

— Igen, de csak egy feltétel alatt.
— Elfogadom, a nélkül, hogy tudnám mi lesz.
— A feltétel csak annyiból áll, hogy ön, a hadsegé

dével együtt, a Ferrato fedélzetén fog reggelizni.
— Megígérem, orvos úr, megígérem, de szintén csak 

egy feltétel alatt.
— Én is úgy teszek kormányzó úr, mint ön tett, 

bármi legyen is, elfogadom előre.
— ön és Báthory úr vasárnap nálam fognak ebé

delni.
— Igen szívesen. Ezzel tehát tisztában volnánk, oly- 

f or mán, hogy a reggeli és az ebéd közt. . .
— Vissza fogok élni a hatalmammal és kényszeríteni 

fogom önöket, hogy megbámulják birodalmam összes 
nevezetességeit, — viszonzá a kormányzó, kezet szo
rítván az orvossal.

Báthory Péter szintén elfogadta a meghívást és meg
hajtotta magát Ceuta nagyon szíves és nagyon önelé
gült kormányzója előtt.

Az orvos búcsúzni készült, és Péter kiolvashatta a 
szemeiből, hogy elérte a czélját. De a kormányzó el 
akarta kísérni jövendőbeli vendégeit a városig. Mind a 
hárman helyet foglaltak tehát a kocsiban és elindultak 
azon egyetlen úton, a^mely a kormányzó palotáját 
Ceutával összeköti.

A kocsi hirtelen megállott, mert mintegy ötven fe- 
gyencz összecsoportosulása eltorlaszolta az útat.

A kormányzó intett az egyik felügyelőnek, hogy 
jöjjön a kocsihoz. A felügyelő azonnal teljesíté a pa
rancsot, katonás léptekkel oda közeledett, kezét a sap
kája ernyőjéhez emelte és katonásan várt.
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A többiek valamennyien, őrök és fegyenczek, sorba 
álltak az út két oldalán.

■— Mi baj? kérdé a kormányzó.
— Kegyelmes úr, — felelé az altiszt, — egy fegyen- 

czet találtunk az út mellett fekve. Úgy látszik, hogy 
csak alszik, de mégse bírjuk felkölteni.

— Mióta van ebben az állapotban?
— Körülbelül egy órája.
— Folyvást alszik?
— Folyvást, kegyelmes uram. Olyan érzéketlen, 

mintha meg volna halva. Megrázták, megszurkálták, 
sőt még pisztolyt is sütöttek el füle mellett ; nem érez 
semmit, nem hall semmit!

— Miért nem hívták a fegyházi orvost? — kérdé a 
kormányzó.

— Elküldtem érte, kegyelmes uram, de nincs ott
hon és míg eljön, nem tudom mit tegyünk ezzel az 
emberrel.

— Nos, hát vigyétek a kórházba.
Az altiszt teljesíteni akarta a parancsot, de ekkor az 

orvos közbeszólt :
— Kormányzó úr, — mondá, — nem szíveskednék 

megengedni, hogy orvos létemre megnézzem ezt a ma
kacs alvót? Szeretném öt közelről látni.

— Igaz bizony! ez az eset épen az ön szakmájába 
vág! — felelé a kormányzó. — Antekirtt orvos fogja 
megvizsgálni ezt a gazficzkót !... Valóban erre büszke 
lehet !

Mind a hárman leszálltak a kocsiról és az orvos oda
ment az elítélthez, a ki az út szélén feküdt. E mélyen 
alvó embernél az élet már csak kissé ziháló lélegzésben 
és az ütőér sebesebb verésében nyilvánult.

Az orvos intett, hogy mindenki távozzék el mellőle. 
Aztán lehajolt a mozdulatlan test fölé, halk hangon 
beszélt hozzá és hosszasan ránézett, mintha saját aka-
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MI BAJ? ---- KÉRDÉ A KORMÁNYZÓ.

rátát át akarta volna ültetni az elméjébe. Végre az 
orvos felkelt.

— Csekélység az egész, — mondá, — ez az ember 
delejes álomba merült.
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— Igazán? —kérdé a kormányzó. Valóban külö
nös. És fel tudná ön ébreszteni ebből az álomból?

— Semmi sem könnyebb ennél ! — viszonzá az orvos.
És miután megérintette Carpena homlokát, könnye

dén felemelte a szempilláit és így szólt hozzá :
— Ébredj fel !... Akarom !
Carpena megmozdult, felnyitotta szemeit, de mind

amellett kábultnak látszott. Az orvos több ízben végig 
húzta a kezét a fegyencz arcza előtt, s ezáltal moz
gásba hozta körűié a levegőt. Carpena kábultsága las- 
sankint elenyészett. Azonnal felkelt, s a nélkül, hogy 
tudomással bírt volna arról, mi vele történt, megint 
odaállt a társai közé.

A kormányzó, az orvossal és Báthory Péterrel együtt, 
megint felült a kocsira, a mely elindult a város felé.

— De végre is, ez a gazember talán leitta magát? — 
mondá a kormányzó.

— Nem hiszem, — felelé az orvos. — Egyszerű 
somnambulizmus az egész.

— De mi idézhette elő?
— Erre a kérdésre nem tudok felelni, kormányzó 

úr. Lehetséges, hogy ennek az embernek már több íz
ben lehettek ilyen rohamai. De most már talpon van 
és a bajnak semmiféle következménye se lesz.

A hintó nemsokára a bástyához ért, rézsut végig
robogott a városon és megállt a rakpart előtt levő kis 
téren.

— íme, amott van a Ferrato, — mondá az orvos, 
a gőzyachtra mutatva, a mely könnyedén lebegett a 
hullámokon. — Ügy-e bár, kormányzó úr, nem fogja 
elfeledni, hogy elfogadta meghívásomat és nálunk fog 
reggelizni vasárnap reggel?

— És remélem ön se feledte el, orvos úr, hogy 
vasárnap este nálam ebédel?

— Pontosan meg fogok jelenni.
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Ezzel elváltak s a kormányzó nem távozott a rak
parttól, míg a csónak el nem indult.

És mikor a hajóra értek, az orvos így felelt Péter
nek, a ki azt kérdezte tőle, hogy a kívánsága szerint 
történt-e minden :
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— Igen !... Carpena vasárnap este a Ferrato fedél
zetén lesz a kormányzó engedelmével.

II.

Az orvos kísérlete.

Az utas, a ki nem értesült a hajó rendeltetése 
helyéről, nem találhatja el, hogy a világ melyik pont
ján teszi a lábát a szárazföldre, mikor Gibraltárban 
partra száll.

Mindenekelőtt egy rakpartot lát, apró beszögellések- 
kel, majd egy külső bástyát, kapuval, aztán egy sza
bálytalan alakú tért és végre egy hosszú, szűk és 
tekervényes utczát, a melynek neve Main Street.

Ezen az utczán, a- melynek makadamja minden idő
ben nedves, a teherhordók, dugárusok, csíz ma tisztítók, 
szivar- és gyufaárusok, a talyigák, terhes szekerek és 
virágos kocsik közt, kozmopolita zagyvalékban járnak- 
kelnek a máltaiak, a marokkóiak, spanyolok, olaszok, 
arabok, francziák, portugaliak, németek, szóval minden 
nemzetbeliek — sőt láthatni köztük még angolokat is ; 
de a háromegy királyság népét főleg barnakabátos 
gyalogság és kékes kabátos tüzérség képviseli, fején 
azzal a tortaforma kis sapkával, a mely az egyen
súly valóságos csodájánál fogva képes csak megállni a 
fülükön.

Pedig Gibraltárban vagyunk és ez az óriási szikla 
négyszázhuszonöt méternyi magassággal, függélyesen 
emelkedik a szárazföld oldalán, a hegy legalsó lejtőin, 
melynek tövét az öböl vizei mossák, húszezer lakos és 
hatezernyi helyőrség van összezsúfolva»' A hegy csúcsá
ról a tengerszorost, a marokkói partokat, balról a 
Közép-tengert, jobbról az Atlanti-tengert lehet látni.

Szeptember 19-én délután, a nagy fák árnyában,
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A KÉT EGYÉN SÁRKÁNY ÉS NAMIR VOLT.

háttal a kikötő ütegeinek, két egyén beszélgetett. Gond
juk volt rá, hogy járókelők meg ne hallhassák a sza
vaikat. E két egyén Sárkány és Namir volt.

Namir testtel-lélekkel híve volt Sárkánynak. Ö ne-
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velte fel a kalandort a tripoliszi duárokban, oly ön
feláldozással, mintha a szülőanyja lett volna. Sohase 
hagyta el öt.

Namir, a ki Sárkány gondolatait ismerte és tettei
ben részes volt, az anyai szeretet egy nemével ragasz
kodott hozzá és talán hívebben, mint Zirone, örömei
nek és nyomorúságainak egykori osztályos társa. Egy 
intésére minden tétovázás nélkül elkövetett volna bár
milyen bűnt, egy intésére kész lett volna meghalni 
érte. Sárkány tehát feltétlenül megbízhatott Namirban 
s azért rendelte Gibraltárba, hogy Carpenáról beszél
jen vele, a kitől most elég oka volt félni.

Mindenekelőtt Sárkány állt elő egy kérdéssel és ka
pott rá egy feleletet, a melyet mindketten kétségkívül 
legfőbb fontosságúnak tartottak, mert ettől függött a 
jövőjük.

— Száva? ... — kérdé Sárkány.
— Biztos helyen van Tetuánban, — felelé Namir. — 

E részben nyugodt lehetsz.
— De a távolléted alatt? . ..
— A távollétem alatt a ház egy öreg zsidónőre 

van bízva, a ki egy pillanatra se fog eltávozni. Külön
ben Száva nem tudja, hogy Tetuánban van, nem tudja, 
hogy én ki vagyok, sőt azt se tudja, hogy a te hatal
madban van.

— Gyakran beszélsz neki a házasságról? ...
— Gyakran, Sárkány, — felelé Namir. — Köze

leg a végső határidő, a mikor már Száva férje kell, 
hogy legyek. Hogy ez megtörténhessék, szabadon 
adott beleegyezésére van szükségem és ha ezt meg
tagadja ...

— Ez az én dolgom! — viszonzá Namir. — Majd 
kicsikarom én tőle a beleegyezést.

— Jól van Namir! — mondá Sárkány. — Csak 
őrizd gondosan! Nemsokára nálatok leszek én is.
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— Nem szándékozol bennünket elküldeni Tetuán- 
ból másfelé? — kérdé a marokkói nő.

— Nem, míg kénytelen nem leszek vele, mert ott 
senki sem ismeri és nem ismerheti Szávát! Ha az 
események arra kényszerítenének, hogy titeket onnét 
eltávolítsalak, jókor foglak értesíteni.

— És most, Sárkány, — folytatá Namir, — mondd 
meg, miért hívtál Gibraltárba?

— Azért, mert beszélni akartam veled. Elmondom 
neked a mostani helyzetemet, — viszonzá Sárkány. — 
Báthoryné eltűnt és a fia meghalt. Ettől a családtól 
tehát nincs mit félnem többé. Torontálné meghalt, 
Száva a hatalmamban van! Erről az oldalról is nyu
godt lehetek! A többiek közül, a kik titkomat ismer
ték, Torontál Simon, a bűntársam,.feltétlenül az ural
mam alatt áll, a másik, Zirone, meghalt Szicziliában, 
a legutóbbi expedicziója alkalmával. E szerint tehát e 
két ember se beszélhet és nem is fog beszélni.

— Kitől félsz hát? — kérdé Namir.
— Csupán két embertől, a kik közül egyik részben 

ismeri a múltamat, a másik pedig, úgy látszik, mé
lyebben akar beavatkozni a jelenembe, mintsem sze
retném.

— Az egyik Carpena, ugy-e bár? — kérdé Namir.
— Az, — felelé Sárkány — és a második Ante

kirtt orvos, a kinek összeköttetései a Báthory család
dal, Raguzában, mindig gyanúsaknak látszottak előt
tem! Ezenkívül Benitótól, a santagrottai csapiárostól, 
azt is megtudtam, hogy ez az ember, a kinek vagyonát 
sok millióra becsülik, tőrt vetett Zironenak, egy bizo
nyos Pescador segélyével, a ki az ő szolgálatában áll.

— Jobban kell óvakodnod ettől az Antekirtt orvos
tól, mint valaha!

— És a mennyire lehet, mindig tudnunk kell, hogy 
mit tesz és főleg, hogy hol van.



416

— Ez nehéz dolog Sárkány, — mondá Namir, — 
mert Raguzában legalább azt beszélték, hogy ma a 
Közép-tenger egyik végén van és holnap a másikon.

— Igen! ez az ember mindenütt jelen van, — 
kiáltá Sárkány. — De legalább nem fogom megen
gedni, hogy akadálytalanul megzavarja a terveimet és 
ha mindjárt az Antekirtta szigetén kellene is őt fel
keresnem ...

— Mihelyt az egybekelés megtörtént, nem lesz 
miért félned többé tőle, se mástól.

— Kétségkívül, Namir, és addig ...
— Addig óvatosak leszünk. Ezenfelül mindig előny

ben leszünk felette, a mennyiben mi tudhatjuk, hogy 
ő hol van, ő pedig nem tudhatja a mi hollétünket. 
De beszéljünk Carpenáról. Miért félsz ettől az ember
től, Sárkány?

— Carpena tudja, hogy milyen összeköttetésben 
álltam Zironeval! Több év óta be volt avatva bizo
nyos expedicziókba, a melyekben nekem is volt részem 
és ha netalán beszélne . . .

— Megengedem ; de Carpena a ceutai fogházban ül 
és életfogytiglani gályarabságra van elítélve.

— Épen e miatt nyugtalankodom.
Namir kénytelen volt elismerni, hogy Carpena a 

mostani helyzetében nagyon veszélyessé válhatik.
— Miért nem pusztult el inkább ő, mint Zirone ? — 

kiáltá Sárkány.
— De, —■ viszonzá Namir hidegen, — a mi nem 

történt meg Szicziliában, nem történhetik-e meg 
Ceutában ?

A kérdés szabatosan volt felvetve. Namir megma
gyarázta Sárkánynak, hogy semmi sem könnyebb, mint 
átmennie Tetuánból Ceutába, a hányszor neki tetszik. 
Hiszen csak néhány mérföldnyi távolság választja el a 
két várost egymástól. Miután a fegyenczek az ország-
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utakon dolgoznak vagy a városban járnak-kelnek, 
igen könnyű lesz neki pénzt és élelmiszereket is a kezébe 
játszani. Es ha egy darab kenyér vagy egy gyümölcs 
meg volna mérgezve, ki törődnék Carpena halálával, 
ki fürkészné az okát?

Egészben véve e beszélgetés eredménye a követke
zőkben foglalható egybemíg Antekirtt orvos Carpena 
kiszabadítását előkészíti, addig Sárkány és Namir igye
keznek azt lehetetlenné tenni, elküldvén a fegyenczet 
idejekorán azokba a másvilági börtönökbe, a melyek
ből nem lehet megszökni.

Miután minden teendő iránt megállapodtak, Sárkány 
Namirral együtt visszatért a városba s ott elváltak egy
mástól. Sárkány ugyanaznap elhagyta Spanyolországot, 
Torontál Simonnal találkozandó, Namir pedig másnap 
átkelt a gibraltári öbölön és Algezirasban arra a sze
mélyszállító gőzösre szállt, a mely Európa és Afrika 
közt rendesen közlekedik.

E gőzös, épen mikor kiért a kikötőből, találkozott 
egy gőzyachttal, a mely a gibraltári öbölben barangolt, 
mielőtt horgonyt vetett volna az angol vizekben.

A Ferrato volt. Namir látta annak idején Cataneá- 
ban és azonnal ráismert.

— Antekirtt orvos itt! — mormogá magában. — 
Sárkánynak igaza volt, veszély van, még pedig közel.

A marokkói nő néhány óra .múlva partra szállt 
Ceutában. De mielőtt Tetuánba visszatért volna, meg
tette a szükséges intézkedéseket, hogy érintkezésbe 
léphessen a spanyollal.

De valami közbejött, a mire Namir nem számítha
tott. Carpena az orvossal való találkozása után, beteg
nek jelentette magát és bár legkevésbbé sem volt 
beteg, mégis kieszközölte, hogy néhány napra fel
vették a fegyintézet kórházába. Namir tehát hiába 
őgyelgett a kórház körül, nem juthatott be hozzá.

27Verne: Sándor Mátyás.
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A Ferrato 22-én este vetett horgonyt a gibraltári 
öbölben. A gözyacht csak egy napot, vagyis a szom
batot, szeptember 23-át volt ott töltendő. Az orvos és 
Péter, mihelyt reggel partra szálltak, azonnal elmentek 
a Main-Streetben levő postahivatalba, a hol levelek 
vártak rájuk.

Az egyik levélben a szicziliai ügynökök egyike azt 
jelentette az orvosnak, hogy a Ferrato elutazása óta 
Sárkányt nem látták Cataneában, se Syrakuzában vágy 
Messinában. •

A másik levelet Pointe Pescade írta Báthory Péter
nek, tudatta vele, hogy végtelenül sokkal jobban érzi 
magát és sebének nyoma se maradt. Antekirtt orvos 
bármelyik pillanatban rendelkezhetik vele, valamint 
társával, Cap Matifouval is, a ki pihenő herkulesi mi
nőségében alázatos tiszteletét küldi mindkettőjüknek

Végre a harmadik levél Luiginak szólt, Mária írta, 
inkább anyai, mint testvéri hangon.

Ha az orvos és Báthory Péter harminczhat órával 
előbb sétáltak volna a gibraltári kertek közt, okvetle
nül találkoztak volna Sárkánynyal és Namirral.

Ezt a napot arra használták fel, hogy megtöltötték 
a Ferrato szeneskamráját friss szénnel, valamint a 
kazánokat és vizeshordókat édes vízzel. Minden készen 
állt tehát, mikor az orvos és Péter, a kik egy szállo
dában ebédeltek a Commercial Square-en, visszatértek 
a hajóra, épen abban a pillanatban, mikor a «first 
gunfire», az első ágyúszó, hírül adta a város kapuinak 
bezárását.

Azonban a Ferrato nem szedte fel horgonyait 
ugyanaznap este. Miután alig volt két órai időre szük
sége, hogy a tengerszoroson átkeljen, csak másnap 
reggel nyolcz órakor indult el és miután elhaladt az 
angol ütegek tüze előtt, a melyeknek czéllövéseit a 
tüzérek szíveskedtek másfelé irányozni, nehogy a gőz-
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NAMIR MEGLESTE OKÉT.

yachtot porrá löjjék, teljes gőzerővel Ceuta felé tar
tott. Fél tízkor a Hacho-hegy alá ért, de miután a 
szél észak-nyugat felől fújt, azon a horgonytalajőn, a
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hol három nappal előbb időzött, kedvezőtlen állomás
helyet talált volna.

A parancsnok tehát a város másik oldalán egy kis 
öblöcskét keresett fel, a melyet fekvése megvédett a 
nyugati széltől és a Ferrato itt vetett horgonyt, két 
fonalnyira a parttól.

Egy negyed óra múlva az orvos partra szállt egy 
kis mólón. Namir megleste őket és a gőzyacht egyet 
len mozdulata se kerülte el a figyelmét.

Mikor az orvos partraszállt, ott találta a rá vára
kozó kormányzót egyik hadsegédével.

— Jó napot, kedves vendégem, Isten hozta! — 
kiáltá a kormányzó’. — ön a leggondosabb ember és 
miután az egész napja az enyém . . .

— Csak akkor lesz az öné, kormányzó úr, miután 
ön a vendégem volt. Ne feledje, hogy a reggeli a 
«Ferrato» fedélzetén várja önt.

— Nos, ha vár, orvos úr, akkor udvariatlanság 
volna sokáig várakoztatnunk.

A csónak visszaszállította a hajóra az orvost és 
vendégeit. Az asztal nagyúri fényűzéssel volt felterítve 
a gőzyacht ebédlő-termében és mindnyájan jó ét vágy- 
gyal reggeliztek.

A beszélgetés főleg a gyarmat kormányzata, a lako
sok erkölcsei és szokásai, a spanyol lakosság és a 
bennszülöttek közt fennálló viszony körül forgott. Az 
orvos amúgy mellékesen felemlítette azt a fegyenczet 
is, a kit harmadnapja felébresztett delejes álmából, a 
kormányzói palotához vezető úton.

— Kétségkívül semmire sem emlékszik, ugy-e bár?— 
kérdé.

— Semmire, — felelé a kormányzó, — de e pil
lanatban nem foglalkozik útkapárással.

— Hát hol van? — kérdé az orvos bizonyos nyug
talansággal, a melyet csak Péter vett észre.
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— A kórházban, — viszonzá a kormányzó. -— Ügy 
látszik, hogy ez a megrázkódtatás megártott drága

— Miféle ember ez?
— A neve Carpena, származására nézve spanyol, 

különben pedig közönséges gyilkos, a ki nem érdemes 
az érdeklődésre, orvos úr. Biztosítom önt, hogy a 
fegyintézet nem sokat vesztene a halála által.

Reggeli után a kávét a fedélzeten szolgálták fel és 
a szivarok és szivarkák füstfelhőkben enyésztek el, a 
hajó hátulján kifeszített sátor alatt. Végre az orvos 
azt indítványozta a kormányzónak, hogy további kése
delem nélkül partra szálljanak. Most már teljesen a 
rendelkezésére bocsátotta magát és kész volt meg
nézni az egész gyarmatot.

Az indítvány elfogadtatott és ebédig a kormányzó 
kedvére megmutatgatott híres vendégének minden 
látnivalót.

Az orvos még ugyanazon éjjel el akart indulni, 
vissza Antekirttába, de megígérte, hogy az este na
gyobb részét a kormányzó társaságában fogja tölteni. 
Este hat óra tájban a kormányzói palotába mentek, 
a hol elegánsan felszolgált ebéd várt rájuk, viszonzásul 
a reggeliért.

Felesleges említenünk, hogy e séta alatt, intra et 
extra muros, Namir folyvást követte az orvost, a ki 
nem is sejté, hogy ily gondosan szemmel tartják.

Az ebédnél széles jó kedv uralkodott. A kormányzó 
vendégül meghívta a gyarmat néhány előkelőbb lako
sát, tiszteket a nejeikkel és két vagy három kereske
dőt, a kik nem is titkolták, mennyire örültek, hogy 
Antekirtt orvost láthatták és hallhatták. Az orvos 
készségesen beszélt a keleten, Syriában, Arábiában és 
északi Afrikában tett utazásairól. Majd átvivén a 
beszélgetést Ceutára, lekötelező bókokat mondott a
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kormányzónak, a ki ily kitünően igazgatja a spanyol 
területet.

— De, — tévé utána, — a fegyenczekre való fel
ügyelet elég gondot okozhat önnek!

— És miért, kedves orvos úr?
— Mert kétségkívül igyekeznek megszökni, ha mód

ját ejthetik.
— Sohase hiányzik egy se, — viszonzá a kor

mányzó. — Soha. De hova is menekülhetnének a szö
kevények ? A tenger felé a szökés lehetetlen ! A száraz
föld felé, a marokkói vad népek közé menni, kissé 
veszélyes kísérlet volna!

— Megengedem, — viszonzá az orvos, — és annál 
inkább szerencsét kívánok önnek ehhez, kormányzó 
úr, mert attól lehet tartani, hogy a foglyok megőrzése 
jövőre mind nehezebb lesz.

— Miért, ha szabad kérdeznem? — kérdé a vendégek 
egyike, a kit ez a társalgás annál inkább érdekelt, 
mert ő volt a fegyintézet igazgatója.

— Azért uram, — felelé az orvos, — mert a delejes 
tünetek tanulmányozása nagy előmeneteleket tett, mert 
e vívmányokat mindenki a hasznára fordíthatja és 
végre mert az akarathelyettesítés esetei mind sűrűb
ben fordulnak elő és mert nincs egyéb czéljuk, mint 
egyik egyént a másik által helyettesíteni.

— És ebben az esetben? — kérdé a kormányzó.
— Ebben az esetben azt hiszem, hogy ha czélszerű 

felügyelni a fegyenczekre, nem kevésbbé czélszerű lesz 
felügyelni azokra is, a kik őket őrzik. A saját érdeké
ben kérem, ne feledje, hogy ha egy fogoly öntudatla- 
megszökhetik, egy idegen akarat befolyása alatt áll, 
nul ép oly öntudatlanul engedheti őt megszökni.

— Nem volna szíves megmagyarázni nekünk, miből 
áll ez a tünemény? — kérdé a fegyintézet igazgatója.

— Egy példa nagyon könnyen meg fogja önökkel
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értetni az egészet — felelé az orvos. — Tegyük fel, 
hogy egy őr a természeténél fogva fogékony, a delejes 
vagy a mi ezzel egyértelmű, a hipnotikus befolyás iránt 
és tegyük fel, hogy valamelyik fogoly ily befolyást gya
korol rá ... Nos hát e pillanattól fogva a fogoly az őr 
urává lett, az utóbbi azt fogja tenni, a mit amaz akar, 
engedni fogja őt menni, a hova tetszik és a fogoly 
kényszeríteni fogja, hogy nyissa ki előtte a börtönajtót, 
mihelyt ezt a gondolatot átültette az elméjébe.

•»- Kétségkívül, — viszonzá az igazgató, — de csak 
azon feltétel alatt, ha előbb elaltatta . ..

— ön tévedésben van uram, — mondá az orvos. — 
Mindezeket éber állapotban is megteheti az őr, anél
kül, hogy cselekedetének öntudatával bírna.

— Éber állapotban?
— Ügy van ; teljesen éber állapotban!
Az orvos e szavaira a hihetetlenség épen nem lep

lezett kifejezése látszott az arczokon.
— Pedig semmi se bizonyosabb ennél, — mondá 

ekkor Báthory Péter, — én magam is szemtanúja vol
tam hasonló eseteknek.

— E szerint az ember teljesen megsemmisítheti 
egy embertársa egyéniségét egy másikkal szemben? — 
kérdé a kormányzó.

— Teljesen, — viszonzá az orvos, — ép úgy, a mint 
bizonyos egyéneknél az érzékeket annyira megváltoz
tathatjuk, hogy a sót czukornak, a tejet eczetnek, a 
közönséges vizet pedig keserűvíznek fogják tartani, 
nemcsak, de sőt a hatását is fogják érezni.

— Antekirtt orvos úr, — mondá ekkor a kor
mányzó, — vendégeim közérzületének vélek megfelelni, 
ha azt mondom, hogy az ember csak akkor hiheti el az 
efféle dolgokat, ha látta. — Nagyon sajnálom, hogy 
ön oly rövid ideig időzik köztünk és nincs alkalma 
bennünket meggyőznie egy kísérlet által.
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— De . . . épenséggel megtehetném ... — viszonzá 
az orvos.

— Most.. . rögtön?
— Rögtön, ha önnek úgy tetszik.
— Hogyne tetszenék! . . . Parancsoljon velem.
— ön bizonynyal nem feledte el, kormányzó úr, — 

mondá az orvos, — hogy ezelőtt három nappal a 
palotába vezető út mellett egy fegyenczet találtunk, 
a ki, mint már akkor is említém, delejes álomba volt 
merülve.

— Úgy van, — mondá a fegyház igazgatója, — 
sőt ez az ember jelenleg a kórházban is van.

— Azt se feledte el, ugy-e bár, kormányzó úr, hogy 
ezt az embert én ébresztettem fel, miután egyik őrnek 
se sikerült őt felébresztenie?

— Tökéletesen igaz.
— No hát, ez elég volt arra, hogy köztem és az 

elítélt közt. . . Hogyan is hívják?
— Carpena a neve.
— ... Hogy köztem és Carpena közt oly összeköt

tetés jöjjön létre, a mely őt feltétlenül a hatalmamba 
adja.

— Ha ön előtt áll? . . .
— Még akkor is, mikor messze vagyunk egymástól.
— Mikor ön itt van a palotában és ő a kórház

ban? — kérdé a kormányzó.
— Igen, és ha ön parancsot ad, hogy ezt a Carpe- 

nát szabadjára hagyják és kinyissák előtte a kórház és 
a fegyház kapuit, tudja-e, hogy mit fog tenni?

— Nos hát, el fog szökni! — felelé a kormányzó 
nevetve.

— Nem, uraim, — viszonzá Antekirtt orvos igen 
komolyan : — Carpena csak akkor fog megszökni, ha 
én akarom, hogy megszökjék és azt fogja cselekedni, 
a mit én akarok.
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— Például mit, ha szabad kérdezni?
— Például azt parancsolhatom neki, kormányzó úr, 

hogy mihelyt kijött a fegyintézetből, induljon el a 
palotába vezető úton.

— És ide jöjjön?
— Épen ide, és ha akarom, követelni fogja, hogy 

ön elé bocsássák.
— Elém?
— Igen, és ha nincs ellene kifogása, miután feltét

lenül fog engedelmeskedni az akaratomnak, azt a gon
dolatot fogom neki adni, hogy önt más valakinek 
tartsa . . . például . . . XII. Alfonz királynak.

— ö felségének a spanyol királynak?
— Úgy van, kormányzó úr, és azt fogja öntől 

kérni ...
— Hogy megkegyelmezzek neki?
— Hogy: megkegyelmezzen neki s ha nincs ellene 

kifogása, még azt is, hogy díszítse fel őt ráadásul az 
Izabella-rend keresztjével.

Milyen nagy és általános kaczaj fogadta Antekirtt 
orvos ezen utolsó szavait!

— És ez az ember ébren lesz, mikor ezt fogja 
tenni? — kérdé a f egy ház igazgatója

— Épen olyan ébren, mint ön és én !
— Nem! . . . nem! ez lehetetlen! ez lehetetlen!.— 

kiáltá a kormányzó.
-— Próbáljuk meg !... Adjon parancsot, hogy Car

penát semmiben se akadályozzák! . . . Nagyobb bizton
ság okáért rendelje el, hogy egy vagy két őr kísérje 
őt messziről, miután elhagyta a fegyházat . . . Mindent 
meg fog tenni, a mit önöknek előre megmondtam.

— Jól van és mihelyt ön akarja.
— Nemsokára nyolcz óra lesz, — mondá az orvos, 

megnézvén az óráját. Mondjuk hát kilencz órakor.
— Legyen ! És a próba után ?...
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— A próba után Carpena nyugodtan vissza fog 
térni a kórházba, a nélkül, hogy még csak homályo
san is emlékeznék arra, a mi történt. Ismétlem — 
és ez az egyetlen magyarázat, a melyet e tünemény 
felől adni képes vagyok — Carpena az én befolyásom 
alatt fog állni és voltaképen nem is ő fogja tenni 
mindezt, hanem én.

A kormányzó, a kin meglátszott, hogy nem igen 
hiszi ezeket a tüneményeket, levelet írt a főporkoláb
nak és meghagyta neki, hogy engedjen Carpenának 
teljes cselekvési szabadságot és csupán messziről kö
vesse öt. E levéllel egy parancstiszt azonnal belova
golt a városba.

Az ebéd elvégződvén, a vendégek felkeltek és a pa
rancsnok meghívására átmentek a nagy terembe.

Három perczczel fél kilencz után az orvos félbe
szakítván elbeszélését, egyszerre így szólt :

— Carpena ebben a pillanatban hagyja el a kórhá- 
házat!

Egy percz múlva utána tévé :
— Most jött ki a fegyintézet kapuján.
A hang, a melyen e szókat kiejté, nagy hatást tett 

a palota vendégeire. Csupán a kormányzó csóválta a 
fejét.

Aztán a beszélgetés és vitatkozás újra kezdődött, 
jórészt valamennyien egyszerre beszéltek addig a pil
lanatig — öt percz híján kilencz óra volt, — midőn 
az orvos utolszor félbeszakító a társalgást e szókkal :

— Carpena a palota előtt áll.
Csaknem nyomban utána egy inas belépett a sza

lonba és jelentette a kormányzónak, hogy egy fegyencz- 
ruhába öltözött ember minden áron beszélni kíván vele.

— Bocsássátok be, — mondá a kormányzó, a kinek 
hitetlensége elenyészni kezdett a tényekkel szemben.

— Mikor az óra kilenczet ütött, Carpena megjelent
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CARPENA LETÉRDELT A KORMÁNYZÓ ELŐTT.

a terem ajtajában. A nélkül, hogy a jelenvoltak közül 
bárkit is látni látszott volna, noha a szemei nyitva 
voltak, egyenesen a kormányzó felé tartott, letérdelt 
előtte és így szólt :
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— Síre, kegyelmet kérek felségedtől!
A kormányzó annyira meg volt lepetve, mintha 

maga is káprázat alatt állt volna és az első pillanat
ban nem tudta mit feleljen.

— Megkegyelmezhet neki bátran, — mondá az or
vos mosolyogva. — Semmire se fog emlékezni!

— Megkegyelmezek! — mondá a kormányzó oly 
grandezzával, mintha csakugyan ő lett volna a «min
den spanyolok királya».

— És ha felséged, — folytatá Carpena, — ezt a 
kegyelmet még méltóztatnék megtoldani az Izabella- 
rend keresztjével...

— Azt is neked adom!
Carpena ekkor úgy tett, mintha egy tárgyat venne 

át, a melyet a kormányzó nyújtott át neki, aztán a 
képzelt keresztet a zubonyára tűzte, felkelt és haj
longva kiment a teremből.

Ezúttal valamennyi vendég, mintegy megigézve, le
ment utána a palota kapujáig.

—- El fogom őt kísérni! látni akarom, hogyan megy 
vissza a kórházba ! — kiáltá a kormányzó, a ki önmaga 
ellen küzdött, mintha nem akarta volna elhinni azt, a 
mit a saját szemeivel látott.

— Jöjjön hát! — felelé az orvos.
A kormányzó, Báthory Péter, Antekirtt orvos és 

néhány vendég kíséretében elindult Carpena nyomá
ban, a ki már útban volt a város felé. Namir, a ki 
rá lesett, mikor a f egy házból kijött, az árnyékba vonult 
és folyvást szemmel tartotta őt.

Az éjszaka eléggé homályos volt. Carpena tétovázás 
nélkül, szilárd lépésekkel ment tovább az úton.

Az út a város közelében megkerüli azt az öblöcs- 
két, a mely a ceutai szikla innenső részén egy máso
dik kikötőt képez. A síma, fekete víztükrön két vagy 
három lámpa visszfénye rezgett. A Ferrato lámpái
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CARPENA MEGÁLLT A SZIKLÁK EGYIKÉN.

voltak ezek. A gőzyacht körvonalai a homályban sok
kal nagyobbaknak látszottak, mint valóban voltak.

Carpena, mikor e helyre ért, letért az útról jobbra
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egy sziklacsoport felé, a mely mintegy tizenkét láb- 
nyira emelkedik ki a tengerből. Kétségkívül az orvos 
egy taglejtése, a melyet senki se látott, vagy talán 
akaratának egyszerű befolyása kényszeríté a spanyolt 
erre az irány változtatásra.

Az őrök ekkor Carpena után akartak sietni, hogy öt 
az útra visszavezessék, de a kormányzó tudván, hogy 
ezen az oldalon a megszökés lehetetlen volna, meg
parancsolta nekik, hogy hagyják szabadjára a fe- 
gyenczet.

Azonban Carpena megállt a sziklák egyikén, mintha 
valamely ellenállhatatlan hatalom bilincselte volna le 
őt e helyre. Akarva se tudta volna felemelni vagy 
megmozdítani a lábát.

A kormányzó néhány pillanatig nézte őt, aztán a 
vendégéhez fordult e szókkal :

— Tagadhatatlan, kedves orvos úr, hogy az ember 
kénytelen meghajolni az elvitázhatlan tények előtt.

— Meg van ön most már győződve, kormányzó úr, 
teljesen meg van győződve?

— Igen ; meg vagyok győződve, hogy vannak dol
gok, a melyeket az embernek el kell hinni, akár akarja, 
akár nem. Most pedig orvos úr, ültesse át ezen ember 
leikébe azt a gondolatot, hogy rögtön visszatérjen a 
fegyházba. XII. Alfonz parancsolja.

Alig fejezte be a kormányzó a mondatát, mikor Car
pena szótlanul, egyetlen kiáltás nélkül belezuhant a 
kikötő vizébe. Véletlenül történt-e az, vagy készakarva? 
Avagy talán valamely véletlen körülmény következ
tében felszabadult az orvos akaratának befolyása alól ? 
Senki se tudta volna megmondani.

Rögtön a sziklához szaladt mindenki, az őrök pedig 
lesiettek a tengerpartra. Nyoma se volt többé Car- 
penának. Nehány halászbárka is gyorsan odaérkezett 
a gőzyacht csónakjaival . . . Hasztalan volt minden. 
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Még csak a fegyencz holttestét se találták meg, a me
lyet az áramlat kétségkívül a sík tenger felé sodort.

— Kormányzó úr, — mondá Antekirtt orvos, — 
nagyon sajnálom, hogy kísérletünk ily gyászos véget 
ért, a melyet nem lehetett előre látni.

— De hogyan magyarázza meg ön azt, a mi történt?
— kérdé a kormányzó.

— Azáltal, — felelé az orvos, — hogy abban az 
akaratteljesítő befolyás működésében, a melynek ha
tását most már ön se tagadhatja, vannak bizonyos 
hézagok. Kétségtelen, hogy ez az ember egy pillanatra 
megmenekült a befolyásom alól és akár» azért, mert 
talán elszédült, akár más ok miatt, lezuhant a sziklá
ról. Ez valóban nagyon sajnálatos, mert igen alkalmas 
volt efféle kísérletekre.

— Egy gazemberrel kevesebb van a fegyházban, 
ennyi az egész! — viszonzá a kormányzó filozófikus 
nyugalommal.

Ennyiből állt Carpena búcsúztatója.
A kormányzó kezet szorított az orvossal, szerencsés 

utat kívánt neki, megigértette vele, hogy ismét vissza
tér, aztán elindult a palota felé.

Néhány percz múlva a Ferrato csónakjai visszaszáll!- * 
tották az orvost és Báthory Pétert a hajó fedélzetére. 
Luigi a hajólépcsőnél fogadta őket.

— Nos, a fegyencz? — kérdé az orvos.
— Csónakunk, az orvos úr parancsa szerint a szik

lák alatt leste, — felelé Luigi, — hajósaink kihalász
ták és a hajóra hozták és én bezárattam őt a yacht 
előrészén egy kabinba.

— Semmit se szólt? — kérdé Péter.
— Hogyan szólhatott volna !... Ügylátszik, mintha 

aludnék és nincs tudomása arról, a mit tett.
— Jól van! — viszonzá az orvos. — Akartam, 

hogy Carpena lezuhanjon a szikláról és lezuhant.
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Akartam, hogy aludjék és alszik! Most ha akarni fo
gom, hogy fölébredjen, fel fog ébredni !... Szedesd fel 
a horgonyokat Luigi és ^induljunk.

III.

Tizenhétszer.

— Tizenhétszer?
— Tizenhétszer!
— Igen! ... a vörös tizenhétszer ütött.
— Lehetséges-e ez?
— Megengedem, hogy nem lehetséges, de úgy van.
— És a játékosok makacskodtak ellene?
— A bank többet nyert kilenczszázezer franknál.
— Tizenhétszer! . . . Tizenhétszer!
— A roulette-en vagy a trente et quarante-on?
— A trente et quarante-on.
— Több mint tizenötéve, hogy ilyesmi nem történt!
— Tizenöt éve, három hónapja és tizennégy napja !— 

felelé hidegen egy öreg játékos, a kizsebeltek tiszteletre
méltó osztályából.

Ily megjegyzéseket vagy inkább felkiáltásokat lehe
tett hallani Monte-Carloban, a Cercle des Étrangers 
előcsarnokában, ki egész a tornáczig, október 3-án 
este, egy héttel Carpena elszökése után a spanyol 
fegyházból.

Aztán a játékosok, a minden nemzetiségű, korú és 
osztályú férfiak és nők körében kitört a lelkesedés.

Valamennyi közül két idegen adózott a zöld asztal 
többi lovagjainál tetemesebb összeggel a balszerencsé
nek. Az egyik igen hidegnek látszott és nyilván jól 
tudott magán uralkodni, noha sápadt arcza még most 
is magán viselte az átélt kedélyfelháborodások nyo
mait, a másik ellenben eltorzult arczczal, felborzolt
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MOST MÁR CSAK KÉTSZÁZEZER FRANKOM MARAD.

hajjal, úgy forgatta a szemeit, mint egy őrült vagy 
kétségbeesett ember. Mindketten lementek a tornácz 
lépcsőin és azon árnyékos terrasz felé indultak, a hol 
galamblövészeteket szoktak volt tartani.

Verne : Sándor Mátyás.
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— Ez az átkozott este négyszázezer franknál többet 
emésztett el! — kiáltá az idősebbik.

«
— Bízvást mondhatja, hogy négyszáztizenhárom- 

ezer frankunkat, — viszonzá a fiatalabbik oly száraz 
hangon, mint egy ^énztárnok, a ki egy összeadás 
eredményét konstatálja.
, — Ée most már csak kétszázezer frankom marad . . . 
az is alig, — folytatá az első játékos.

— Csak száznyolczvanhétezer! — viszonzá a má
sodik, háboríthatlan hidegvérűséggel.

— Igen . . . csak . . . abból a közel két millió frank
ból, a melylyel rendelkeztem, mikor ön kényszerített, 
hogy kövessem.

— Csak egy millió hétszázhetvenötezer frankja volt.
— És még nincs két hónapja . . .
— Egy hónapja és tizenhat napja.
— Sárkány! — kiáltá a korosabbik, a kit társának 

hidegvérüsége nem kevésbbé ejtett kétségbe, mint az 
a szabatosság, a melylyel a számait helyreigazítá.

— Nos, Simon? . . .
Torontál Simon és Sárkány volt, a ki ezt a néhány 

szót váltotta egymással. Mióta Raguzát elhagyták, 
tehát három hónap alatt, a bukás szélére jutottak, 
vagy legalább nem messze voltak tőle.

Mikor a két bűntárs az olvasó előtt ismeretes körül
mények közt elhagyta Raguzát, legelső dolguk az volt, 
hogy Szávát biztos helyre küldték Namir őrizete 
alatt.

E közben Sárkány nem szűnt meg czinkosát a ieg- 
esztelenebb játékra ösztönözni, noha ő maga is a zöld 
asztalnál vesztette el vagyona legnagyobb részét. 
Francziaországban, Olaszországban, Németországban, 
Torontál Simon mindenütt engedelmeskedett Sárkány
nak és vagyona csakhamar leapadt pár százezer frankra. 
Mialatt a bankár a saját pénzét, Sárkány a bankár
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MONTE CARLO

pénzét koczkáztatta és e kettős lejtőn természetesen 
mindketten kétszerezett sebességgel rohantak a bukás 
felé. Ezenfelül az, a mit a játékosok balszerencsének 
neveztek, e kifejezés alá akarván elrejteni a saját

28*
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minősíthetlen ostobaságukat, — határozottan üldö
zőbe vette őket, minden törekvésük és próbálgatásuk 
daczára. A baccarat emésztette fel legnagyobb részét 
a Sándor Mátyás gróf vagyonából származott milliók
nak és végül a raguzai Stradonén levő palotát is 
árúba kellett bocsátani.

Végre megúnván a kétes hírű játékbarlangokat, a 
roulette és a trente et quarante esélyeivel igyekeztek 
szerencsét próbálni.

Ezért voltak mindketten három hét óta Monte- 
Carlóban.

Ezen este után, mely Monte-Carlo évkönyveiben 
örökre nevezetes maradt, miután makacsul küzdöttek 
a trente et quarante-asztal mellett a tizenhetes vörös 
szeries ellen, a két szövetségesnek kevesebb vagyona 
maradt százezer franknál ... A végbukást előre ki 
lehetett számítani.

De ha félig-meddig tönkre jutottak is, az eszüket 
még se vesztették el és mialatt a terraszon beszélgettek, 
észrevehettek egy játékost, a ki födetlen fejjel szaladt 
végig a kerten és folyvást ezt kiáltozta :

— Forog! . . . mindig forog!
A szerencsétlen azt képzelte, hogy arra a számra 

tett, a melynek okvetlenül nyernie kell és hogy a 
korong fantasztikus körforgásában folyvást forog és 
forogni fog a világ végéig . . . Megtébolyodott.

— Nos, Simon, nyugodtabbá lett valahára egy 
kissé? — kérdé Sárkány a társától, a ki többé nem 
bírt magával. — Vegyen példát erről a tébolyodottról 
és ne veszítse el a fejét ! . . . Igaz, hogy a próba nem 
sikerült, de a szerencsénk vissza fog térni, mert vissza 
kell térnie, még pedig a nélkül, hogy erőszakolnék.

— Ma annyira szerencsétlenek voltunk, hogy a 
szerencsének okvetlenül felénk kell fordulni !... Hol
nap a részünkön lesz!
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— És ha még azt a csekélységet is elvesztem, a mi 
megmaradt! — mondá Torontál Simon s hiába vergő
dött e végzetes tanácsok ellen.

— Akkor megmarad Torontál Száva! — viszonzá 
Sárkány élénken. — Ez a játékunkban oly biztos 
tromf, a melyet nem lehet elütni.

— Igen ! holnap !... holnap ! — felelé a bankár, 
a ki abban a kedélyhangulatban volt, a melyben egy 
játékos a fejét is koczkára tenné.

Mindketten visszatértek szállodájukba, a mely fél
úton volt Monte-Carlo és a Condamine közt.

A monakói kikötő a Focinana csúcs és az Antoine 
erőd közt fekszik és eléggé nyilt öbölt képez, a mely 
ki van téve az északkeleti és délkeleti szeleknek.

A kikötő túlsó oldalán, a kis főváros átellenében, 
Monte-Carlo áll furcsán egymásra halmozott lakházai
val, tekervényes, szűk és meredek utczáival, a melyek 
felnyúlnak a Corniche útjáig a hegy derekán, örökké 
virágzó kertjeivel, mindenféle alakú nyaralóival, min
denféle ízlésben épült villáival, a melyek szinte függni 
látszanak a Közép-tenger e szép öblének átlátszó 
vizei felett.

Monaco és Monte-Carlo közt, a kikötő beszögellésé- 
nél, a parttól addig a kanyargó völgyig, a mely a 
hegyek csoportjait egymástól elválasztja, egy harmadik 
város fekszik : a Condamine.

Felette, jobbról, egy nagyszerű hegy emelkedik, 
melyet a tenger felé fordított éléről elneveztek Kutya
fejnek. Ezen a fejen jelenleg, ötszáznegyvenhét mé
ternyi magasságban, egy erőd tűnik fel.

A kocsik egy egyszerű feljárón mehetnek fel a 
Condamineból Monte-Carlóba. A város felső végén 
vannak a magánházak és a szállodák, a melyek közül 
az egyikben Torontál Simon is lakott Sárkánynyal 
együtt. Lakásuk ablakából a Condamine és Monaco
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felett, a Kutyafejig lehetett látni, a mely a Közép
tengerre bámul, mint egy sphinx a lybiai sivatagon.

Sárkány és Torontál Simon visszavonultak a szo
báikba és mindketten a helyzetről gondolkoztak, 
mindegyik a saját szempontjából. Vajjon a sors 
viszontagságai szét fogják-e tépni azt az érdekközös
séget, a mely őket tizenöt év óta oly szorosan egy
máshoz fűzte?

Sárkány hazaérkezvén, egy levelet talált, a mely 
Tetuánból érkezett és a melynek pecsétjét azonnal 
feltörte.

Namir néhány sorban két rendkívül érdekes újdon
ságot tudatott vele : először Carpena halálát a ceutai 
kikötőben, eléggé sajátságos körülmények közt, má
sodszor Antekirtt orvos jelenlétét a marokkói tenger
part e pontján, találkozását a spanyollal és nyomban 
utána történt eltűnését.

Sárkány e levél elolvasása után kinyitotta a szobája 
ablakát és erkély ének párkányára támaszkodva, maga 
elé bámuló szemekkel elkezdett gondolkozni.

— Carpena meghalt! ... Ez nem is történhetett 
volna alkalmasabb perczben !... Most már a titkai 
is a vízbe fúltak vele együtt! . . . Erről az oldalról 
tehát nyugodt lehetek, többé nincs mitől tartanom!

Aztán eszébe jutott a levél másik része :
— A mi Antekirtt orvos megérkezését illeti Ceutá- 

ban, ez már fontosabb! ... Ki lehet ez az ember? 
Utóvégre is nem nagyon sokat törődném vele, ha 
bizonyos idő óta nem avatkoznék be közvetve vagy 
közvetlenül mindenbe, a mi engem illet. Raguzában 
összeköttetésben állt a Báthory-családdal . . : Cataneá- 
ban kelepczébe csalta Zironet! . . . Ceutában talál
kozott Carpenával, a kinek ez a találkozás voltaképen 
az életébe került. ..

Kétségtelen, hogy mindezen körülmények megannyi
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fekete pontot képeztek Sárkány láthatárán. Abban a 
sötét cselszövényben, melyben folyvást dolgozott, 
szemben az elérni óhajtott czéllal, melyet már csak
nem a kezével érinthetett, a legcsekélyebb akadály 
is földre sújthatja, úgy, hogy talán fel sem kelhetne. 
Már pedig Antekirtt orvos beavatkozása nyugtalaní
totta, s a Torontál Simon jelenlegi helyzete is kezdett 
benne komoly gondokat támasztani.

— Igen, — mondá magában, — mindketten a fal
hoz vagyunk szorítva . . . Holnap koczkára teszünk 
mindent! . . . Vagy a bank bukik, vagy mi bukunk. 
Én talpra fogok állni, ha mindjárt tönkre is jutnék 
vele együtt. De Torontál Simonnal máskép áll a dolog ! 
És attól a pillanattól fogva veszélyessé' válhatnék, 
beszélhetne és elárulhatná a titkot, a melyen egész 
jövöm alapszik. Szóval, valamint eddig ő volt az én 
hatalmamban, úgy most én kerülhetnék az övébe.

Sárkány tehát a teendők felett tűnődött. Gondola
tokba volt mélyedve és semmit se látott abból, a mi 
száz lábnyival alatta, a monacói kikötő bejárásánál 
történt.

A kikötő előtt egy félfonalnyira egy árbocz és kürtő 
nélküli hosszú, orsó-alakú hajó úszott, melynek teste 
csak két vagy három lábnyira emelkedett ki a ten
gerből. Miután kissé a Focinana-csúcshoz közeledett, 
a monte-carlói galamblövészeti tér alatt nyugodtabb 
vizet keresett, a hol nincs hullámtörés. Ekkor aztán 
egy könnyű csónak indult el mellőle, a mely mintegy 
bele volt illesztve e csaknem láthatatlan hajó oldalába. 
Három ember ült a csónakon. Néhány evezőcsapás a 
partig hozta őket, a hol ketten kiszálltak, míg a har
madik visszaevezett a hajóhoz. Néhány percz múlva 
e rejtélyes jármű, a melynek jelenlétét nem árulta el 
se világosság, se zaj, eltűnt a homályban, a nélkül, 
hogy legcsekélyebb nyomot hagyott volna maga után.
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A két ember pedig elindult a partról, a sziklák 
mellett, a pályaudvar felé és felment azon a fasoron, 
a mely a monte-carlói kertek mellett vonul el.

Másnap reggel tiz óra tájban Sárkány felkereste 
Torontál Simont. A bankár az asztal előtt ült és tele
írta számokkal jegyzék-könyvének lapjait.

— Nos, Simon, — kérdé Sárkány könnyed hangon, 
mint oly ember szokott beszélni, a ki a földi nyomo
rúságokban nem hajlandó nagyobb fontosságot tulaj
donítani, mint a milyent érdemelnek, — pos, a vöröset 
vagy a feketét választotta-e álmában?

— Egy pillanatig sem aludtam! . . . nem! . . . egy 
pillanatig se! — felelé a bankár.

— Annál rosszabb, Simon, annál rosszabb !... Ma 
hidegvérre van szükségünk és néhány órai pihenésnek 
jó hatása lett volna. Nézzen meg engem, én jól alud
tam és képesnek érzem magamat megküzdeni a szeren
csével, a mely utó végre is csak asszony és azokat a 
férfiakat szereti, a kik uralkodni tudnak rajta.

— És mégis elárult bennünket!
— Bah ! egyszerű szeszély volt !... S ha a szeszélye 

elmúlik, ismét vissza fog térni hozzánk.
— Mit csinál ön?—kérdé Sárkány.—Szisztémákat, 

martingalokat kombinál ?... Az ördögbe !... Kedves 
Simon, ön nagyon betegnek látszik, nincs számítás, a 
melynek alája lehetne vetni a véletlent és ma egyedül 
a véletlen fog mellettünk vagy ellenünk nyilatkozni.

— Legyen! — mondá Torontál Simon és becsukta 
a jegyzék-könyvet.

— Ej ! kétségkívül, Simon ! Én csak egyetlen módot 
tudok, a melylyel a véletlent kormányozni lehet. 
Bízzuk magunkat a szerencsére !... Tegnap a banknak 
kedvezett. Meglehet, hogy ma hátat fordít néki !... 
S ha így lesz, Simon, akkor a játék vissza fog adni 
mindent, a mit elvett tőlünk.
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— Mindent!
— Igen, Simon, mindent! De nem szabad csüg

gedni, ellenkezőleg, fődolog a vakmerőség és a hidegvér.
— És ha ma este tönkre jutottunk? — kérdé a 

bankár, mialatt egyenesen a Sárkány szemébe nézett.
- Nos, hát akkor elhagyjuk Monacót!

— És hova megyünk? — kiáltá Torontál Simon. — 
Ah! átkozott legyen a nap, melyen önnel megismer
kedtem, Sárkány, átkozott a nap, mikor a szolgálatát 
igénybe vettem! E nélkül nem jutottam volna oda, 
a hol most vagyok!

— Kissé elkésve panaszkodik, édesem, — viszonzá 
a szemtelen ember, — és igen kényelmes dolog volna 
megtagadni az embereket, miután hasznukat vettük.

— Vigyázzon magára! — kiáltá a bankár.
— Igen! . . . vigyázni fogok magamra! — mormogá 

magában Sárkány.
És Torontál Simon e fenyegetése csak megerősít

hette őt abban az elhatározásában, hogy a bankárt 
ártalmatlanná fogja tenni.

Aztán fennhangon így szólt :
— Kedves Simon, ne haragudjunk !... Mire való 

ez? . . . Csak az idegeket izgatja és nem jó idegesnek 
lenni !... Legyen bizalma és ne essék kétségbe, ép 
oly kevéssé, mint én nem esem.

— Igen ! igen ! fordulni kell a koczkának ! — mondá 
Torontál Simon, a kiben megint fellobbant a játékos 
ösztöne. — Igen, a banknak túlságos szerencséje volt 
tegnap és ma este . . .

— Ma este gazdagok, nagyon gazdagok leszünk, — 
és ígérem önnek, Simon, hogy ezúttal nem fogjuk 
elveszteni, a mit visszanyertünk. Bármi történjék 
különben, holnap elhagyjuk Monte-Carlót és eluta
zunk . . .

— Hova?
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^2— Tetuánba, a hol még egy partiet kell kijátsza
nunk és pedig ezúttal a legutolsót!

IV.

Az utolsó betét.

A Cercle des Étrangers, vagy köznyelven a kaszinó 
termei tizenegy óra óta nyitva voltak. Noha a játékosok 
még csekély számmal jelentek meg, a roulette máris 
járta néhány asztalnál",

Délután fél egy óra tájban a nizzai vonattal meg
érkezett a játékosok szokásos kontingense. Ma talán 
számosabban voltak mint máskor. A «tizenkettes vörös 
szeries» természetes hatása nem maradt el. Valóságos 
újabb vonzó erő volt ez, melynek fejleményeit annál 
nagyobb hévvel és figyelemmel kísérték mindazok, a 
kik a véletlen kegyelméből élnek.

Egy óra múlva a termek megteltek. Mindenki a rend
kívüli esetről beszélgetett, de halkan . . . Voltaképen 
alig lehet valami kietlenebbet képzelni e roppant ter
meknél, daczára a dús aranyozásoknak, a szép díszí
tésnek, a pompás bútorzatnak, a tömérdek csillárok
nak, a melyek vakító gázfényt árasztanak, nem is 
említve az olajlámpákat, a melyek zöld ernyőik alól 
különösen a játékasztalokat világítják meg. Daczára 
a jelenlevők nagy számának, nem annyira a beszél
getés zsivaját lehetett hallani, mint a szőnyegre dobott 
arany- és ezüstpénzek csengését, a bankjegyek suho
gását és a croupie-k kiáltását, a mint az egyes játszmák 
eredményét tudtul adják. Mindez nagyon szomorú be
nyomást tesz.

Sárkány és Torontál Simon csak délután három óra 
tájban jelentek meg a kaszinóban. Mielőtt a játéktér-
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mekbe mentek volna, az előcsarnokban sétáltak fel s 
alá, s a közkiváncsiság némileg rájuk irányult. Sokan 
nézték és lesték őket.

A bámészok közt, a kik azzal a különleges kíváncsi
sággal néztek rájuk, a melylyel az ember az elítéltekre 
szokott nézni, volt egy idegen is, a ki úgy látszott, 
mintha el lett volna határozva, hogy egy pillanatra 
se távozik az oldaluk mellől.

Huszonkét-huszonhárom éves fiatal ember volt, 
finom, értelmes arczczal, hegyes orra azok közé az 
orrok közé tartozott, a melyek szinte nézni is tudnak. 
Rendkívül élénk szemeit üveg takarta el. Mintha csak 
higany lett volna az ereiben, kezeit a kabátja zsebé
ben tartotta, nehogy hadonázzék velük és erőt vett 
magán, hogy a lábait nyugalomra kényszerítse.

Az olvasó nem lesz meglepetve, ha megmondjuk, 
hogy ez a fiatal ember Pointe Pescade volt.

Künn a kertben Cap Matifou várt rá.
Antekirtt orvos utasítása következtében és különös 

megbízatással jöttek a monacói fejedelemség e paradi
csomába, vagy ha úgy tetszik e poklába.

A hajó, a mely őket a múlt este a monte-carlói 
partra szállította, az antekirttai hajóraj 2-ik számú 
Elektrikje volt.

Idejövetelük czélja a következőkből állt :
Carpenát, elfogatása után két nappal partra szállí

tották és tiltakozásai daczára bezárták a sziget kaza
matái egyikébe. A spanyol fegyházból kiszabadult 
gonosztevő csakhamar belátta, hogy csak börtönt cse
rélt. Á helyett, hogy a kormányzó fegyintézetének sze
mélyzetéhez tartozott volna, tudtán kívül Antekirtt 
orvos hatalmában volt.

Teljes nyíltsággal felelt a legelső kérdésre, a melyet 
maga az orvos intézett hozzá.

— Ismeri-e Torontál Simont és Sárkányt?
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— Torontál Simont nem, Sárkányt igen — de öt 
is csak hosszas időközökben láttam.

— Összeköttetésben áll-e Sárkány Zironeval és a 
csapatjával, mióta ez az utóbbi Catanea környékén 
működött.

— Igen, mert Sárkányt Szicziliába várták és két
ségkívül oda is ment volna ama szerencsétlen expe- 
diczió nélkül, a mely Zirone halálával végződött.

— Hol van most Sárkány?
— Monte-Carlóban, hacsak a legutóbbi időben el 

nem hagyta e várost, a melyet bizonyos idő óta ren
des tartózkodási helyéül választott és nyilván ott van • 
vele együtt Torontál Simon is.

Carpena ennél többet nem tudott, de ez is elég volt 
az orvosnak ahhoz, hogy új hadjáratot indítson.

Ezért küldték Pointe Pescade-ot és Cap Matifout 
Monacóba, az előbbit azért, hogy mindenütt a nyomuk
ban legyen, az utóbbit pedig azért, hogy szükség esetén 
Pointe Pescade segítségére legyen. Mihelyt a percz 
elérkezik, az orvos, Péter és Luigi is utánuk voltak 
indulandók a F&rraton.

A két jó barát este érkezett meg és azonnal a mun
kához látott. Nem volt nehéz kinyomozniok a szállo
dát, a melyben Sárkány lakott Torontál Simonnal. 
Mialatt Cap Matifou a kertben sétálva várta az estét, 
Pointe Pescade, a ki lesben állt, délutáni egy óra táj
ban hazulról eltávozni látta a két szövetségest. Ügy 
vélte észrevenni, hogy a bankár nagyon le volt verve 
és keveset beszélt, noha Sárkány igen élénken társal
gó tt. A reggeli órákban Pointe Pescade értesült a 
Cercle des Etrangersben a múlt este történt események
ről, vagyis arról a hihetetlen «szeries»-ről, a mely annyi 
áldozatot követelt, s egyebek közt legelső sorban Sár- * 
kányt és Torontál Simont. Ebből tehát azt követkéz-
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A MONTE-CARIÓI JÁTÉKTEREM.

tette, hogy erről a rendkívüli balszerencséről kellett 
beszélgetniök.

Ezeket az adatokat Pointe Pescade, a nevek emlí-
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tése nélkül, sürgöny alakjában fogalmazta, a melyet 
még délelőtt eltáviratoztatott La Valletteba, a honnét 
a tengeralatti huzal csakhamar tovább szállította Ante- 
kirttára.

Mikor Torontál Simon és Sárkány a kaszinó elő
csarnokába léptek, Pointe Pescade is bement utánuk, 
s mikor átlépték a játéktermek küszöbét, akkor is 
nyomukban volt.

Délutáni három óra volt. A játék élénkülni kezdett. 
A bankár és czimborája előbb megkerülték a termeket. 
Néhány perczig megálltak az egyes asztalok előtt, figyel
tek a játék folyására, de ők maguk nem játszottak.

Pointe Pescade a kiváncsi nézőkkel együtt jött és 
ment, de nem tévesztette őket szem elől. Sőt nehogy 
a figyelmet magára vonja, kötelességének tartotta a 
roulette-en néhány öt frankost koczkáztatni, a melye
ket illőképen el is vesztett, a legelismerésreméltóbb 
hideg vér űséggel.

Négy órát ütött, mikor Sárkány és Torontál Simon 
elérkezettnek vélték az időt arra, hogy szerencsét 
próbáljanak. Az egyik roulette-asztalnál volt épen 
néhány üres hely. Mindketten helyet foglaltak egy
mással szemben és a bankigazgatóság delegáltja csak
hamar környezve látta magát nemcsak játékosok
tól, hanem nézőktől is, a kik kiváncsiak voltak látni, 
hogyan köszörüli ki a két kifosztott játékos a teg
napi csorbát.

Pointe Pescade természetesen a kiváncsiak legelső 
sorában foglalt helyet és a jelenlevők közül nem leg- 
kevésbbé volt érdekelve a küzdelem fejleményeiben.

A legelső óra alatt az esélyek körülbelül kiegyen
lítették egymást. Torontál Simon és Sárkány külön- 
külön játszottak és egyszer-máskor jelentékeny össze
geket húztak be a különféle egyszerű és összetett 
kombinácziók alapján, a melyekre a roulette oly bő
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POINTE PESCADE MESSZIRŐL KÖVETTE

alkalmat nyújt. A sors nem nyilatkozott se mellettük, 
sem ellenük.

De négy és hat óra közt úgy látszott, mintha a 
szerencse feléjük fordulna. A hatezer frankos maximá-
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lis tételt több ízben megnyerték egyes számokon, 
tehát harminczötszörösen.

Torontál Simon kezei remegtek, mialatt kinyújtotta 
a zöld posztón és előretolta a betétet, vagy a croupier 
gereblyéje alá nyúlt az aranyokért és a bankjegyekért.

Sárkány folyvást uralkodott magán és arcza egyetlen 
benyomást sem árult el.

Pointe Pescade nem szűnt meg mindkettőjüket nézni, 
noha a tömérdek arany és bankjegy látása őt is kissé 
elkábítá.

Torontál Simon és Sárkány, este hetedfél órakor, 
mikor a játékkal felhagytak, többet nyertek húszezer 
louisdornál (400,000 frank). Ekkor fölkeltek és eltávoz
tak a roulette-asztaltól. Torontál Simon lábai kissé 
ingadoztak, mintha mámoros lett volna a felindulás
tól és az elméje megerőltetésétől. Társa hidegvérrel 
felügyelt rá, mert mindenekfelett attól félt, hogy eszébe 
juthatna megszökni a nagy nehezen visszanyert pár 
százezer frankkal és kiszabadítani magát a czinkosa 
uralma alól.

Mindketten szó nélkül végig mentek az előcsarno
kon, lementek a tornácz lépcsőin és a szállodájuk 
felé indultak.

Pointe Pescade messziről követte őket.
Útközben, a kert egyik kioszkja mellett megpillan

totta Cap Matifout, a ki egy pádon ült.
Pointe Pescade feléje ment.
— Elérkezett a percz? — kérdé Cap Matifou.
— Melyik percz? . . .
— Hogy . . . hogy . . .
— Hogy kilépj a színpadra ?... Nem czimborám !... 

Még nem érkezett el . . . Maradj csak a színfalak mö
gött . . . Ebédeltél?

— Ebédeltem, Pointe Pescade.
— Gratulálok!
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Ezzel Pointe Pescade elsietett Sárkány és Torontál 
Simon után.

Miután meggyőződött róla, hogy a két szövetséges 
a lakására rendelte az ebédet, ő is le mert ülni a 
table d’hotehoz. Épen ideje volt és egy fél óra alatt 
csakugyan sikerült felvontatnia, a mint magát kife
jezte, a gyomrát arra a helyre, a melyet e szervnek az 
emberi gépezetben el kell foglalnia.

Aztán kiment, egy kitűnő szivarral a szájában és 
figyelő állást foglalt el a szálloda előtt.

— Határozottan kémnek születtem, — mondá magá
ban.— Teljesen eltévesztettem a hivatásomat.

Vajjon visszatér-e még a gentleman ma este a kaszi
nóba? Ez volt az egyetlen kérdés, a mely felett tű
nődött.

Nyolcz óra tájban Torontál Simon és Sárkány meg
jelent a szálloda ajtaja küszöbén. Pointe Pescade úgy 
vette észre, hogy élénken vitatkoztak egymással.

A bankár nyilván még egyszer és utolszor ellene 
akart szegülni a czinkosa sürgetéseinek és követe
léseinek, mert Sárkány végre parancsoló hangon így 
szólt :

— Meg kell lenni, Simon!. .. Akarom!
Ekkor aztán mind a ketten elindultak a monte-carlói 

kertek felé. Pointe Pescade utánuk ment, de nagy 
sajnálkozására semmit se hallhatott meg a beszélge
tésükből .

Sárkány ellentmondást nem tűrő hangon így szólt 
a bankárhoz, a kinek ellentállása lassankint mindinkább 
gyöngült :

— őrültség volna megállapodni Simon, akkor, mi
dőn a szerencse megint felénk fordult! . . . Elvesztette 
ön a fejét? ... A balszerencsében őrültek módjára erő
szakoltuk a játékot és a szerencsében ne erőszakolnék, 
mint az okos emberek teszik?

Verne : Sándor Mátyás. 29
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— De hátha kimerült? — mormogá Torontál Simon.
— Nem! és százszor nem! — viszonzá Sárkány. 

Ezt nem lehet megmagyarázni, hanem az ember érzi, 
minden tagjában, minden csepp vérében!... Egy millió 
vár ma ránk a kaszinó asztalain !... Igen ! egy millió 
s ezt nem fogom elszalasztani!

— Játszék hát, Sárkány!
— Én? . . . egyedül játszam? . . . Nem! De önnel, 

Simon, igen !... És ha kettőnk közül választanom kel
lene, akkor is önnek engedném át a helyet !... Játszék 
tehát és nyerni fog !... Akarom !

Sárkány mindenekfelett azt akarta, hogy Torontál 
Simon ne elégedjék meg pár százezer frankkal, a mely 
lehetővé tette volna neki, hogy felszabadítsa magát 
uralma alól

Azt akarta, hogy czinkostársa megint az egykori 
milliomossá legyen, vagy végkép tönkre jusson.

E közben Sárkány és Torontál Simon és mögöttük 
Pointe Pescade a kaszinó elé érkezett. Itt egy pilla
natra megálltak.

— Simon, — mondá ekkor Sárkány. — nem kell 
habozni! . .". ön elszánta magát, hogy játszani fog, 
ugyebár?

— El !.. . elszántam magamat, hogy mindent kocz- 
káztatok, — felelé a bankár, a kinél elenyészett minden 
tétovázás, mihelyt a tornácz legelső lépcsőire lépett.

— Én nem fogom önt befolyásolni! — folytatá Sár
kány. —'Kövesse a saját sugallatát, ne az enyimet! Az 
öné nem tévedhet! A roulette-asztalhoz akar menni?

— Nem! a trente et quarante-asztalhoz, — felelt 
Torontál Simon, belépvén az előcsarnokba.

— Igaza van, Simon!—[[Csak a saját inspirácziójára
hallgasson! ... A roulette már tekintélyes vagyonnal 
ajándékozott meg bennünket! ... A többi a trente et 
quarante dolga lesz. _
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Mindketten bementek a termekbe és előbb csak fel 
s alá sétáltak. Tíz percz múlva Pointe Pescade látta, 
a mint leültek az egyik játékasztalhoz.

Az első órában a nyerés és a vesztés meglehetősen 
arányosan váltakozott, azonban a mérleg mégis inkább 
Torontál Simon felé hajolt.

Ekkor mind ő, mind Sárkány, most már bizonyos
nak hitték a sikert. Felizgatták magukat és folyvást a 
maximális tételt rakták. De a szerencse nemsokára a 
bank felé kezdett hajolni, a melynek hidegvérüsége 
háboríthatlan, a mely nem ismeri a szenvedélyesség 
esztelenségeit és a melynek érdekeit oly jelentékeny 
mérvben oltalmazza a tételek nagyságának korlátozása.

A bank nyerni kezdett. Az egész nyereség, a melyet 
Torontál Simon a délutáni órákban bezsebelt, lassan- 
kint elúszott. Borzasztó volt látni a bankárt, a mint 
hevült arczczal, kidüledt szemekkel, rohamosan, gör
csösen, vízbefuló emberhez hasonlóan kapdosott az 
asztalhoz, a székéhez, a bankjegycsomaghoz, az arany
tekercsekhez, a melyeket a keze nem bírt elbocsátani.

Torontál Simon tíz órakor koczkáztatta az utolsó 
betétet, az utolsó maximumot. Megnyerte, aztán 
megint elvesztette. És mikor fölkelt azzal a kegyetlen 
óhajtással, hogy a kaszinó termei összeomoljanak és 
romjai alá temessenek mindenkit, — nem volt sem
mije azokból a milliókból, a melyeket a Sándor gróf 
vagyonával újból rendezett banküzletével szerzett.

Ekkor Torontál Simon, Sárkánynyal együtt, a ki 
szinte börtönőr szerepet látszott mellette játszani, el
hagyta a játéktermeket, végigment az előcsarnokon és 
kirohant a kaszinóból. Aztán mind a ketten a squar-on 
keresztül elsiettek a Turbiehez vezető ösvények felé.

Pointe Pescade már a nyomukban volt, de útköz
ben felrázta Cap Matifout, a ki még mindig a kioszk 
mellett levő pádon ült és szendergett.

29*
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— Ébredj ! ébredj !... Helyén legyen a szemed és 
a lábad.

Cap Matifou elszaladt vele együtt a két ember után, 
a kiknek a nyomát most már nem volt szabad elvesz
teniük.

Sárkány és Torontál Simon tovább mentek egymás 
mellett, felfelé azokon a tekervényes ösvényeken, a 
melyek a hegylejtőn kanyarogtak tova, olaj- és narancs
fákkal teli kertek közt. Cap Matifou és Pointe Pescade 
az út kanyarodásainál fogva szemmel tarthatták őket, 
de a szavaikat nem hallhatták.

— Jöjjön haza a szállodába, Simon, — ísmétlé 
Sárkány folyvást, — parancsoló hangon. Jöjjön és 
igyekezzék visszanyerni a hidegvérét.

— Nem! . . . Tönkre jutottunk! . . . Váljunk el egy
mástól !... Nem akarom önt többé látni !... Nem aka
rom !...

— Elválni? . . . Ugyan miért... ön velem fog jönni 
Simon! . . . Holnap elhagyjuk Monacót! . . . Még ma
radt annyi pénzünk, hogy eljuthassunk Tetuánba és 
ott be fogjuk fejezni a művünket.

— Nem! . . . nem! . . . hagyjon el Sárkány, hagyjon 
el! — mondá Torontál Simon.

És hevesen visszalökte őt, mikor emez meg akarta 
fogni a karját. Aztán neki iramodott oly gyorsan, hogy 
Sárkány alig bírta utólérni. Torontál Simon nem tudta 
mit cselekszik, minden lépésnél azt koczkáztatta, hogy 
lezuhan a vízmosásos mélységekbe, a melyek felett 
az ösvény kanyarog.

Sárkány érezte, hogy társa ki fog siklani a kezei 
közül, hogy nem lesz többé képes őt megtartani a 
hatalmában. Ah ! ha a bankár nem tudta volna azokat 
a titkokat, a melyek a vesztét okozhatnák, vagy leg
alább helyrehozhatlanul kompromittálhatnák az utolsó 
pa-rtiet, a melyet még el akart játszani, mily kevéssé
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törődött volna azzal az emberrel, a kit az örvény szé
lére vitt! De Torontál Simon ajkairól ellebbenhetne 
egy utolsó kiáltás, mielőtt az örvénybe buknék és ezt 
a kiáltást kellett elfojtani minden áron!

Ekkor a máris elhatározott bűntől a végrehajtásáig 
már csak egy lépés volt hátra és Sárkány nem habo
zott megtenni ezt a lépést. A mit a tetuáni utón, 
a marokkói síkok magányában akart megtenni, nem 
tehette-e meg ma éjjel ezen a helyen, a mely nem
sokára szintén el lesz hagyatva?

De ebben az órában még jártak-keltek egyes elkésett 
egyének Monte-Carlo és a Turbie közt. Torontál Simon 
egyetlen kiáltása oda csődíthette volna őket a segít
ségére és a gyilkos oly körülmények közt akarta el
követni gonosztettét, hogy őt még csak gyanú se ér
hesse. Ennélfogva várnia kellett. Felebb, a Turbie és 
a monacói határ közt, a Corniche útján, a mely több 
mint kétezer lábnyi magasságban vonul végig a ten
geri Alpesek előhegyein, Sárkány biztosan végezhetett 
czinkosával. Hogyan találhatnák meg Torontál Simon 
holttestét az út mellett levő meredek mélységekben?

Azonban Sárkány még egyszer megkísérlé megállí
tani bűntársát és visszavezetni Monte-Carlóba.

— Jer, Simon, jer! — mondá, megfogván a kar
ját. — Holnap újra kezdjük, még van egy kevés pén
zem . . .

— Nem! hagyjon el! . . . hagyjon el! — kiáltá To
rontál Simon egy végső, dühös mozdulattal.

Torontál Simon visszalökte Sárkányt egyik kezével, 
a melynek erejét a harag fokozta, aztán elrohant az 
ösvény utolsó kanyarulata felé és felszaladt néhány 
lépcsőn, a melyek a sziklába voltak vágva az egymás 
felett lépcsőzetesen emelkedő kertek közt. Csakhamar 
megérkezett a Turbie főutczájára, azon a keskeny hegy
nyergen, a mely a Kutyafejet elválasztja a Mont-
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Ágéitól, Olaszország és Francziaország egykori hatá
rától.

— Menj hát Simon! — kiáltott utána Sárkány, — 
menj, de nem fogsz messze menni!

Ezzel hirtelen jobbra kanyarodott, átmászott egy 
kis terméskő-kerítésen és gyorsan végig futott egy 
terraszalakban felfelé elnyúló kerten, hogy előbb érkez
zék az útra Torontál Simonnál.

Pointe Pescade és Cap Matifou nem hallották ugyan 
a párbeszédet, de látták, a mint a bankár visszalökte 
Sárkányt és látták Sárkányt eltűnni a homályban.

— Ej, ej ! az ördög is beleavatkozik ! — kiáltá 
Pointe Pescade. — Talán épen a jobbik az, a melyik 
kisiklik a kezeink közül !... Még csak az hiányoznék, 
hogy a másikat is elszalaszszuk ! ... No de Torontál 
is jó fogás volna ! Egyébiránt nem igen válogathatunk 
közülök! Előre Cap fiam, előre!

Néhány ugrással mind a ketten csakhamar Torontál 
Simon közelébe jutottak, a ki gyorsan felfelé ment a 
Turbie főutczáján, s miután balra hagyta azt a kis hal
mot, a melyen az Augusztus tornya áll, futva haladt 
el a már bezárt házak előtt és végre a Corniche út
jára érkezett.

Pointe Pescade és Cap Matifou alig ötven lépésnyi 
távolságban követte őt.

Éjfél elmúlt. E pillanatban Torontál Simon elhagyta 
a Turbiet, letért a Corniche útjáról és átcsapott egy 
kis útra, a mely egyenesen Eza felé vezet. Eza, e 
félig barbár lakosságú sasfészek, kihívólag tekint le 
a sziklaoromról a fenyő- és szent-jánoskenyérfa-erdő 
felett.

Ez az út teljesen el volt hagyatva. Az eszeveszett 
ember jó messzire ment rajta, a nélkül, hogy a lép
teit lassította, vagy csak egyszer hátratekintett volna ; 
aztán egyszerre bekanyarodott balra, egy keskeny útra,
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a magas parti sziklák tetején, a melyek alatt a vasút 
és a kocsiút egy alágútban vonul át.

Pointe Pescade és Cap Matifou ide is utána mentek.
Száz lépéssel odább végre Torontál Simon megállt.
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Felrohant egy sziklára, egy meredek mélység felett, 
melynek fenekét több száz lábnyira alant a tenger 
hullámai verdesték.

— Ezer ördög ! — kiáltá Pointe Pescade. — Élve kell 
kézre kerítenünk !... Fogd meg Cap Matifou és tartsd 
jó erősen.

De alig tettek mind a ketten húsz lépést, mikor egy 
embert láttak megjelenni az ösvény jobb oldalán, előre 
lopódzni a masztix- és a myrthusbokrok közt ama 
szikla felé, a melyen Torontál Simon állt.

Sárkány volt.
— Ej ! kétségkívül át akarja segíteni czimboráját egy 

lökéssel a másvilágba ! — mondá Pointe Pescade. — 
Az egyik a tied, Cap Matifou, a másik meg az enyim 
lesz !

De Sárkány megállt . . . Félt, hogy ráismerhet
nének.

Egy utolsó szitkozódás lebbent el ajkáról. Aztán el
rohant jobbra és mielőtt Pointe Pescade utólérhette 
volna, eltűnt a bokrok közt.

Cap Matifou megragadta Torontál Simont épen abban 
a pillanatban, a mikor a szikláról le akart ugrani és 
levitte a gyalogútra.

— Hagyjon el! — kiáltá a bankár. — Hagyjon el!
— Megengedjem, hogy ön ilyen veszélyes lépést 

koczkáztasson, Torontál úr? — viszonzá Pointe Pes
cade. -— Soha !

A derék fiú nem volt elkészülve erre az inczidensre, 
a melyről utasításaiban egy szónyi említés se volt. 
De ha Sárkány meg is menekült, legalább Torontál 
Simon került kézre s csak az volt hátra, hogy elszállítsák 
őt Antekirttába, a hol bizonyára olyan fogadtatásban 
fog részesülni, a milyen őt megilleti.

— Elvállalod ezen úr elfuvarozását. . . leszállított 
áron? — kérdé Pointe Pescade Cap Matifoutól.
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CAP MATIFOU LEÜLT EGY SZIKLÁRA.

— Szívesen.
Torontál Simon nem is bírt annak öntudatával, a 

mi körűié történt. Cap Matifou pedig hol vonszolta, 
hol vitte ezt az ellenállásra képtelen testet.
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A lemenetel rendkívüli nehézségekkel járt és Pointe 
Pescade csodálatos ügyessége és Cap Matifou bámu
latos ereje nélkül mindhárman könnyen lezuhanhattak 
volna a mélységbe.

— Miután életüket százszor is koczkáztatták, végre 
leérkeztek a legvégső tengerparti sziklákhoz. A part itt 
számos apró öblöcskét képez, vasas tartalmú szikla
falaival, melyek a hozzájuk ütődö apró hullámokat 
rozsdaszínűre festik.

Már hajnalodni kezdett, mikor Pointe Pescade végre 
egy kis rejtekhelyét talált a sziklák közt, a hol Torontál 
Simont Cap Matifou őrizete alatt hagyhatta.

A Herkules oda vitte foglyát, a nélkül, hogy a bankár 
tudta volna, hogy mi történik vele, de különben nem 
bánta.

Aztán Pointe Pescade így szólt Cap Matifouhoz :
— Te itt fogsz maradni pajtás.
— A meddig akarod.
— Még tizenkét óráig is, ha addig nem jönnék 

vissza ?
— Még tizenkét óráig is.
E rövid párbeszéd után Cap Matifou leült egy szik

lára, a hol a foglyot folyvást szemmel tarthatta, Pointe 
Pescade pedig elindult a tengerparton Monaco felé.

Pointe Pescade rövidebb ideig maradt távol, mint
sem hitte. Nem került két órába, míg megtalálta az 
Elektriket, a mely a sík tenger felöl hömpölygő hul
lámok elől sziklatorlaszok által megvédelmezett apró 
öblöcskék egyikében horgonyzott. Egy óra múlva a 
gyors jármű megjelent a kis beszögellés előtt, a hol a 
Herkules őrizte a bankárt.

Torontál Simon és Cap Matifou néhány percz múlva 
az Elektriken voltak, a mely teljes gőzerővel elindult 
Antekirtta felé, a nélkül, hogy a parti halászok és a 
vámőrök csak észre is vették volna a jelenlétét.



A mit a jó Isten gondjára bíztak.

Torontál Simon és Carpena az orvos hatalmában 
volt. Antekirtt csak az alkalmat leste, hogy ismét 
üldözőbe vehesse Sárkányt. Ügynökei, a kiknek meg 
volt hagyva, hogy igyekezzenek kinyomozni Báthoryné 
rejtekhelyét, fáradhatatlanul kutattak — de mind
eddig hiába. Képzelhető, mily folytonos kétségbeesés 
volt Báthory Péterre nézve az a tudat, hogy az anyja 
eltűnt és hogy nincs már egyéb támasza az öreg 
Borosnál! Mivel vigasztalhatta volna az orvos ezt a 
kétszeresen megtört szivet? Mikor Péter az anyjáról 
beszélt neki, nem érezte-e Antekirtt orvos, hogy 
egyszersmind Torontál Száváról is beszél, noha a 
nevét soha sem ejtette ki előtte?

A kis Artenak városban, Antekirtta sziget fővárosá
ban, Ferrato Mária a legszebb házak egyikében lakott, 
közel a városházhoz. Az orvos háladatossága megsze
rezte számára az élet minden kényelmét. Az öcscse 
nála volt, ha nem kellett tengerre szállnia valamely 
megbízatás következtében. Ilyenkor egyetlen nap se 
múlt el a nélkül, hogy meg ne látogatták volna az 
orvost, vagy az orvos ne tett volna látogatást náluk. 
Minél jobban megismerkedett a rovignói halász gyer
mekeivel, annyival inkább növekedett rokonszenve 
irántuk.

— Mily boldogok volnánk, — mondá Mária gyak
ran, — ha Péter is boldog lehetne.

— Ö csak akkor lehet boldog, ha újra feltalálja 
az anyját, — viszonzá Luigi. — De én nem mond
tam* le minden reményről, Mária. Azokkal az esz
közökkel, a melyekkel az orvos rendelkezik, lehetet
len, hogy előbb-utóbb ki ne nyomozzák, hová vitte
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Boros Báthoryné asszonyságot, miután Raguzát el
hagyták !

— Én is reményiek, Luigi! De vajjon Réter meg 
lenne-e vigasztalva, ha visszanyerné az anyját?

— Nem, Mária, mert Torontál Száva soha se lehet 
a nejévé.

— De Luigi, — viszonzá Mária, — a mi lehetet
lennek látszik az emberek előtt, lehetetlen-e az Isten 
előtt?

Mikor Péter azt mondta Luiginak, hogy testvéréül 
fogadja, még nem ismerte Ferrato Máriát és nem 
tudta, milyen gyöngéd, hu és önfeláldozó testvért fog 
benne találni. De mihelyt jobban megismerkedtek, 
nem is késett közleni vele összes gyötrelmeit. Enyhü
lést talált, ha beszélgethetett vele.

Azonban Antekirtta kazamatáiban volt most egy 
ember, a kinek tudnia kellett, hova rejtették Szávát 
és hogy az ifjú leány még mindig Sárkány hatalmában 
van-e. Ez az ember pedig ugyanaz volt, a ki Szávát 
a saját leánya gyanánt adta ki : Torontál Simon.

Torontál Simon elfogatása óta oly állapotban volt, 
testileg és lelkileg annyira eltompult, hogy még akkor 
se tudott volna semmit se mondani, ha érdekében 
állt volna, hogy beszéljen.

A kis gyarmat jelenlegi helyzete nem lenne kellőleg 
megvilágítva, ha az antekirttai személyzet szemléjé
ben elfelednek megemlíteni Pointe Pescade-ot és Cap 
Matifout.

Pointe Pescade és Cap Matifou, mihelyt visszaérkez
tek Antekirttába, látogatást tettek Ferrato Máriánál 
s Luiginál, valamint Artenak több előkelő lakosánál. 
Mindenütt szívesen fogadták, mert mindenki meg
szerette őket. Egész mulatság volt ily ünnepélyes 
alkalommal Cap Matifout látni, milyen zavarba ejtette
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óriási termete, mely egy szalont csaknem egymaga 
betöltött.

— De én oly sovány vagyok, hogy helyreállítom az 
egyensúlyt, — szokta mondani Pointe Pescade.

A Sárkány nyomozásával megbízott ügynökök se 
voltak szerencsésebbek azoknál, a kikre Báthoryné 
kinyomozása volt bízva. Lehetetlen volt felfedezni, 
hova rejtőzött el a nyomorult ember, miután Monte- 
Carlót elhagyta.

Az orvos tehát türelmetlenül várta azt az időpontot, 
a mikor a bankár oly állapotban lesz, hogy ezt a kísér
letet koczkáztatni lehessen.

Torontál Simont és Carpenát egy erődbe zárták, 
Artenak északnyugati részén, a legszigorúbb őrizet 
alatt. Mindketten ismerték egymást, de csak névről, 
mert a bankár soha se volt közvetlenül beavatva 
Sárkány szicziliai üzleteibe. Ennélfogva szigorúan fel
ügyeltek arra, hogy egyik se sejthesse, hogy együtt 
vannak az erődben. Kazamatáik távol voltak egy
mástól és elkülönített udvarokra bocsátották ki őket 
a szabad levegőre. Az orvos megbízhatott őreik hűségé
ben — őrizetük az antekirttai polgárőrség két al
tisztjére volt bízva és bizonyos lehetett a felől, hogy 
a két fogoly nem fog érintkezni egymással.

Az orvos folytonosan arról gondolkozott, hogyan 
találhatná fel Sárkányt és keríthetnék hatalmába, mint 
a czinkosait. Október 16-ika körül, miután konsta
tálta, hogy Torontál Simon most már képes lesz a 
hozzá intézendő kérdésekre felelni, elhatározta, hogy 
ki fogja őt hallgattatni.

Ez ügyről mindenekelőtt tanácskozott Péterrel, 
Luigival és Pointe Pescadeval, a kinek véleménye 
nem volt megvetendő.

Az orvos közölte velük a szándékát.
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— De, — jegyzé meg Luigi, — ha Torontál Simon
nak megmondjuk, hogy Sárkány hollétét tudni akarjuk, 
nem fog-e az a gyanú támadni benne, hogy a czinko- 
sát is kézre akarjuk keríteni?

— Nos aztán, — viszonzá az orvos, — milyen baj 
támadhatna abból, ha Torontál Simon ezt meg
tudná most, mikor már nem szabadulhat a hatal
munkból ?

— Az a baj támadna belőle orvos úr, — mondá 
Luigi, — hogy Torontál Simon a saját érdekében 
állónak tarthatja semmi olyat nem mondani, a mi 
Sárkánynak ártalmára lehetne.

— Miért?
— Mert ezzel magának is ártana.
—- Szabad egy megjegyzést koczkáztatnom? — 

kérdé Pointe Pescade, a ki szerénységből kissé távol 
tartotta magát.

— Minden bizonynyal, barátom! — felelé az orvos.
— Uraim, — folytatá Pointe Pescade, — tekintve 

ama különös körülményeket, a melyek közt az a két 
gentleman szétvált egymástól, okom van hinni, hogy 
többé nincs miért kímélniük egymást. Torontál Simon 
úr alaposan gyűlölheti Sárkány urat, a ki őt tönkre 
juttatta. Ha tehát Torontál úr tudja, hogy hol tartóz
kodik jelenleg Sárkány úr, akkor fog beszélni.

Ez az okoskodás eléggé helyesnek látszott. Igen 
valószínű volt, hogy ha a bankár tudja, hova mene
kült Sárkány, nem fogja magát kötelezve érezni a 
hallgatásra, főleg ha a saját érdekében áll, hogy be
széljen. ' .

— Még ma meg fogjuk tudni, mihez tartsuk ma
gunkat, — viszonzá az orvos, — és [ha Torontál 
Simon semmit se tud vagy nem akar vallani, akkor 
meglássuk, mi lesz a teendő. De miután még nem 
szabad tudnia, hogy Antekirtt orvos hatalmában van,
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sem azt, hogy Báthory Péter él, ennélfogva Luiginak 
kell őt kikérdezni.

— Szolgálatára állok, orvos úr, — felelé a fiatal 
ember.

Luigi tehát elment az erődbe és bevezetteté magát 
a kazamatába, a melyben Torontál Simont elzárva 
tartották.

A bankár egyik szögletben ült egy asztal mellett. 
Épen akkor kelt fel az ágyából.

Mikor Ferrato Luigit belépni látta, felkelt, de a 
fiatal ember egy intésére ismét leült. A rövid kihallga
tás lefolyása a következő volt :

— ön, úgy-e bár, Torontál Simon, egykor trieszti 
bankár és legutóbb raguzai lakos?

— Nem rám tartozik e kérdésre felelni. A kik fogva 
tartanak kötelesek tudni, hogy ki vagyok.

— Tudják.
— És kik azok ?
— Később meg fogja tudni.
— És kicsoda ön?
— Az vagyok, a kit megbíztak, hogy önt kikér

dezze.
— Kik bízták meg?
— Azok, a kiknek ön számadással tartozik.
— Még egyszer : kik azok ?
— Nem tartozom önnek megmondani.
— Ez esetben nincs mit felelnem.
— Jól van. ön Monte-Carlóbán egy egyénnel volt, 

a kit régóta ismer és a ki önt el nem hagyja, mióta 
Raguzából elutaztak együtt. Ez az ember tripoliszi 
származású és Sárkány a neve. Megszökött abban a 
pillanatban, a mikor önt a nizzai úton elfogták. Meg
bízást kaptam, hogy azt a kérdést intézzem önhöz : 
Tudja-e, hogy hol van jelenleg ez az ember és ha tudja, 
hajlandó-e megmondani?
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Torontál Simon őrizkedett felelni. Nyilván azért 
akarták tudni, hol van Sárkány, hogy azt is elfog
hassák, a mint elfogták őt magát. És mily czélból? 
Közös múltjuk viselt dolgai miatt-e, vagy különöseb
ben a trieszti összeesküvésre vonatkozó üzelmeik 
miatt? Ennélfogva elhatározta, hogy erre vonatkozó
lag semmit se fog szólni, noha nem kétkedett a felöl, 
hogy Sárkány Tetuánba, a Namir házába menekült, 
a hol utolsó játszmájának kellett lebonyolódnia, még 
pedig nagyon rövid idő alatt.

—■ Nos? — kérdé Luigi, — miután időt engedett 
a bankárnak a gondolkozásra.

— Uram, — viszonzá Torontál Simon, — azt felel
hetném önnek, hogy tudom, hol van az a Sárkány, 
kiről ön beszél, de nem akarom megmondani. Hanem 
valóban nincs tudomásom róla.

.— Ez az ön egyetlen felelete?
— Az egyetlen és igazi.
Erre Luigi eltávozott és felkereste az orvost, hogy 

jelentést tegyen neki a Torontál Simonnal foly
tatott párbeszédről. Miután a bankár feleletében 
semmi hihetetlen se volt, be kellett vele érni. Kö-. 
vetkezöleg Sárkány kinyomozása czéljából folytatni 
kellett a kutatásokat, nem kímélve se fáradtságot, 
se pénzt.

Legutóbb titkos hírek érkeztek a cyrenéi tartomá
nyokból. Ügynökei azt ajánlották, hogy szigorúbban 
ügyeltessen fel a sidrai öböl környékére. Jelentéseik 
szerint a Szenuszisták rettegett szövetkezete a tripo- 
liszi határokon látszik összegyűjteni haderejét. Egy 
általános mozgalom lassankint a syrtei partok felé 
viszi őket. A nagymester gyors futárai sűrűn hordják 
az izeneteket északi Afrika különböző zawjáiba. Kül
földről fegyverszállítmányok érkeztek, melyeket a szö
vetkezet ügynökei vettek át. Szóval, szemmel látható
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’ az elektrikek a syrték vizeiben czirkáltak.

összpontosítás történik a ben-ghazii vilajetben, követ
kezőleg Antekirtta tőszomszédságában.

Az orvos, szemben a nagyon gyorsan bekövetkezhető 
veszélylyel, szükségesnek tartotta megtenni mindazon

30Verne : Sándor Mátyás.
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intézkedéseket, a melyeket az óvatosság parancsolt. 
Péter és Luigi, október három utolsó hetében, fárad
hatatlanul a kezére jártak a munkában, a melyben a 
gyarmat valamennyi lakosa szintén közreműködött. 
Pointe Pescade-ot ismételve elküldték titokban a 
cyrenei tengerpartokra, azzal az utasítással, hogy tegye 
magát érintkezésbe az ottani ügynökökkel és értesí
téseiből azt konstatálták, hogy a veszély, a mely a 
szigetet fenyegette, nem volt agyrém. A ben-ghazii 
kalózok egyesülve az egész tartomány mozgósított 
szövetkezeti tagjaival egy expediczióra készültek, a 
melynek czélja csak Antekirtta lehetett.

A mint tudjuk, a sziget védművei még nem voltak 
teljesen befejezve, s ha nem is lehetett volna a mun
kákat kellő időben befejezni, legalább nagymennyiségű 
élelmi- és lőszerek voltak felhalmozva Antekirtta rak
táraiba.

Antekirtta, a mely mintegy húsz mérföldnyire fek
szik a cyrenei partoktól, teljesen el volna szigetelve 
az öböl legvégén, ha egy szigetecske, a mely Kencraf 
sziget neve alatt ismeretes, háromszáz méternyi kör
zetével ki nem emelkednék a hullámokból, két tengeri 
mérföldnyire Antekirtta délkeleti csúcsától. Az orvos 
ezt a szigetecskét fegyencz-gyarmatnak szánta, azon 
esetre, ha a gyarmat valamelyik lakosa valaha meg
érdemelné a deportáltatást és a sziget rendes bírósága 
ily értelemben ítélne felette, — a mire még eddig 
nem volt eset. E czélból néhány barakkot építettek 
is már a szigeten.

De egészben véve a Kencraf szigetecske nem volt 
megerősítve és azon esetre, ha valamely ellenséges 
hajóraj megtámadná Antekirttát, már csak a fekvé
sénél fogva is valódi veszélyt képezett, mert az os
tromló csapat biztos hadműveleteit alap gyanánt hasz
nálhatta.



A KENCRAF SZIGETECSKE VALÓDI VESZÉLYT KÉPEZETT.

Érett megfontolás után el is határozta, hogy azt 
teljesen el fogja pusztítani, de elpusztítását egyszer
smind össze akarta kötni néhány száz kalóz megsemmi
sítésével, a kik netalán megkísérelnék ezt a kedvező 
fekvésű pontot hatalmukba keríteni.

30*
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Azonnal hozzáfogtak a terv megvalósításához. Föld
alatti ásatások segélyével a Kencraf szigetecskét csak
hamar átalakították óriási akna-kamrává, a melyet 
tengeralatti huzal kötött össze Antekirttával. Egy 
villamos szikra elég hozzá, hogy még csak nyoma se 
maradjon a szigetecskének a tenger színe felett.

Az orvos e borzasztóan pusztító hatás előidézésére 
nem közönséges lőport; se lőgyapotot, sőt még dina- 
mitot se használt. Ismert egy legutóbb fölfedezett 
robbantó szert, a melynek pusztító hatalma oly iszo
nyú, hogy méltán elmondhatták róla, hogy e szer a 
dinamithoz képest ugyanaz, a mi a dinamit a lőpor
hoz képest. Előnyei közül kiemelendő, hogy könnyeb
ben kezelhető a nitrogliczerinnél, miután csak kétféle 
folyadék vegyülékéböl áll, a melyek csakis a használat 
pillanatában vegyíttetnek össze, — továbbá, hogy csu
pán a fagypont alatti húsz fokú hidegben fagy meg, 
míg a dinamit már öt vagy hat fokú hidegben meg
fagy, — végre, hogy csak erős ütéstől robban fel, 
a milyent például egy fulminát gyutacs elsütése idéz 
elő. Készítésmódja egyszerű, alkatrészei — a két 
folyadék — magukban véve teljesen ártalmatlanok 
és minden veszély nélkül vegyíthetők, mint a bor a 
vízzel. Neve panklasztit, a mi annyit jelent, hogy 
«mindent elpusztít» és valóban jól meg is felel a 
nevének.

Ezt a robbantó szert alkalmazták a sziget talaja 
alatt, lebegő aknák alakjában. A robbanás egy pillanat 
alatt előidézhető volt ama tergeralatti huzal segélyé
vel, a mely a villamos szikrát odavezethette az egyes 
aknák fulminát-gyutacsaihoz. Azon esetre tehát, ha 
nagyobb számú ellenséges csapat szállna partra, alig 
volt feltehető, hogy a Kencraf szigetecske megmene
külhetne a végleges megsemmisüléstől.

E különböző munkák már meglehetősen előrehalad-
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tak november első napjaiban, mikor egy váratlan eset 
arra kényszeríté az orvost, hogy néhány napra el
hagyja a szigetet.

November 3-án a gőzhajó, a mely a cardiffi szenet 
szállította, horgonyt vetett Antekirtta kikötőjében. 
Ütközben, a rossz időjárás miatt, állomást kellett 
tartania Gibraltárban. A hajó kapitánya a gibraltári 
postán egy levelet talált, a mely az orvosnak volt 
czímezve és a melyet a tengerparti postahivatalok már 
bizonyos idő óta küldözgettek egymásnak a nélkül, 
hogy a czímzetett megtalálhatták volna.

Az orvos átvette a levelet, melyen a maltai, cataneai, 
raguzai, ceutai, otrantei, maiagai és gibraltári posta
hivatalok bélyegei voltak láthatók.

A borítékon levő reszketeg nagy betűket nyilván 
oly kéz írta, a mely ritkán szokta kezébe venni a tollat, 
vagy talán nem is volt elég ereje hozzá. A czímzett 
nevét — az orvosét — ez a megható ajánlás kísérte :

«Antekirtt orvosnak.» «Ezt a levelet a jó Isten gond
jára bízom.»

Az orvos feltörte a pecsétét, felbontotta a borítékot 
és kivette belőle a levelet, a mely egy meglehetősen 
megsárgult papírlapból állt. A levél tartalma a követ
kező volt :

«Orvos úr!
Engedje az Isten, hogy ez a levél az ön kezébe 

jusson! ... Én már nagyon öreg vagyok! . . . Meg
halhatok ! . . . ö egyedül fog maradni a világon !... 
Legyen könyörületes Báthoryné asszonyság iránt, fáj
dalmas életének utolsó napjaiban !... Siessen a segít
ségére! . . . Jöjjön!

Alázatos szolgája Boros.»
A levél egyik szögletében e szó állt : «Carthago» és 

alatta e két szó : «Tuniszi kormányzóság.»
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Az orvos egyedül volt a városház termében, mikor 
a levelet kézhez kapta. Örömében és kétségbeesésé
ben felkiáltott, örömében azért, mert végre feltalálta 
Báthoryné nyomait, kétségbeesésében vagyis inkább 
félelmében azért, mert a boríték postabélyegei azt 
bizonyították, hogy a levél több mint egy hónap előtt 
Íratott.

Azonnal előhivatta Luigit.
— Luigi, — mondá az orvos, — értesítsd Kösztrik 

kapitányt, hogy a Ferrato-nak két óra múlva útra 
készen kell állnia.

— Két óra múlva indulhatunk, — felelé Luigi. — 
ön is velünk utazik, orvos úr?

— Igen!
— Hosszú útra indulunk?
— Csak három vagy négy napig leszünk távol.
— Egyedül fog ön utazni?
— Nem, keresd fel Pétert és tudasd vele, hogy ő 

is el fog kísérni.
— Péter nincs itthon, de egy óra múlva visszatér 

Kencraf szigetről.
— Óhajtom, hogy a nővéred is velünk jöjjön, Luigi. 

Siessen utazási előkészületeivel.
— Azonnal értesítem.
És Luigi rögtön sietett végrehajtani a parancsokat. 
Egy óra múlva Péter megérkezett a városházban.
— Olvasd! — mondá az orvos.
És átadta neki Boros levelét.

VI.

A megjelenés.

A gőzyacht horgonyait felszedték néhány perczczel 
déli tizenkét óra előtt, Kösztrik kapitány és Ferrato
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Luigi parancsnoksága alatt. Egyéb utas nem volt a 
hajón, mint az orvos, Péter és Mária.

Nem szükség részleteznünk, mily aggodalmakat élt 
át Báthory Péter. Tudta, hogy hol van az anyja . . . 
úton volt hozzá !... De miért vitte el őt Boros oly gyor
san Raguzából s oly messzire, — a tuniszi partokra? 
Milyen nyomorban fogja Péter mindkettőjüket találni?

Kiadatott a parancs, hogy a Ferrato a lehető leg
nagyobb sebességét fejtse ki, és csakugyan, hatalmas 
készülékei segélyével, óránkint átlag tizenöt tengeri 
mérföldnyi útat is tett. Miután a sidrai öböl végétől 
a Bon fokig, a mely a tuniszi csúcs délkeleti pontján 
fekszik, e távolság nem nagyobb ezer kilométernyinél, 
a Bon hegyfoktól pedig a Goulettebe, a mely Tunisz 
kikötőjét képezi, egy gyorsjárású gőzyacht másfél óra 
alatt eljuthat, ennélfogva a Ferrato-xiak, ha valamely 
váratlan esemény nem történik, harmincz óra alatt 
meg kell érkeznie a rendeltetése helyére.

A tenger nyugodt volt az öblön kívül is, de a szél 
északnyugatról fújt, a nélkül azonban, hogy hajlandó
ságot mutatott volna a fokozódásra. Kösztrik kapitány 
valamivel a Bon hegyfoktól délnek irányoztatta a hajó 
útját, hogy mielőbb a szárazföld közelébe érjenek, a 
mely megvédelmezze azon esetre, ha a szél mégis 
erősebben feltámadna.

A tengerpart, a sidrai öblön kívül, erősen bekanya
rodik nyugat felé és hatalmas ívet képez. Itt terül el 
különösebben a tripoliszi régensség tengerpartja, a 
mely felnyúlik a gabesi öbölig a Dserba sziget és 
Sfax város közt ; innentől a part kissé keletnek, a 
Dinias hegyfok felé fordulván, a hammameti öblöt 
képezi és innét’felvonul a Bon hegyfokig.

A Ferrato a Hammamet öböl felé irányozta útját, 
itt akart a szárazföld közelébe jutni, hogy azt a Gou- 
lotteig el se hagyja többé.
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November 3-án és a rákövetkező éjjel a sík tenge
ren tetemesen magasabb hullámok háborogtak. Csekély
szél is elég ahhoz, hogy felkavarja a Syrték tengerét, 
a melyben a Közép-tenger legszeszélyesebb áramlatai 
ágaznak szét. De másnap reggel nyolcz óra tájban 
földet jeleztek és a gőzyacht, a magas partok oltalma 
alatt, bátran és gyorsan haladhatott előre.

A Ferrato nem egészen két tengeri mérföldnyire 
haladt el a parttól, melynek minden részletét láthat
ták az utasok. A Hammamet öblön túl, Kelibia irá
nyában, még inkább megközelítette a Szidi Jusszuf 
öblöcskét, a melyet észak felől a sziklák hosszú sora 
védelmez.

A tengerpart e pontja nem volt egészen elhagyatva. 
A sziklák alatt több levantei hajó horgonyzott, fél 
fonalnyira a parttól. A tenger zöld vize itt annyira 
átlátszó, hogy az öt vagy hat ölnyi mélység daczára 
is tisztán meg lehetett különböztetni a tenger fenekén 
levő fekete követ és a fövenyt, a melybe a horgonyok 
bemélyedtek, melyeket a sugártörés mindenféle fan
tasztikus alakokban mutatott.

Mialatt a Szidi Jusszuf öböl előtt elhaladtak, az 
orvos észrevette, hogy lőszereket, fegyvereket, sőt 
néhány apró ágyút is szállítanak partra. A Szidi 
Jusszuf apró öblöcskéje, fekvésénél fogva a tuniszi 
régensség határszélén, nagyon alkalmas hely volt az 
efféle csempészkedésre.

Luigi is figyelmeztette az orvost erre a körülményre.
— Igaz, Luigi, — viszonzá Antekirtt orvos, — ha 

nem csalódom, az arabok fegyvereket vesznek át. 
Nem tudom, mit tartsak felőle ; lehet, hogy e fegyverek 
a hegyi lakóknak vannak szánva, a francziák ellen, 
a kik Tuniszban partra szálltak. De az se lehetetlen, 
hogy a Szenuszizmus hívei, a tengeri és szárazföldi 
kalózok számára küldték, a kik jelenleg a cyrenei tar-
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tományokban összpontosulnak. S annyival hajlandóbb 
vagyok ezt az utóbbi föltevést elfogadni, mivel az 
arabok közt sokkal több belső afrikai, mint tuniszi 
típust látok.

— De, — kérdé Luigi, — hogyan történhetik, hogy 
a régensség hivatalnokai, vagy legalább a franczia 
hatóságok nem akadályozzák meg a fegyverek és lő
szerek kirakodását?

— Tuniszban nem igen tudják, mi történik a Bon 
hegyfok innenső részén, — felelé az orvos — és ha 
a francziák Tunisz uraivá lesznek is, félő, hogy a 
Dsebelek keleti lejtőit még sokáig nem fogják a hatal
mukba keríthetni. Bármint legyen is, ez a dolog 
nagyon gyanúsnak látszik előttem és ha a Ferrato 
gyorsasága nem biztosítana bennünket, nem kétkedem 
felőle, hogy ez a flotilla meg is támadta volna a yachtot.

Ha az araboknak csakugyan támadó szándékuk volt, 
mint az orvos hitte, akkor se kellett semmitől se 
félni, mert a gőzyacht egy félóránál kevesebb idő 
alatt elhaladt a Szidi Jusszuf öblöcske előtt s miután 
a hatalmasan kimagasló hegyfok alá ért volna, gyor
san megkerülte a világító tornyot, mely a merészen 
egymásra kapaszkodó szikláktól körülvett csúcson 
emelkedik. A Ferrato ekkor teljes gőzerővel végig- 
siklott a tuniszi öblön, a mely a Bon hegyi ok és a 
Carthago hegyfok közt fekszik. Leghátul Tunisz fehér 
épületei emelkedtek a Bahira tó felett, valamivel 
hátrább annál a tengerágnál, a melyet Goul ette képez.

A kikötőből két vagy három tengeri mérföldnyire 
egy franczia hajóraj horgonyzott, valamivel közelebb a 
városhoz nehány kereskedő hajó állomásozott, melyek
nek különféle színű lobogóik fokozták a kikötő képé
nek élénkségét.

Délutáni egy óra volt, mikor a Ferrato horgonyt 
vetett, három fonalnyira a Goulette kikötőjétől. Az
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egészségügyi formaságok teljesítése után a hajó uta
sainak megengedtetett a partraszállás. Antekirtt orvos, 
Péter, Luigi és a nővére lementek a csónakba, a mély 
azonnal elindult a hajó mellől s a mólót megkerül
vén betért a szűk csatornába, a mely folyvást el van 
lepve a két rakpart mellett állomásozó hajóktól és egy 
kis térre ért, a melyet szép fák árnyékolnak be, s 
nyaralók, ügynökségek és kávéházak környeznek.

Boros levele Carthagóból volt keltezve és ez a név, 
valamint itt-ott nehány, a föld színe felett alig kiemel
kedő rom képezi mindazt, a mi Hannibál városából 
fennmaradt.

A ki a carthagói partra akar menni, annak nem 
kell azt a kis olasz vasutat használnia, a mely a Gou- 
lette és Tunisz között közlekedik és a Bahira tavat meg
kerüli. Akár a part hosszában, a melynek finom és 
kemény fövénye a gyalogosoknak pompás sétáló talajt 
kínál, akár pedig a poros úton, a mely valamivel hát
rább a síkságon vonul át, könnyen el lehet jutni ama 
kis domb tövébe, a melyen Szent Lajos kápolnája és 
az algíri missziónáriusok zárdája áll.

Abban a pillanatban, mikor az orvos és kísérete a 
partra szállt, az említett téren több kocsi várakozott, 
a melyek elé apró lovak voltak fogva. Utasaink azon
nal helyet foglaltak az egyik kocsiban és megparan
csolták a kocsisnak, hogy gyorsan hajtson Carthago 
felé. A fogat, gyorsan ügetve végig robogott előbb a 
Goulette főutczáján, majd ama pompás nyaralók közt, 
a melyekben a gazdag tunisziak laknak a forró nyári 
évszakban és a Keredin és Musztafa paloták közt, a 
melyek a tengerparton emelkednek a régi Carthago ki
kötőjének szomszédságában.

A Szent Lajos kápolnája egy kétszáz lábnyi magas 
dombon áll ugyanazon a helyen, hol IV. Lajos, Fran- 
cziaország királya, állítólag meghalt 1270-ben.



SZENT LAJOS KÁPOLNÁJA.

A domb alatt néhány arab ízlésben épült palota áll, 
angol divatú tomáczokkal, melyeknek lépcsői lenyúl
nak a tengerig, úgy, hogy egyenesen a lépcsők alján 
köthetnek ki a csónakok.
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Innentúl aztán elterül a felséges öböl, a melynek 
valamennyi hegyi oka, valamennyi csúcsa, valamennyi 
orma, romok hiányában legalább történelmi emlékek
kel dicsekszik.

Szanaszét szórva nyomorult viskók vannak.
E viskók közt akad akárhány, a melynek csak két 

vagy három fala van ; az ember marabuk romjainak 
hihetné, a melyek fehérek maradtak a napfényes ég
hajlat alatt.

Az orvos, társaival együtt, elment az egyiktől a má
sikhoz, mindenütt Báthoryné asszonyság felől tudako
zódván, noha vonakodtak azt hinni, hogy ily mély 
nyomorba süllyedhetett.

Egyszerre a kocsi megállt e hitvány kunyhók egyike 
előtt, a melynek ajtaja keskeny lyukhoz hasonlított a 
sürü gaztól félig eltakart falban.

Az ajtó előtt egy feketés lepelbe burkolt öreg asz- 
szony ült.

Péter ráismert !... Felsikoltott !... Az édes anyja 
volt !... Odarohant hozzá, letérdelt előtte, a karjaiba 
szorítá !... De az anya nem viszonozta öleléseit !

— Anyám! anyám! — kiáltá, — mialatt az orvos, 
Luigi és Mária is körülvették a szerencsétlen nőt.

E pillanatban a ház sarkán egy öreg ember je
lent meg.

Boros volt.
Legelőbb Antekirtt orvost ismerte meg és a térdei 

inogtak. Aztán megpillantá Pétert. . . Pétert, a kinek 
a koporsóját elkísérte a raguzai temetőbe !... Ez felül
múlta az erejét! Ájultan rogyott le, mialatt ajkairól 
e szók lebbentek el :

— Elvesztette az eszét.
Tehát abban a pillanatban, mikor az ifjú vissza

nyerte az anyját, ez utóbbi már csak élő halott volt!
Báthoryné felkelt, tétova, de még élénk szemekkel.
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AZ AJTÓ ELŐTT EGY ÖREG ASSZONY ÜLT.

Aztán, a nélkül, hogy valamit látott, hogy egyetlen 
szót szólt volna, visszament a viskóba, a hova Mária 
követte őt, az orvos egy intésére.
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Péter mozdulatlanul megállt az ajtó előtt... nem 
mert, nem bírt egyetlen lépést se tenni!

E közben Boros az orvos ápolása alatt visszanyerte 
eszméletét és felkiáltott :

— ön, Péter úr! . . . ön . . . él!
— Igen ! — felelé Péter ! — igen !... élek !... 

de bár inkább meghaltam volna !
Az orvos néhány szóval értesíté Borost mindarról, 

a mi Raguzában történt : aztán az öreg szolga beszélte 
el, nagy ügygyel-bajjal, a legutóbbi két hónap nyo
morait.

— De, — kérdé az orvos, — fia halála következté
ben vesztette el Báthoryné az eszét?

— Nem, uram, nem, — felelé Boros.
És elmondta a következőket :
Báthoryné, egyedül maradván a világon, el akart 

költözni Raguzából és elment Vinticello faluba, a hol 
még élt néhány rokona. E közben intézkedett, hogy 
pénzzé tegyék összes ingóságait a Marinella-utczai ház
ban, a hol többé nem akart lakni.

Hat hét múlva, Boros kíséretében, visszament Ragu
zába, hogy ügyeit lebonyolítsa és a Marinella-utczai 
lakásban egy levelet talált, a mely távolléte alatt ér
kezett.

Mihelyt a levelet elolvasta, mintha csak e sorok el
olvasása lett volna az elméje megrendülésének legelső 
oka, Báthoryné felsikoltott, kirohant az utczára, le
szaladt a Stradonera és kopogtatott a Torontál-palota 
kapuján, a mely azonnal megnyílt előtte.

— A Torontál-palota kapuján! — kiáltá Péter.
— Igen! — felelé Boros — és mikor sikerült utol

érnem, akkor már nem ismert rám . . .
—- De miért ment az anyám a Torontál-palotába ?... 

Miért? — ismétlé Péter és az öreg szolgára tekin
tett, mintha nem lett volna képes megérteni a szavait.
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— Kétségkívül Torontál úrral akart beszélni, — 
mondá Boros, — de Torontál úr már akkor nem volt 
Raguzában, elutazott a leányával együtt és senki se 
tudta hova.

— És az a levél? ... az a levél . . .
— Sehol se bírtam megtalálni, Péter úr, — felelé 

az öreg ember, — lehet, hogy Báthoryné elvesztette 
vagy megsemmisítette, az is lehetséges, hogy elvették 
tőle, de annyi bizonyos, hogy én sohasem tudtam 
meg, mit tartalmazott!

Az öreg szolga néhány percz alatt befejezte elbeszé
lését. Sikerült eltitkolnia Báthoryné állapotát és érté
kesíteni ingóságait. A szerencsétlen özvegy szelíd és 
csöndes őrültsége lehetővé tette, hogy cselekedjék, a 
nélkül, hogy gyanút keltene. Nem akart egyebet, mint 
elhagyni Raguzát és menedékhelyet keresni bárhol, 
de mindenesetre távol az átkozott várostól. Néhány 
nap múlva tengerre szállt Báthorynéval együtt, ama 
hajók egyikén, a melyek a Közép-tenger partjain köz
lekednek és Tuniszba vagyis helyesebben a Goulotteba 
érkezett. Elhatározta, hogy itt fognak maradni.

S ekkor az öreg ember, ebben a düledező viskóban, 
egészen annak az ápolásnak szentelte magát, a melyet 
Báthoryné elmebeli állapota szükségessé tett. Úgy lát
szott, mintha az özvegy eszével egyidejűleg elvesz
tette volna beszélési képességét is.
• Az öreg szolgának ekkor eszébe jutott Antekirtt 
orvos és az érdeklődés, a melyet az utóbbi Báthory 
István családja iránt mindenkor tanúsított. De Boros 
nem tudta, hol van az orvos rendes lakhelye. Mégis 
írt neki és levelét, a mely az utolsó kétségbeesett se
gélykiáltást foglalta magában, a jó Isten gondviselé
sére bízta. Ügy látszik, hogy az isteni gondviselés jól 
végzi a postai szolgálatot, minthogy e levél az orvos 
kezéhez jutott.
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A teendők felett semmi kétség se lehetett. Báthoryné 
asszonyságot, minden ellentállás nélkül, elvitték a ko
csihoz, melyben helyet foglalt a fiával, Borossal és 
Máriával, a kinek az volt a hivatása, hogy ezentúl el 
ne hagyja őt többé. Mialatt a kocsi visszatért a Gou- 
lotteba, az orvos és Luigi gyalog mentek végig a ten
gerpart mellett elnyúló ösvényen.

Egy óra múlva valamennyien együtt voltak a gőz
yacht fedélzetén. A horgonyokat azonnal felszedték s 
a Ferrato, miután a Bon hegyfokot megkerülte, el
haladt a Pantellaria szigete mellett és harmadnap haj
nalban horgonyt vetett az anterkirtti kikötőben.

Báthorynét azonnal partra szállították, Artenakba 
vitték és elhelyezték a városház egyik szobájában. 
Mária is elhagyta a lakását és az özvegyhez költözött.

— Meg kell őt gyógyítanunk! . . . Igen! meg kell 
gyógyítanunk ! — mondá az orvos, a ki egészen ennek 
a feladatnak szentelte magát.

Pedig nehéz feladat volt, mert Báthoryné asszony
ság legcsekélyebb tudomással se bírt a cselekedeteiről 
és soha se merült fel elméjében a múltnak egyetlen 
emléke sem.

Nem lehetett volna-e itt alkalmazni azt az akarat
helyettesítő hatalmat, a melylyel az orvos oly nagy 
mértékben bírt? Nem lehetett volna-e delejes befolyás 
által új életre serkenteni benne az elmét és vissza
tartani mindaddig, míg a reakczió bekövetkezik?

Báthory Péter könyörgött az orvosnak, hogy kísértse 
meg a lehetetlent is, az anyja megmentésére.

— Nem, — viszonzá az orvos,. — még ez se sike
rülhet! A tébolyodottak a legkevésbbé fogékonyak az 
ily befolyások iránt. A kísérlet sikeréhez az volna 
szükséges, Péter, hogy az anyád még rendelkezzék 
akaratával, a melyet az enyimmel helyettesíthessek. 
Ismétlem, hogy semmiféle hatást se gyakorolna rá.

•1
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— Nem !... nem hihetem el ! — mondá Péter. — 
Nem akarom elhinni, hogy az anyámat annyira se 
lehessen vinni, hogy egykor megismerje a fiát, a kit 
holtnak hisz.

— Igen, a kit holtnak hisz ... de talán, ha azt 
hinné, hogy élsz . . . vagy pedig, ha őt a sírod elé ve
zetnénk és ott téged megjelenni látna . ..

Az orvos megállapodott ennél a gondolatnál. Miért 
ne idézhetne elő erős hatást Báthorynéra ily kedvező 
körülmények közt létrehozott erkölcsi megrázkódtatás ?

— Meg fogom kísérlem! — kiáltá.
E naptól fogva folyvást a színpadi hatással foglal

kozott, a mely e kísérlet sikerére oly lényeges be
folyást gyakorolhatott. Nem csekélyebb dologról volt 
szó, mint arról, hogy Báthoryné asszonyságnál elő
idézzék a visszaemlékezés hatásait, a melyeket mostani 
állapota megsemmisített, és pedig előidézzék oly meg
kapó körülmények közt, a melyek az üdvös reakczió 
bekövetkezését valószínűvé tehetik.

Az orvos Boros és Pointe Pescade segélyével igye
kezett meglehetősen hű másolatban előállítani a ragu
zai temetőt és az emlékkápolnát, a mely a Báthory- 
család sírboltjául szolgált.

A sziget temetőjében, Artenaktól két kilométernyire, 
egy lombos facsoport alatt egy kis kápolna emelkedett, 
a mely eléggé hasonlított a raguzaihoz. Némi csekély 
változtatások segélyével még feltűnőbbé lehetett tenni 
a hasonlatosságot.

A hátulsó falon egy fekete márványtáblát alkalmaz
tak, melybe Báthory István neve volt bevésve és ha
lálozási éve : 1867.

November 13-án elérkezettnek látszott az idő az 
előkészületi kísérletek megindítására.

Este hét óra tájban Mária, Boros kíséretében, karon 
fogta az özvegyet. A városházától elindulván, lassan

31Verne : Sándor Mátyás.
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elsétáltak a temetőig. A kis kápolna küszöbénél Bá
thoryné asszonyság mozdulatlanul és némán megállt, 
mint rendesen, noha a kis síremlék belsejében égő 
lámpa világánál elolvashatta volna Báthory István ne
vét a márvány táblán.. Azonban, mikor az öreg ember 
és Mária letérdeltek a lépcsőre, mintha szemei egy 
pillahatra megvillantak volna. — De ez a megvillan ás 
épen csak egy pillanatig tartott.

Egy óra múlva Báthoryné megint otthon volt a 
városházán és vele együtt mindazok, a kik közelről 
vagy messziről szemtanúi voltak ennek a legelső kísér
letnek.
- Másnap és a következő napokon ismét folytatták a 

kísérleteket, de minden eredmény nélkül. Péter kínos 
feszültséggel figyelt minden legcsekélyebb mozzanatra 
és már-már kétségbeesett az eredménytelenség felett, 
noha az orvos folyvást azt ismételte előtte, hogy az 
idő lesz leghatalmasabb szövetségese.

Báthoryné elmebeli állapotában, minden temetői 
látogatás után, félreismerhetlen változás mutatkozott, 
így például egy este, mikor Boros és Mária letérdeltek 
a kápolna küszöbén, Báthoryné asszonyság, a ki kissé 
hátrább állt, lassankint oda közeledett, kezét a vas
rácsra tette, szemeit a hátulsó falra mereszté, a me
lyet a lámpa élénken megvilágított, aztán egyszerre 
gyorsan visszavonult.

Mária visszatérvén hozzá, hallotta, a mint többször 
egymásután egy nevet mormogott halkan.

Oly régóta most történt először, hogy Báthoryné 
ajkai szóra nyíltak. De mily nagy meglepetés, sőt meg
döbbenés várt mindazokra, a kik hallották!

E név nem a fia, nem Péter neve volt, hanem Száva 
neve !

Könnyen megérthetjük, mit érezhetett Péter, de ki 
tudná ecsetelni, mi történt az orvos lelkében, mikor ily
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váratlanul ismét felmerült Torontál Száva neve? Azon
ban egyetlen megjegyzést se tett rá és nem árulta el 
érzelmeit.

Még egy este folytatták a kísérleteket. Ezúttal 
Báthoryné, mintha egy láthatatlan kéz vezérelte volna, 
magától odament a kápolna küszöbéhez és letérdelt. 
A feje lehajlott, a keble hullámzott és a szemeiből 
egy könny csordult ki. De ez este ajkai egyetlen 
nevet sem ejtettek ki és ennélfogva azt lehetett hinni, 
hogy már elfeledte Száva nevét.

Mikor haza vitték a városházára, szokatlan ideges 
izgatottságot tapasztaltak nála.

Báthoryné nyugtalanul és izgatottan tölté az éjsza
kát, ajkairól több ízben zavaros szók lebbentek el, a 
melyeket Mária nem értett meg, de kétségtelen volt, 
hogy a szerencsétlen nő álmodik, ez pedig arra vallott, 
hogy az eszmélete kezdett visszatérni és felgyógyulása 
felől alig lehetett kétség, ha a javulás ébrenlétében se 
szűnik.

Az orvos elhatározta, hogy másnap ismétli a kísér
letet és pedig még megkapóbb külsőségek segélyével.

Báthorynén november 18-án egész nap rendkívüli 
elmebeli túlizgatottság volt észlelhető, a mely Máriát 
nagyon meglepte. Péteren, a ki csaknem folyvást az 
anyja mellett volt, a legörvendetesebb előérzet vett 
erőt.

Elérkezett az éj — sötét koromfekete éj és a meleg 
nap után egyetlen szellőfuvalat se frissíté fel a házat.

Báthoryné, Mária és Boros kíséretében, fél kilencz 
óra tájban indult el a városházától. Az orvos, Luigi 
és Pointe Pescade néhány lépéssel hátrább követték 
őket.

Az egész kis gyarmat lázas izgatottságban várta a 
történendőket. A nagy fák alatt néhány meggyujtott 
fáklya vöröses fényt árasztott szét a kis kápolna körül.

31*
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Távolból az artenaki templom harangja rendes időkö
zökben egyet-egyet kondult, mint temetéseknél szokás. 
Csupán Báthory Péter hiányzott a kíséretből, a mely 
lassan haladt a temető felé. De az ifjú csak azért 
ment előre, hogy az utolsó kísérlet végperczében 
jelenjék meg.

Körülbelül kilencz óra volt, mikor Báthoryné a te
metőbe érkezett. Egyszerre elbocsátá Ferrato Mária 
karját és a kis kápolna felé ment.

A mély csönd közepette, a melyet csak a harang 
kongása szakított félbe, Báthoryné megállt mozdulat
lanul. Aztán letérdelt a legalsó lépcsőre, lehajtá a 
fejét és ekkor sírni hallották ...

E pillanatban a kápolna vasrácsozata lassan kinyílt, 
Péter, fehér lepelbe burkolva, mintha a sírjából kelt 
volna fel, megjelent a teljes világításban.

— Fiam!... fiam!... kiáltá Báthoryné és a karjait 
kinyújtván, eszméletlenül lerogyott.

Sebaj ! a visszaemlékezés és az eszmélet feltámadt 
benne! Az anya újjászületett! Megismerte a fiát.

Az orvos ápolása alatt csakhamar felocsúdott és 
mikor visszanyerte eszméletét, mikor szemei a fia pil
lantásaival találkoztak, felkiáltott :

— Élsz !... Péterem !... élsz !...
— Elek anyám! . . . élek érted, hogy szeresselek . ..
— Es hogy szeresd ... őt is !
— Öt?
— öt !... Szávát !...
— Torontál Szávát? ... — kiáltá az orvos.
— Nem!.. . Sándor Szávát!
És Báthoryné e szókkal kivett a zsebéből egy össze

gyűrt levelet, a mely a haldokló Torontálné utolsó 
sorait tartalmazta és átnyujtá az orvosnak.

E sorok nem hagytak fenn semmiféle kétséget Száva 
születése iránt. Száva az a gyermek volt, a kit az
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LETÉRDELT A LEGALSÓ LÉPCSÓ'rE.

artenaki kastélyból elraboltak! . . . Száva, Sándor Má
tyás gróf leánya volt!



ÖTÖDIK RÉSZ.

I.

Cap Matifou kézszorításai.

Mint tudjuk, Sándor Mátyás gróf Antekirtt orvos 
akart maradni. Mindenkire nézve, Báthory Péter kivé
telével. Elhatározta, hogy tervei megvalósításáig ezt a 
nevet fogja viselni. Mikor Báthoryné oly váratlanul 
kiejté a nevét, elég erővel bírt eltitkolni érzelmeit.

A leánya tehát élt! Szerette Pétert és viszontszeret
tetett! És ő maga, Sándor Mátyás volt az, a ki min
dent elkövetett egyesülésök meghiúsítására! És ez a 
titok, a mely neki visszaadta Szávát, soha se fedez
tetett volna fel, ha Báthoryné csodálatos módon vissza 
nem nyeri az eszméletét!

De vajjon mi történt ezelőtt tizenöt évvel az arte- 
naki kastélyban? Most már nagyon is jól tudták! 
A gyermeket, a ki Sándor Mátyás gróf javainak egyet
len örököséül maradt, a gyermeket, a kinek halálát 
soha se konstatálhatták, erőszakosan elrabolták és 
Torontál Simon kezeibe adták. És miután a bankár 
Raguzában megtelepedett, Torontálné kénytelen volt 
Sándor Szávát a saját leánya gyanánt felnevelni.

Ezt a csínyt Sárkány gondolta ki és bűntársa, Namir 
hajtotta végre. Sárkány jól tudta, hogy Száva tizen- 
nyolcz éves korában jelentékeny vagyon birtokába 
jut, az ő gondja lesz az ifjú leányt — miután őt nőül 
vette — Sándor gróf örököse gyanánt elismertetni. Ez
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lesz nyomorult életének méltó betetőzése. Ö lesz az 
artenaki uradalmak tulajdonosa.

Hol lehet most Sándor Száva? Kétségkívül Sárkány 
hatalmában! De vajjon hol rejtegeti? Hogyan lehessen 
megszabadítani ? Sándor gróf leánya néhány hét múlva 
tizennyolez éves lesz, — e határidőn túl elveszti örö
kösödési jogait — és Sárkány e körülménynél fogva 
kétségkívül el fog menni a legszélső végletekig is, hogy 
őt e gyűlöletes házasságra kényszerítse!

E tények egész sorozata egy pillanat alatt végig 
futott Antekirtt orvos elméjében.

Most minden áron fel kellett találni Szávát, a leá
nyát, a kinek neve, néhai neje, Réna grófnééval egye
sítve, a Savaréna nevet adta a goélettenek, valamint a 
gőzyacht a Ferrato Andrea nevét viselte. De egyetlen 
napot se volt szabad veszteni.

Báthorynét már visszavezették a városházára, mikor 
az orvos, a nélkül, hogy az úton egyetlen szót szólt 
volna, belépett Péter kíséretében, a kinek lelke az 
öröm és kétségbeesés közt hullámzott.

Báthoryné, bár a heves megrázkódások jelentékeny 
mérvben elgyöngítették, meggyógyulva, teljesen meg
gyógyulva, ült a szobájában, mikor az orvos és a fia 
felkeresték.

Antekirtt orvos ekkor, a karját Péter vállára nyug
tatva, az özvegy felé közeledett :

— Asszonyom, — mondá, — máris fiamnak fogad
tam az ön fiát ! De ezentúl minden lehetőt el fogok kö
vetni, hogy a mi eddig csak a barátságnál fogva volt, 
ezentúl az apai szeretetnél fogva legyen, — és mihelyt 
nőül vette leányomat. . . Szávát.,.

— Az ön leányát? — kiáltá Báthoryné.
— Én Sándor Mátyás gróf vagyok!
Báthoryné hirtelen felkelt, kinyujtá a karjait és 

visszahanyatlott a fia karjai közé. De ha nem is tudott



488

beszélni, hallani bírt mindent. Péter néhány szóval 
elmondta neki, a mit eddig nem tudott.

Elbeszélését azzal fejezte be, hogy a nyomorultak 
közül ketten, úgymint Torontál Simon bankár és á 
spanyol Carpena már a kezeik közt vannak, de még 
hiányzik a harmadik, Sárkány . . . Sárkány, a ki Sándor 
Szávát nőül akarja venni.

Az orvos, Báthoryné és Péter, a kiket most már 
ily szoros kötelékek egyesítettek, egy egész óráig beszél
gettek a szerencsétlen fiatal leányra vonatkozó részle
tekről.

Mindenekelőtt abban állapodtak meg, hogy Báthory - 
nén és Péteren kívül senkinek se szabad megtudnia, 
hogy Antekirtt orvos neve alatt Sándor Mátyás gróf 
rejtőzik. E titkot felfedezni annyi lett volna, mint köz
hírré tenni, hogy Száva az ő leánya és a megindí
tandó újabb nyomozások érdekében czélszerü volt ezt 
elhallgatni.

— De hol van Száva ? . . / Hol keressük ?... Hol 
találhatjuk fel? — kérdé Báthoryné.

— Meg fogjuk tudni, — felelé Péter, a kinél a két
ségbeesés helyet engedett a törhetetlen erélynek, a 
mely többé nem is lazult.

— Igen, meg fogjuk tudni ! — mondá az orvos, — és 
ha mindjárt Torontál Simon nem tudná is, hova mene
kült Sárkány, azt legalább is tudnia kell, hogy ez a 
nyomorult hova rejtette el a leányomat.

Luigit, a ki Pointe Pescadeval és Cap Matifouval a 
városház nagy termében volt, a hol Mária is hozzájuk 
csatlakozott, rögtön előhívatták. Parancsot kapott, 
hogy magát Cap Matifou által az erődbe kísértesse és 
Torontál Simont idevezesse.

Egy óranegyed múlva a bankár elhagyta a kazama
tát, a mely börtönéül szolgált és végigment Artenak 
főutczáján.
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Torontál Simon belépett a nagy terembe, Luigi előtte 
ment és Cap Matifou folyvást a kezét fogta. Mindenek
előtt Pointe Pescadeot pillantá meg, de nem láthatta se 
Báthorynét, sem a fiát, a kik kissé hátrább álltak. Egy
szerre szemközt áll az orvossal, a kivel hiába igyekezett 
Raguzában ismeretséget kötni.

— ön !... ön ! — kiáltá.
Aztán, mihelyt nem minden erőfeszítés nélkül vissza

nyerte önuralmát, így szólt :
— Ah! hát Antekirtt orvos fogatott el engem fran

czia területen .. . ö tart fogva minden jog. ellenére . . .
— De nem minden igazság ellenére! 4— felelé az 

orvos.
— Mit vétettem ön ellen ! — kérdé a bankár, a kibe 

az orvos jelenléte nyilván bizalmat öntött. — Mit vétet
tem ön ellen?

— Ellenem? Majd meg fogja tudni, — mondá az 
orvos. — De előbb, Torontál Simon, kérdezze azt, hogy 
mit vétett e szerencsétlen nő ellen !

— Báthoryné ! — kiáltá a bankár, visszahökkenvén 
az özvegy elől, a ki feléje közeledett.

— És a fia ellen! — tévé utána az orvos.
— Péter !... Báthory Péter ! — hebegé Torontál 

Simon.
Báthory Péter, a kit holtnak hitt, Péter, a kinek a 

temetését látta, Péter, a kit eltemettek a raguzai te
mető sírboltjába, Péter itt állt előtte, mint egy kísér
tet, a ki a sírjából kikelt. Torontál Simon elrémült 
az ifjú láttára. Kezdte belátni, hogy nem menekül
het meg bűneinek megbüntetésétől... veszve érezte 
magát.

— Hol van Száva? — kérdé hirtelen az orvos.
— A leányom?
— Száva nem az ön leánya !... Száva Sándor Mátyás 

gróf leánya ; azé, a kit ön és Sárkány a halálba küld-
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tek, miután gyáván elárulták öt, két társával, Báthory 
Istvánnal és Zathmár Lászlóval együtt.

A bankár e leplezetlen vád hallatára megsemmisült. 
Az egész gyűlöletes múlt feltámad Torontál Simon 
ellen.

— Hol van Száva? — folytatá az orvos, a ki csak 
akaraterejének legvégső megfeszítésé  vei bírt magán 
uralkodni. — Hol van Száva, a kit Sárkány, az ön 
czinkosa mindezen bűnökben, ezelőtt tizenöt évvel el
raboltatok az artenaki kastélyból? . . , Hol van Száva, 
a kit ez a nyomorult elrejtve tart azért, hogy őt egy 
házasságra kényszerítse, a melytől irtózik ... On tudja, 
önnek tudnia kell, hova rejtette el . . . Utolszor kér
dem, hol van Száva?

Bármily borzasztó volt az orvos arczkifejezése, bár
mily fenyegető volt a hangja, Torontál Simon nem 
felelt.

— Figyeljen rám, — mondá az orvos, a kinek sike
rült visszanyerni hidegvérűségét, — figyeljen rám 
Torontál Simon, ön talán azt hiszi, hogy kímélni 
tartozik a bűntársát. Talán attól fél, hogy kom
promittálná őt, ha szólna. Nos hát, tudja meg, hogy 
Sárkány, az ön hallgatását biztosítandó, miután tönkre 
juttatta, meg akarta gyilkolni Báthory Pétert Ragu
zában !... Igen !... abban a pillanatban, a mint 
ügynökeim önt a nizzai úton elfogták, Sárkány le 
akarta önt taszítani a szikláról !... Még most se fog 
ön szólni ?

Torontál Simon csökönyösen belekapaszkodott abba 
a gondolatba, hogyha hallgat, kénytelenek lesznek vele 
megalkudni. Nem felelt.

— Hol van Száva? hol van Száva? ... — kiáltá az 
orvos, a ki ezúttal el hagyta magát ragadtatni a harag 
által.

— Nem tudom!. . . Nem tudom! — felelé Torontál
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UTOLSZOR kérdem: HOL VAN SZÁVA?

Simon azon erős elhatározással, hogy meg fogja őrizni 
a titkát.

Egyszerre felordított és a fájdalomtól vonaglón igye
kezett hátralökni Cap Matifout.
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— Kegyelem! . . . kegyelem! — kiáltá.
Cap Matifou — talán öntudatlanul — összezúzta a 

kezét egyetlen szorítással.
— Kegyelem! — ismétlé a bankár.
— Fog ön beszélni?
— Igen . . . Igen !... Száva Száva — mondá Toron

tál Simon, a ki már csak egyes szakadozott szókat 
bírt mondani, — Száva . . . Namir... a Sárkány 
kémje házában van . . . Tetuánban . . .

Cap Matifou elbocsátotta Torontál Simon karját, a 
mely összezúzottan hanyatlott alá.

— Vezessétek vissza a foglyot, — mondá az orvos. — 
Megtudtuk, a mit tudni akartunk.

És Luigi eltávozott a városházától Torontál Simon
nal és visszakísérte öt a kazamatába.

Száva Tetuánban! E szerint, mikor Antekirtt orvos 
és Báthory Péter ezelőtt nem egészen két hónappal 
Ceutába érkeztek a spanyolt kiszabadítandók a fegy
intézetből, csupán néhány mérföld választotta el őket 
ama helytől, a hol a marokkói nő a fiatal leányt 
fogva tartja!

— Péter, még ma éjjel elutazunk Tetuánba, — 
mondá az orvos.

A 2-dik számú Eléktrik még éjfél előtt felszedte a 
horgonyait és nyílsebesen hasította át a Syrték ten
gerének vizét.

Az orvos, Péter, Luigi, Pointe Pescade és Cap 
Matifou voltak a fedélzeten. Pétert ismerte Sárkány, 
a többieket nem. A további teendőket Tetuánban fog
ják elhatározni.

Az Eléktrik 2. másnap, hajnal előtt megkerülte a 
Bon hegyfokot. E ponttól fogva, miután a tuniszi öböl 
előtt elhaladt, csak néhány órára volt szüksége, hogy 
a bizertei földcsúcs is eltűnjék mögötte a láthatárról. 
Az egész úton semmi különösebb dolog se történt. Az
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MIUTÁN NÉHÁNY SZOT VÁLTOTTÁK.

akkumulátorok villamos áramlatai által mozgásba tett 
gép soha se működött kifogástalanabbul. Ha az Elek- 
triket észrevették majd a partokról, a melyek előtt 
egyik hegyfoktól a másikig elhaladt, a semaphorok
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őreinek azt kellett hinniök, hogy valamely tüneményes 
halat látnak, vagy talán egy rendkívüli erejű bálnát, a 
melyet a Középtengeren közlekedő gőzösök közül egyik 
se bírt volna utolérni.

Este nyolcz óra felé Antekirtt orvos, Péter, Luigi, 
Pointe Pescade és Cap Matifou partraszálltak a kis 
Tét uan-f oly ócska torkolatánál, a hol az Elektrik hor
gonyt vetett. A parttól mintegy száz lépésnyire egy 
kis karavánszerájban öszvéreket és egy arab vezetőt 
találtak, a ki ajánlkozott, hogy elkalauzolja őket a 
városba, a mely onnét csak néhány kilométernyire 
fekszik.

A Rif e részében az európaiaknak nincs okuk félni 
a bennszülöttektől, sőt az országban szerte kóborló 
nomádoktól se. Különben az egész vidék alig van 
művelés, alatt és gyér lakossággal bír.

Felséges éjszaka volt. A holdvilág fény nyel árasz
totta el az egész tájat, visszatükrözte magát a 
folyócska vizében és lágy körvonalakban mutatta a 
magaslatokat az északi láthatáron. A távolban Tetuan 
városa fehérlett : — fényes folt, az alant járó köd
függönyön.

Az arab eléggé gyorsan vezette tova kis csapatát. 
Két vagy három ízben meg kellett állni az elszigetelt 
őrállomások előtt, a melyeknek ablaka ott, a hova a 
hold nem világított, sárga világosságot lövelt ki, az 
árnyékon keresztül. Ilyenkor egy vagy két marokkói 
jött elő a kis házikóból, ide-oda ingadozó lámpával a 
kezében, a kalauzzal tanácskozni. Miután néhány szót 
váltottak egymással, a kis csapat megint útnak indult. 
Az orvos és társai hallgatagon folytatták útjokat. 
Gondolataikba mélyedve szabadon hagyták menni ösz
véreiket, a melyek hozzá vannak szokva ehhez a víz
mosásos úthoz és bámulatos biztonsággal tudják elke
rülni a kavicsokat és a fagyökereket.
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Tizedfél óra tájban az arab megállt egy tornyokkal 
és mellvédekkel ellátott magas fal előtt, a mely ezen 
az oldalon oltalmazza a várost. A falban egy marokkói 
ízlésű arabeszkekkel díszített ajtó nyílt, a mely felett 
számos lőrésből kikandikáltak az ágyúcsövek, mint 
megannyi kaimán, a mely kényelmesen elnyújtózott a 
szép, fényes, holdvilágos éjjel.

Az ajtó be volt zárva. Alkudozni kellett, hogy ki
nyissák, jó pénzért. Aztán mindnyájan bevonultak a 
tekervényes, keskeny utczákba, a melyek újabb, vas- 
pántos kapukkal voltak elzárva. E kapuk kinyitását 
ismét csak az előbbi mód alkalmazása által lehetett 
kieszközölni.

Végre utasaink, jó negyed óra múlva, eljutottak a 
város egyetlen fogadójához, a melynek egyetlen szol
gálója egy félszemü leány volt.

Bármennyire vágyott is Antekirtt orvos megtuda
kolni, hogy hol van Namir háza és magát azonnal 
oda vezettetni, mégis ellentállt a vágynak. Feltétlenül 
szükséges volt a legnagyobb óvatosság. A nőrablás 
nagyon komoly nehézséggel járhatott, tekintve azokat 
a körülményeket, a melyek közt Száva volt. Előzete
sen komolyan megfontolták a mellette és ellene szóló 
okokat. Talán szükséges lesz a fiatal leány szabadsá
gát bármilyen áron megváltani. De főleg az orvosnak 
és Péternek kellett óvakodniok, nehogy megismerje 
őket valaki és főleg Sárkány, a ki talán Tetuán
ban volt.

Elhatározták tehát mindenekelőtt, hogy Namir há
zát a nélkül, hogy a legcsekélyebb gyanúra okot 
adnának, a legszigorúbb felügyelet alá helyezik. Pointe 
Pescade mindjárt reggel elmegy tudakozódni Luigival, 
a ki a kozmopolita Malta szigetén töltött évei alatt 
kissé elsajátította az arab nyelvet. Mindketten igye
kezni fognak megtudni, melyik városrészben, melyik
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utczában lakik ez a Namir, a kinek a neve minden 
bizonynyal ismeretes. Az eredményhez képest fognak • 
aztán cselekedni.

E közben a 2-ik számú Elektrik elrejtőzött a Tetuan- 
patak torkolata mellett levő szűk öblöcskék egyikében 
és készen állt elindulni a legelső jeladásra.

így múlt el a fondában az első éj, a mely oly hosz- 
szúnak látszott az orvos és Báthory előtt.

Másnap Luigi és Pointe Pescade azon kezdték a 
dolgot, hogy elmentek a bazárba, a hol már sűrűn 
tolongott a tetuáni lakosság egy része. Pointe Pescade 
ismerte Namirt, a kit akárhányszor látott Raguza 
utczáin, mikor a marokkói nő kémszolgálatokat telje
sített Sárkány megbízásából. Megtörténhetett tehát, 
hogy találkoznak egymással, de ez legcsekélyebb kelle
metlenséget sem okozott volna, miután Namir öt nem 
ismerte. Ez esetben egyszerűen csak utána kellett 
volna mennie.

Tetuan fóbazárja egész tömkelegét képezi a sok 
helyt alacsony, szűk, ronda fészerek, viskók és bódék
nak, a melyeket nyirkos folyosók és sikátorok köt
nek össze,

A néptömeg máris nagy volt. Mindenki sietett fel
használni a hűvösebb reggeli órákat. A szemükig el
fátyolozott mór asszonyok, fátyolozatlan arczu zsidó 
nők, arabok, kabylok, marokkóiak közt, a kik itt fel s 
alá jártak, bizonyos számú külföldit is lehetett látni. 
Ferrato Luigi és Pointe Pescade jelenléte tehát nem 
vonta magára a figyelmet.

E tarka népség közepett két óráig nézelődtek, ha nem 
találkoznának-e Namirral. Hasztalan. A marokkói nő 
nem mutatkozott. Sárkány sem.

Luigi ekkor meg akart kérdezni néhányat a félig 
meztelen fiatal gyerkőczök, a Riftől a Sahara határáig 
egymással összekeveredő valamennyi afrikai faj e zagy-
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E TARKA NÉPSÉG KÖZEPETTE . . ,

valékai közül, a kiktől a marokkói bazárok hem
zsegnek.

Az elsők, a kiket megkérdezett, nem tudtak felelni
32Verne : Sándor Mátyás.
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kérdéseire. Végre egy körülbelül tizenkét éves kabyl 
fiú, a ki egy párisi gaminhez hasonlított, azt mondta, 
hogy ő ismeri a marokkói nő lakását és néhány da
rab aprópénzért vállalkozott odavezetni a két európait.

Ajánlata elfogadtatván, mind a hárman elindultak 
a tekervényes utczákon, a melyek a város erődítvényei 
felé sugároznak ki.

Tíz percz múlva egy csaknem elhagyatott város
részbe értek, melynek gyér, alacsony házai az utcza 
felé nem voltak ablakkal ellátva.

E közben az orvos és Báthory Péter lázas türelmet
lenséggel várták Luigi és Pointe Pescade visszaér
kezését.

Szomorú arezuk elárulta, hogy rossz híreket hoztak.
Sárkány és Namir, egy fiatal leány kíséretében, a kit 

senki sem ismert, már öt hét előtt elhagyták Tetuánt 
és a házat egy öreg nő őrizetére bízták.

Az orvos és Péter nem voltak előkészülve erre az 
utolsó csapásra, a mely egészen lesújtotta őket.

— Pedig ez az elutazás nagyon érthető, — jegyzé 
meg Luigi. — Nem kellett-e Sárkánynak attól tartania, 
hogy Torontál Simon bosszúból, vagy bármily más ok
nál fogva elárulja a rejtekhelyét?

Antekirtt orvos soha sem esett kétségbe művének 
sikere felett, mindaddig, míg csak az árulók üldözésé
ről volt szó. De most a saját leányát kellett kiragad
nia Sárkány kezei közül és bizalmát csökkenni érezte.

Azonban teljesen egyetértett Péterrel abban, hogy 
azonnal meg kell vizsgálniok Namir házát. Talán Száva 
emlékénél többet is fognak ott találhatni! Talán vala
mely nyom el fogja árulni, hogy mi történt vele? 
Talán a vén zsidóasszony, a kire a ház őrizete bíza
tott, adhat, vagy helyesebben mondva eladhat nekik 
bizonyos felvilágosításokat, a melyek a további nyomo
zásoknál vezérfonalul lesznek használhatók?
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Luigi azonnal odavezette őket. Az orvos, a ki az 
arab nyelvet oly folyékonyan beszélte, mintha a siva
tagon született volna, Sárkány barátjának mondta ma
gát. Csupán átutazóban van itt, úgymond, nagyon óhaj
tott volna barátjával találkozni és meg akarta nézni a 
lakását.

Az öreg kezdetben némi ellenvetéseket tett, de egy 
maroknyi aprópénz csakhamar engedékenyebbé tette. 
Mindenekelőtt nem vonakodott felelni a kérdésekre.

A fiatal leányt, a kit a marokkói nő hozott a ház
hoz, Sárkány nőül akarta venni. Ez már régóta el 
volt határozva és e váratlan, gyors elutazás nélkül az 
egybekelés hihetőleg Tetuánban ment volna véghez. 
A fiatal leány megérkezése, vagyis mintegy három hó
nap óta, sohase hagyta el a házat. Arab eredetűnek 
mondták ugyan, de a zsidónő európai származásúnak 
tartotta. Mindazonáltal csak nagyon ritkán és csakis a 
marokkói nő távollétében látta és többet nem tudha
tott meg felőle.

Az öreg asszony nem lett volna képes megmondani, 
hova vitte Sárkány a két nőt. Csupán annyit tudott, 
hogy körülbelül öt hét előtt utaztak el egy karaván
nal, a mely kelet felé indult. E naptól fogva a ház 
az ő őrizete alá került és ő fog rá gondot viselni mind
addig, míg Sárkány eladhatja, a mi arra mutatott, 
hogy nem volt szándéka visszatérni Tetuánba. Az 
orvos hidegen hallgatta végig e feleleteket, a melyeket 
egymás után lefordított Báthory Péternek.

Mindent egybefoglalva, annyi bizonyos volt, hogy 
Sárkány nem tartotta czélszerűnek ama hajók egyikére 
szállni, a melyek állomást tartanak Tangerben, sem 
pedig ama vasúton elutazni, a melynek kiindulási 
pontja az orani pályaudvar. Ennélfogva egy karaván
hoz is csatlakozott, a mely Tetuánból elindult . . . 
Hová? . . . Vajjon a sivatag valamelyik oázisa felé,

32*
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vagy még messzebb, ama félig vad vidékre, a hol 
Száva egészen hatalmában volna?

Az orvos nem is kímélte kérdéseivel az öreg zsidó
nőt. Fontos híreket kapott, úgymond, a melyek Sár
kányt érdeklik és épen ezt a házat illetik, â melyet el 
akarna adni. De bármit mondott is, egyéb útbaigazí
tást nem kaphatott. Ez a nő nyilván semmit se tudott 
az új rejtekhelyről, a melyre Sárkány menekült, hogy 
a dráma kibonyolódását siettesse.

Az orvos, Péter és Luigi ekkor elmentek megtekin
teni az arab stylben épült házat, a melynek külön
böző szobái egy egyenes szögben épült folyosótól kör
nyezett udvarról nyerték a világosságot.

Csakhamar eljutottak a szobához, a melyben Száva 
lakott és a mely valóságos fogházi zárka volt. Hány 
órát tölthetett itt a szerencsétlen ifjú leány, kétségbe
esetten, nem számolhatván többé semmiféle segélyre! 
Az orvos és Péter szótlanul kimotozták szemeikkel a 
szobát, keresvén a legcsekélyebb jelet, a mely őket a 
keresett nyomra vezethette volna.

Egyszerre az orvos egy kis réz-brazerohoz ment, a 
mely a szoba szögletében állt egy háromlábon. A bra- 
zero fenekén nehány papírdarab rezgett, a melyeket a 
láng nem hamvasztott el teljesen.

Száva tehát írt volna! Aztán a váratlanul gyors el
utazás által meglepetve, talán el akarta égetni a leve
let, mielőtt elhagyta volna Tetuánt? Vagy talán, — a 
mi szintén lehető volt, — Sárkány avagy Namir találta 
meg a levelet Szávánál és elégette?

Péter szemeivel kísérte az orvost, a ki lehajolt a 
brazero fölé. Vajjon mit találhatott?

E félig elégett papírdarabokon, a melyeket egyetlen 
fuvallat hamúvá porlaszthatott, néhány szó feketél- 
lett — s a szerencsétlenségre hiányos szók közt e két 
töredék : «Báth . . . assz . . .»
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AZ ORVOS LEHAJOLT A BRAZERO FÖLE.

Vajjon Száva, a ki nem tudta, nem tudhatta, hogy 
Báthoryné asszonyság eltűnt Raguzából, megkísérlé-e 
neki írni, mint az egyetlen lénynek a világon, a kinek 
segélyéért folyamodhatott?
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Aztán Báthoryné neve után egy másik név is ki
betűzhető volt... a fiáé! . . .

Péter visszafojtott lélegzettel iparkodott még egy ol
vasható szót találni! De a szeme elhomályosult! . . . 
Nem látott egyebet.

Pedig volt ott még egy szó, a mely az ifjú leány 
nyomára vezethetett. . . egy szó, a melyet az orvos 
csaknem érintetlenül talált . . .

— Tripolisz! — kiáltá.
Tehát Sárkány szülőföldén keresett menhelyet, a tri- 

poliszi kormányzóságban, a hol teljes biztonságra szá
míthatott! E tartomány felé indult el öt'héttel ezelőtt 
a karaván.

— Induljunk Tripoliszba! — mondá az orvos.
Még ugyanazon este hajóra szálltak valamennyien. 

Ha Sárkány nem is lehetett messze a régensség fő
városától, legalább remélhették, hogy néhány nappal 
később ők is odaérnek!

II.

A gólyák ünnepe.

A Szung-Ettelate síkság, mely Tripolisz falai előtt 
fekszik, november 23-án sajátszerű látványt nyújtott. 
Egészen ellepték a csótárokkal és rikító színű lobo
gókkal díszített tarka sátrak ; a nyomorúságos kinézésű 
gurbik, melyeknek szinehagyott és össze-vissza folto
zott vásznai csak nagyon fogyatékosán védelmezhették 
meg látogatóikat a «zsibli» nevű kelleihetlen, száraz 
déli szél fuvallatai elől ; itt egy csapat, keleties pom
pával felkantározott ló állt, ott néhány méhari nyujtá 
ki a fövényen lapos fejét, a mely félig kiürült tömlő
höz hasonlított, amott ismét apró szamarak lézengtek, 
a melyek akkorák voltak, mint egy-egy nagy kutya és



503

nagy kutyák, a melyek nem voltak kisebbek egy-egy 
apró szamárnál és öszvérnél óriási arab nyergekkel, a 
melyeknek kápája és hátulsó része kidomborodik, 
mint a teve púpja lovasaik, a hátukon függő puská
val, mellükig felhúzott térdekkel és lábaikat megfe
szítve a papucsalakú kengyelvasban, a férfiak, nők és 
gyermekek sűrű tömege közt vágtattak ide-oda, nem 
törődvén azokkal, a kiket útjokon letaposhatnának ; 
végre a legnagyobb tért foglalta el a bennszülöttek 
nagy tömege, a kik csaknem mindnyájan a barbareszk 
«haulit» viselték, a melyben a nőket nem lehetne meg
különböztetni a férfiaktól, ha az utóbbiak a lepel 
redőit nem tűznék össze a mellükön egy rézszeggel, 
míg ellenben a nők a lepel felső csúcsát átvetik a fejü
kön, úgy, hogy az arczukból csupán a balszemük 
látszik.

De vajjon csak maguk a tripolisziak sereglettek-e 
egybe ezen a síkon? Nem. A főváros körül gadameszi 
és szoknai kalmárok is sürgölődtek, szerecsen rabszol
gákból álló kíséretükkel ; zsidók és zsidónök a vidék
ről, az utóbbiak födetlen arczczal és bugyogóba szorí
tott zömök, épen nem deli termettel ; négerek egy 
szomszéd faluból, a kik elhagyták nádból és pálmából 
összetákolt nyomorult kunyhóikat, hogy részt vehesse
nek a nyilvános ünnepélyességen és a kik gazdagabbak 
lévén ékszerek, mint fehérnemű dolgában, karjaikon 
réz-karpereczeket, nyakukban kagylóból vagy vadálla
tok fogaiból készült nyaklánczokat, orrczimpájukban és 
füleiken ezüst karikákat viseltek ; továbbá a nagy 
Syrte partjairól érkezett benuliéket és avagireket, a 
kiknek a datolyapálma adja a bort, a gyümölcsöt, a 
kenyeret és a csemegét. Végre a’mórok, a berberek, a 
törökök, a beduinok és a «mustafizok» vagyis európaiak 
e sokadalma közt a helybeli pasák, sejkek, kadik és 
kaidok sétáltak, átvágván a raják tömegét, a mely
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alázatosan és óvatosan szétvált a katonák meztelen 
kardja vagy a zaptiék pálczája előtt, mikor felséges 
egykedvűségével megjelent a török birodalom e tarto
mányának főkormányzója, a ki. a szultán nevében 
kezeli a közigazgatást.

Az egész tripoliszi kormányzóság lakosságát másfél 
millióra teszik, ide nem értve a hatezer főnyi katona
ságot, a melyből ezer ember jut Dsebelre és ötszáz a 
cyrenei tartományokra, — maga Tripolisz, a főváros, 
azonban csak 25,000 lakóval bír. De bizton állíthatjuk, 
hogy e napon a lakosság számát legalább is megkét
szerezték a tartomány minden részéből odacsődiilt 
kiváncsiak.

De a Szung-Ettelate síkság elég tágas volt a nézők 
tömegének, a mely megjelent a gólyák ünnepére, mely
nek legendája máig is nagy tiszteletben tartatik Afrika 
keleti országaiban.

A tripoliszi kormányzóság, - a melynek területe 
csaknem oly nagy, mint egész Francziaországé, — a 
tuniszi kormányzóság, Egyiptom és a Szahara közt 
terül el s háromszáz kilométernyi hosszú tengerparttal 
bír a Közép-tengeren.

Sárkány, miután Tetuánt elhagyta, ezen országokba 
menekült, a mely egyike északi Afrika legkevésbbé 
ismert országainak és a hol az ember legtovább ki
kerülhet mindennemű nyomozást. Tripoliszi születésű 
lévén, csakis szülőföldére tért vissza, a mely legbelső 
kalandjainak színhelye volt.

Sárkány elhágyta Monte-Carlót, miután Torontál 
Simont a nizzai úton, előtte máig is megfoghatlan 
módon, kézrekerítették. Néhány ezer frank, a melyet 
a legutóbbi nyereségből félretett és eléggé óvatos volt 
nem koczkáztatni az utolsó tételre, jó szolgálatokat 
tett neki az utazási és egyéb előre nem látható, nél
kül özhetlen költségek fedezésénél. Valóban oka volt
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attól félni, hogy Torontál Simon kétségbeesésében haj
landó lehetne bosszút állni rajta, akár az által, hogy 
a multat felfedezi, akár az által, hogy Száva tartózko
dási helyét elárulja. A bankár tudta, hogy az ifjú 
leány Tetuánban volt, Namir kezei közt. Ez volt az 
ok, a mely miatt Sárkány elhatározta, hogy rögtön 
elhagyja Marokkót.

Tagadhatlanul óvatos és eszélyes elhatározás volt, 
miután Torontál Simon nemsokára meg is mondta, 
melyik országban és melyik városban tartják fogva az 
ifjú leányt, a marokkói nő őrizete alatt.

Sárkány tehát elhatározta, hogy a tripoliszi kor
mányzóságban fog menhelyet keresni, a hol nem lesz 
hiányával sem a cselekvési, sem a védelmi eszközök
nek. Czélszerünek találta egy szenuszista karavánhoz 
csatlakozni, a mely kivándorolt a cyrenei tartományba 
és útközben újabb híveket toborzott Marokkó, Algír 
és a tuniszi kormányzóság vilajetjeiben. A karaván, a 
mely előtt kétezer kilométernyi út állt Tetuántól 
Tripoliszig, a sivatag északi határszélén, október 12-én 
indult útnak.

Most tehát Száva teljesen elrablóinak kezei közt 
volt. De elhatározását ez se rendítette meg. Se Namir 
fenyegetései, se Sárkány haragja nem voltak képesek 
hatást gyakorolni rá.

Mikor Tetuánból elindultak, a karaván már mintegy 
ötven szövetkezeti tagot vagyis khuánt számlált egy 
imám vezérlete alatt, a ki az egész csapatot katonai
lag szervezte. Egyébiránt nem szándékoztak átmenni 
a franczia uralom alatt levő tartományokon, a hol a 
karaván átkelése bizonyos nehézségekkel járhatott 
volna.

Mikor a karaván a marokkói területet elhagyta, 
előbb elhaladt ama gazdag tartományok határán, a 
melyek Algírhoz — az Üj-Francziaországhoz tartóz-
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íiak. Algír valóban Francziaország, sokkal inkább, 
mint Üj-Kaledonia, Új-Holland és Üj-Skótország — 
Skótország, Holland és Kaledónia, mert csak harmincz 
órányi tengeri út választja el az arany országtól.

Tehát abban a pillanatban, mikor a gólyák ünnepét 
nagy zajjal megülni készültek, Sárkány és Namir csak 
három nap óta voltak Szidi Haszszán mokaddem 
vendégei, a kinek háza most Sándor Száva börtö
névé lett.

E ház, a mely felett egy karcsú minaret emelke
dett, néhány löréssel ellátott ablaktalan fehér falaival, 
mellvédes terrasszaival, alacsony kapujával némileg 
egy kis várhoz hasonlított. Voltaképen valóságos zauja 
volt, a városon kívül, a homoksíkság és a Mensié 
ültetvényeinek határán. Magas falkerítéstől övezett 
kertjei már az oázisba mélyedtek.

A belseje megfelelt a szokásos arab lakásoknak, 
csakhogy egy helyett három udvara volt. Az udvarok 
körül egyenes szögletben ívezetes és oszlopos folyosók 
nyúltak el és a ház nagyrészt gazdagon bútorozott 
szobái a folyosókra nyíltak. A második udvar végén 
a mokaddem látogatói vagy vendégei egy tágas «szki- 
fát» vagyis csarnokot találtak, a melyben nem egy 
tanácskozás tartatott már Szidi Haszszán elnöklete 
alatt.

Nemcsak'a magas falak védelmezték a házat, hanem 
nagyszámú szolgaszemélyzet is, a mely a biztonság 
felett őrködhetett a nomád barbareszkek, sőt a tri- 
poliszi hatóságok támadása esetén is, a melyek igye
keztek féken tartani a tartománybeli szenuszistákat. 
Mintegy ötven szövetkezeti tag tartózkodott a házban 
és valamennyien jól fel voltak fegyverkezve, akár 
védelmi, akár támadó fellépésre.

Egyetlenegy ajtón át lehetett bejutni a zaujába, de 
ezt a tömör és erősen megvasalt ajtót betörni nehéz
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dolog lett volna és a kik mégis betörtek, nehezen 
mehettek volna tovább a küszöbnél.

Sárkány tehát biztos menhelyet talált a mokaddem- 
nél. Itt remélte tervét végrehajtani. Szávával való 
egybekelése igen tekintélyes vagyont fog a kezére 
juttatni és szükség esetén számolhatott arra is, hogy 
segítségére lesz a szövetkezet, a mely sikerében köz
vetlenül érdekelve volt.

A Tetuánból érkezett, vagy a vilajetekben össze- 
toborzott szövetkezeti tagok elszéledtek a Mensié 
oázisban, de készen álltak összegyülekezni a legelső 
jeladásra. A gólyák ünnepe épen a Szenuszizmus ügyét 
volt előmozdítandó, a nélkül, hogy a tripoliszi rendőr
ség sejtelemmel bírt volna. Itt, a Szung-Ettelate sík
ságon fogják megkapni az észak-afrikai khuánok az 
utasításokat a muftiktól, hogy hajtsák végre az össz- 
pontosulást a cyrenei területen és a tartományból* 
valóságos kalózbirodalmat alakítsanak egy kalifa min
denható főhatósága alatt.

A körülmények kedvezők voltak, mivel épen a 
cyrenei tartomány Ben-Gházi vilajetjében számlált a 
szövetkezet legtöbb tagot.

Azon a napon, a mikor Tripoliszban a gólyák ünne
pét készültek megülni, három idegen sétált a nép
tömeg közt a Szung-Ettelate síkságon.

Ezeket az idegeneket, e muszafirokat, senki sem 
ismerte volna fel európaiakul arab jelmezükben. Külön
ben a három közül a legidősebbik a magáét oly töké
letes otthonossággal hordta, a minőt egyedül a hosszas 
megszokás után lehet elsajátítani.

A három idegen Antekirtt orvos, Báthory Péter és 
Ferrato Luigi volt. Pointe Pescade és Cap Matifou a 
városban maradt, a hol bizonyos előkészületekkel vol
tak elfoglalva és -az események színhelyén kétségkívül 
csak akkor fognak megjelenni, mikor ideje lesz elját-
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szani a szerepüket. Ezelőtt alig huszonnégy órával 
vetett horgonyt a 2-ik számú Elektrik ama hosszú 
sziklák mögött, a melyek mintegy a tripoliszi kikötő 
természetes védtöltéseit képezik.

Az Elektrik éjnek idején elrejtőzött az alig, vagy 
épen nem őrzött partvidék öblöcskéinek egyikébe. Itt 
kellett készen állnia az útrakelésre a nap vagy az 
éjszaka bármelyik órájában. Az orvos és társai, mihelyt 
partra szálltak, azonnal felmentek a sziklás parton, 
végig haladtak a kikötő ama rakpartján, a mely a 
Bad-el-bahrhoz, a tengeri kapuhoz vezet és a város 
szűk utczáiba értek. A legelső szálloda, a melyet 
találtak — és a választék nem igen nagy volt — el
fogadhatónak látszott előttük néhány napi, vagy eset
leg néhány órai tartózkodásra. A szállodában közép
sorsú utasoknak, egyszerű tuniszi kalmároknak mond
ták magukat, a kik Tripoliszban való átutazásukat fel 
akarják használni a gólyák ünnepének megtekintésére. 
Miután az orvos ép oly hibátlanul beszélte az arab 
nyelvet, mint a Közép-tenger partvidékeinek egyéb 
tájszólamait, nem kellett attól tartania, hogy a ki
ejtése elárulhatná.

A fogadós, egy vastag és nagyon csacska ember, a 
legnagyobb előzékenységgel fogadta az öt utast, a kik 
azzal tisztelték meg, hogy hozzá szálltak. Az orvos 
hagyta őt beszélni, sőt kérdéseket is intézett hozzá és 
csakhamar megtudott bizonyos dolgokat, a melyek őt 
közvetlenül érdekelték. Mindenekelőtt megtudta, hogy 
egy karaván érkezett legutóbb Marokkóból Tripo- 
liszba, megtudta, hogy Sárkány, a ki a kormányzóság
ban a nagyon ismeretes egyéniségek közé tartozott, 
szintén a karavánnal jött és Szidi Haszszán házához 
szállt.

Ezért volt, hogy az orvos, Péter és Luigi még 
ugyanazon este nagy óvatossággal, nehogy észrevegyék
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őket, a nomád tömeg közé vegyültek, a mely a Szung- 
Ettelate síkságon tanyázott. Sétaközben szemügyre 
vették a mokaddem házát a Mensié oázis szélén.

Itt volt tehát bezárva Sándor Száva!
A jelen körülmények közt Sárkány kézrekerítése és 

Száva kiszabadítása Szidi Haszszán házából csaknem 
legyőzhetlen nehézségekkel járt. Vajjon fortélyhoz 
kell-e folyamodni az erőszak helyett, a mely nem 
használhat? Vajjon a másnapi ünnepély fog-e alkal
mat nyújtani a fortély alkalmazására? Igen, kétség
kívül és az volt a Pointe Pescade által indítványozott 
terv, a melylyel az orvos, Péter és Luigi egész este 
foglalkoztak. E terv végrehajtásával a derék fiú életét 
fogja koczkáztatni ; de ha sikerül bejutni a mokaddem 
házába, talán sikerül Sándor Szávát el is szöktetnie. 
Pointe Pescade ügyessége és bátorsága előtt semmi se 
látszott lehetetlennek.

Az elfogadott terv végrehajtása miatt ment tehát 
az orvos, Péter és Luigi másnap délután három óra 
tájban a Szung-Ettelate síkságra szemlét tartani, 
mialatt Pointe Pescade és Cap Matifou előkészültek 
a szerepekre, a melyeket az ünnepély alatt szándékoz
tak játszani.

Helyén lesz itt megismertetnünk a keleti, vagy 
helyesebben afrikai legendát, a melyeknek főmozzana
tait készültek ábrázolni a gólyák ünnepén, a muzul
mán népek nagy örömére és gyönyörűségére.

Élt hajdan az afrikai kontinensen egy dsin-faj. Ezek 
a dsinek, Bu-lebr név alatt, nagy területen laktak a 
Hammanda-sivatag határán, mely Tripolisz és a fez- 
zani királyság közt feküdt. Hatalmas és rettegett, e 
mellett igazságtalan, hitszegő, kötekedő, embertelen 
nép voltak. Afrika egyetlen fejedelme se bírta őket 
megfékezni.

Történt egy napon, hogy Szulejman próféta meg-
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kísérlé, nem megtámadni, hanem megtéríteni a dsine- 
ket. E czélból el is küldé hozzájuk egyik apostolát, 
hogy oktatná őket a jó szeretetére és a rossz gyűlöle
tére. Hiú igyekezet! A vad csordák megragadták és 
kivégezték az apostolt.

Számtalan gólya tartózkodott az országban. Min
denki tudja, hogy a gólyák jó erkölcsű, rendkívüli 
értelmiségű és főleg igen józaneszű állatok, miután 
a legenda azt tartja, hogy sohase laknak oly országban, 
a melynek a neve egy pénzdarabon olvasható, — mi
vel a pénz minden gonosznak forrása és a leghatalma
sabb tényező arra, hogy az embert a rossz szenve
délyek örvényébe vonzza.

A gólyák látván, mily romlottságban élnek a dsinek, 
egy napon összegyűltek tanácskozásra és elhatározták, 
hogy elküldenek a jelen voltak közül egyet Szüle j- 
mán prófétához, s felhívják őt méltó bosszúállásra az 
apostol gyilkosai ellen.

A próféta azonnal előhívta kedvencz futárát, a 
babutkát és megparancsolta neki, hogy az afrikai 
ég magas régióiba gyűjtse egybe a világ összes gólyáit.

Ez meg is történt és mikor a madarak megszámlál- 
hatlan csapatai összegyülekeztek Szulejmán próféta 
előtt, a legenda szavai szerint «olyan felhőt képeztek, 
a mely árnyékot boríthatott volna az egész földre, a 
mely Mezda és Murzuk közt létezik».

Ekkor mindegyik gólya egy-egy követ vett a csőrébe 
és valamennyien elindultak a dsinek országa felé. 
Mikor odaértek, a magasból agyonkövezték ezt a go
nosz fajt, a melynek lelkei most örök időkre be van
nak zárva a Hammadá-sivatag legmélyén.

így hangzik a mese, a melynek egyes jeleneteit a 
mai ünnepen ábrázolni készültek. A Szung-Ettelate 
síkságon több száz gólyát tartottak már napok óta 
háló alatt. A szegény állatok nagyrészt féllábon állva
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A LOVASOK ELSÜTÖTTÉK HOSSZÚ PUSKÁIKAT.

várták kiszabadulásukat és kelepelésük néha oly zajt 
okozott, a mely a dobpergéshez hasonlított. A meg
határozott jeladásra fel fognak repülni és puha agyag
ból készült ártalmatlan golyócskákat fognak lehullatni
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a hívők tömegére, a nézők ordítasa, a hangszerek 
lármája és a puskák ropogása közepette, a tarka 
lángú fáklyák fényénél.

Pointe Pescade ismerte az ünnepély programmját 
és épen ez a programm adta neki a gondolatot, hogy 
szerepet vállaljon benne. Ily körülmények közt talán 
bejuthatna a Szidi Haszszán házába.

Ama pillanatban, mikor a nap lenyugodott, a tripo- 
liszi vár falairól eldördült ágyúlövés megadta a Szung- 
Ettelaten egybesereglett közönség által oly türelmetle
nül várt jelt.

Az orvost, Pétert és Luigit előbb csaknem meg- 
siketíté a minden oldalról támadt rémítő zaj, aztán 
csakhamar elvakítá az egész síkságon mindenütt meg
villanó fény.

Abban a pillanatban, mikor az ágyúlövés eldördült, 
a nomád sereg még az estebédjével volt elfoglalva.

Az ágyúlövés után néhány perczczel a sok férfi, 
asszony, gyermek, török, arab, néger, már nem bírt 
magával.

A barbár zenekarok hangszereinek roppant zengze- 
tességgel kell bírniok, hogy ilyen emberi zsivaj köze
pette is hallhatók voltak. Itt-ott lovasok vágtattak és 
elsütötték hosszú puskáikat és nyeregpisztolyaikat, 
mialatt a tüzjátéki kellékek a leírhatatlan lárma közt 
akkorát pukkantak, mint egy-egy ágyú.

Itt, a fáklyák világánál, a fadobok pergése és egy | 
monoton ének zsongása mellett egy fantasztikus öltö
zetű négerfőnök, csontoktól zörgő övvel és ördögi 
álarczczal, mintegy harmincz szerecsent bíztatott a 
tánczra, a kik egy őrjöngő és tapsoló asszonycsoport 
közepette torzították el az arczukat és a testüket.

Másutt vad aisszasszuák, a kik a vallási lelkesedés 
és az alkoholos mámor legfőbb fokát elérték, tajtékzó 
arczczal, üregeikből kidagadt szemekkel rágták a fát
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és a vasat, vagdalták a saját húsukat, dobálták és 
kapkodták az izzó szenet és tagjaikra csavarták hosszú 
kígyóikat, a melyek megmarták csuklóikat, az arczu- 
kat, az ajkaikat s a melyeknek marásait azzal viszo
nozták, hogy az undok állatok véres farkát harap- 
dálták.

Nemsokára a tömeg rendkívüli sietséggel tolongott 
Szidi Haszszán háza felé, mintha valamely új látvány 
édesgette volna oda.

Két ember állt ott : az egyik óriási, a másik vézna 
alak, két akrobata, a kiknek a négyszeres sorokba 
csoportosult nézősereg kellő közepén végrehajtott 
ügyességeit és erőmutatványait a leghatalmasabb 
hurrah-kiáltások kísérték.

Pointe Pescade és Cap Matifou volt. Mutatványaik 
színhelyét csak néhány lépésnyire választották ki Szidi 
Haszszán házától. Ez alkalomra mindketten vissza
tértek régi mesterségükhöz. Arab szövetekből össze- 
foldozott fantasztikus jelmezükben újabb diadalokra 
vágytak.

Az orvos, Péter és Luigi, a nézők tömege közé 
vegyültek és nem vették le szemeiket két utitársukról.

Nem! Cap Matifou semmit se veszített csodálatos 
erejéből. Mindenekelőtt a földhöz vagdalt öt vagy hat 
izmos arabot, kik vállalkoztak bírókra menni vele.

Aztán szemfényvesztő mutatványaikkal ejtették bá
mulatba az arabokat, főleg mikor égő fáklyák röpköd
tek Pointe Pescade kezeiből Cap Matifou kezeibe és 
vissza, czikázó lángsugaraikkal átvágván egymást.

Végre egy utolsó mutatvány a lelkesedés tetőpont
jára ragadta a kozmopolita néptömeget, a mely az 
európai művészek körül tolongott. Ez a mutatvány 
európai czirkuszokban gyakran látható, de úgy látszik, 
hogy a tripoliszi bámész néptömeg előtt még ismeret
len volt.

Verne : Sándor Mátyás. 33
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A nézők csaknem le is taposták egymást, hogy 
minél közelebbről láthassák a két akrobatát, • a kik 
fáklyafénynél «dolgoztak».

Cap Matifou egy huszonöt-harmincz lábnyi hosszú 
póznát kapott fel és függélyesen tartotta két kezével 
a mellén. Pointe Pescade majomi ügyességgel felmá
szott a póznára és a legvégén hintázta magát minden
féle merész állásokban, a melyektől a pózna aggasz
tóan fél oldalt hajolt.

De Ca-p Matifou rendületlenül állt, csak koronként 
tett egy-egy lépést, az egyensúlyt megtartandó. Aztán, 
mikor már Szidi Haszszán házának tőszomszédságába 
ért, egy karját kinyújtván, magasra felemelte a póz
nát, a melynek legtetejéről Pointe Pescade kecsesen 
csókokat hányt a közönségnek.

Az arabok és négerek el voltak ragadtatva, ordí
tottak, tapsoltak és toporzékoltak.

E perczben a tripoliszi .erőd bástyáiról egy ágyú
lövés dördült el. E jeladásra a száz meg száz gólya 
hirtelen kiszabadulván az óriás háló alól, a mely őket 
fogva tartotta, egyszerre felröpült a levegőbe, apró 
agyaggolyók egész zápora hullt le a síkságra, a mada
rak rikácsolására a magasban, nem kevésbbé fülhas- 
gató lárma felelt alulról.

Az ünnepély paroxysmusa ekkor érte el a tető
pontot. Az ember azt hihette volna, hogy a régi kon
tinens összes tébolydái kiürítik lakosait a tripoliszi 
Sz ung- Ettelatera.

Azonban a mokkadem háza, mintha siket és néma 
lett volna, makacsul bezárva maradt az általános 
öröm óráiban is Szidi Haszszán egyetlenegy párthíve 
se jelent meg az ajtó előtt, sem a terraszokon.

De óh csodák csodája! Abban a perczben, mikor a 
gólyák felröpülése után a fáklyák kialudtak, Pointe 
Pescade egyszerre eltűnt, mintha fölemelkedett volna
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CAP MATIFOU RENDÜLETLENÜL ÁLLT.

a magasabb régiókba, Szulejmán próféta hű madarai
val együtt.

Vajjon mi történhetett vele?
A mi Cap Matifout illeti, ő nem igen látszott nyug-
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talankodni ezen eltűnés miatt. A póznát feldobta a 
levegőbe, ügyesen elkapta a másik végénél fogva és 
nagy könnyűséggel megforgatta a levegőben. Ügy lát
szott, mintha Pointe Pescade eltűnését a legtermé
szetesebb dolognak tartotta volna a világon.

A nézők azonban magukon kívül voltak a bámulat
tól. Lelkesedésük egy óriási hurrah-kiáltásban tört ki, 
a melyet minden bizonynyal meg lehetett hallani az 
oázis másik végén is. Senki se kételkedett a felett, 
hogy az ügyes akrobata elröpült a gólyák országába.

III.

Szidi Haszszán háza.

Körülbelül esti kilencz óra lehetett. A puskaropo
gás, a zene és a lárma egyszerre megszűnt. A nép
tömeg lassankint oszladozni kezdett.

Egyedül az orvos, Péter és Luigi nem hagyták el 
a síkot egész éjjel. Pointe Pescade eltűnésé óta el vol
tak készülve minden eshetőségre és mindegyikök 
azonnal kiválasztotta őrhelyét Szidi Haszszán házának 
falai mellett.

Pointe Pescade, ugyanabban a pillanatban, mikor 
Cap Matifou egyik karjával magasra emelte a póznát, 
egy hatalmas ugrással az egyik terrasz párkányán ter
mett, a ház három udvara felett kiemelkedő minaret 
tövében.

Könnyen megérthető, hogy Pointe Pescade nem 
állapíthatott meg végleges tervet, a melyet annyi előre 
nem látható körülmény következtében netalán módo
sítania kellett volna. Szidi Haszszán házának belső 
beosztását nem ismerte ; nem tudta, hová zárták be 
az ifjú leányt, egyedül van-e, vagy folytonos őrizet 
alatt és vajjon lesz-e fizikai ereje a menekülésre?
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POINTE PASCADE NÉGYKÉZLÁB CSÚSZVA KÖZELEDETT.

Mindebből az következett, hogy a teendőket a későbbi 
eseményektől kellett függővé tennie.

Miután Pointe Pescade átugrott a mellvédekkel el-
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látott párkányon, legelső gondja volt kibontani egy 
vékony csomós kötelet, a melyet el tudott volt rej
teni könnyű clown-öltözete alatt ; a kötelet megerő- 
síté az egyik szöglet-mellvédhez, úgy, hogy kívül le
függött a földig. Ez csak esetleges, de czélszerű elő- 
vigyázati rendszabály volt. Mikor ezzel elkészült, 
mielőtt tovább ment volna, hasra feküdt a párkány 
hosszában és mozdulatlanul várt. Ha valaki meglátta 
őt, akkor a terraszt csakhamar el fogják lepni Szidi 
Haszszán emberei és ez esetben nem marad egyéb 
hátra, mint a saját menekülésére használni a kötelet, 
a melylyel Sándor Száva megszöktetését remélte elő
mozdíthatni.

A mokaddem házában halotti csönd uralkodott. 
Miután se Szidi Haszszán, se Sárkány, sem a cseléd
ség nem vett részt a gólyák ünnepén, a zauja kapuja 
nem nyilt ki napfelkelte óta.

Pointe Pescade néhány percznyi várakozás után 
négykézláb csúszva közeledett ama szöglet felé, a 
melyben a minaret emelkedett.

A lépcső, a mely a minaret felső részébe vezetett, 
nyilván lenyúlt az első udvarba is. És csakugyan egy 
ajtón keresztül, a mely a terraszra nyilt, le lehetett 
menni a belső udvarokra.

Ez az ajtó be volt zárva belülről, nem kulcsosai, 
hanem tolózárral, a melyet kívülről nem lehetett ki
nyitni a nélkül, hogy az ember lyukat ne vágjon az 
ajtótáblán. Pointe Pescade kétségkívül végrehajtotta 
volna ezt a munkát, mert volt a zsebében egy sok 
pengéjű kés, a melyet az orvostól kapott ajándékul, 
de a munka hosszas és talán zajos lett volna.

Egyébiránt nem is volt rá szükség. A terrasz felett 
három lábnyi magasságban egy lőrésalakú szelelőlyuk 
mélyedt a minaretbe. Igaz, hogy a szelelőlyuk szűk 
volt, de Pointe Pescade is vézna volt, s különben is
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hasonlított a macskákhoz, a melyek el tudnak nyúlni, 
hogy átbújhassanak ott is, a hol az ember lehetetlen
nek tartaná. Megkísérlé tehát és miután a válláról 
több helyen lehorzsolta a bőrt, csakhamar bejutott a 
minaret belsejébe.

Aztán tapogatódzva visszatért az ajtóig, kinyitotta 
a tolózárt, hogy az ajtó nyitva legyen, ha ezen az 
úton kellene visszatérnie.

Pointe Pescade inkább lecsúszott, mintsem lement 
a minaret fából készült csigalépcsőjén, a melynek 
fokai nyikoroghattak volna a lábai alatt. Alant egy 
második becsukott ajtó elé ért, de ez egyetlen lökésére 
kinyílt.

Innét az első udvar körül épült oszlopos folyosóra 
jutott, a melyre több szoba nyílt. A lépcsőn uralkodó 
teljes sötétség után ez a folyosó aránylag kevésbbé 
látszott homályosnak. Különben a ház belsejéből nem 
hatolt ki se világosság, se nesz.

Az udvar közepén, egy vízmedencze körül, öblös 
cserépedényekben különböző növények, borsbokrok, 
pálmák, babérfák és kaktusok lombjai és nagy levelei 
mintegy sűrűséget képeztek.

Pointe Pescade lábujjhegyen megkerülte a folyosót 
és megállt mindegyik szoba előtt, amelyek lakatlanok
nak látszottak, de nem valamennyien, miután az egyik 
ajtó mögött tisztán lehetett hallani emberi hangokat.

Pointe Pescade az első perczben visszahökkent : 
Sárkány hangja volt, a melyet több ízben hallott 
Raguzában ; de noha fülét az ajtóhoz illesztette, nem 
volt képes semmit se kihallgatni abból, a mit a szo
bában beszéltek.

E pillanatban erősebb zörej hallatszott és Pointe 
Pescadenak épen csak annyi ideje maradt, hogy hátra 
ugorjék és elrejtőzzék a medencze körül álló nagy 
növényes kádak egyike mögé.
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Sárkány kilépett a szobából, egy magas termetű 
arab kíséretében. A beszélgetést tovább folytatták, fel 
s alá sétálgatva az udvar folyosóján.
I Szerencsétlenségére, Pointe Pescade nem értette meg 
a társalgást, mert mind Sárkány, mind társa arab 
nyelven beszéltek, a melyet nem értett. Mindazonáltal 
két szó vagyis inkább két név mégis különösebben 
magára vonta figyelmét, mert több ízben előfordult a 
párbeszéd alatt : az egyik Szidi Haszszán neve volt, — 
és csakugyan a mokaddem volt Sárkány társa, — a 
másik az Antekirtta név.

— Ez legalább is furcsa! — mondá magában 
Pointe Pescade. — Miért beszélnek Antekirttáról ? . . . 
Hátha Szidi Haszszán, Sárkány és a többi tripoliszi 
kalózok hadjáratot terveznének a mi szigetünk ellen? 
Ezer ördög! és én egy szót sem értek abból a nyelv
ből, a melyen ez a két gazember beszél! .

És Pointe Pescade igyekezett elkapni még egy vagy 
két gyanús szót és még jobban elbújt a lombok mögé, 
mikor Sárkány és. Szidi Haszszán a medenczéhez 
közeledtek. Az éj oly homályos volt, hogy nem lát
hatták őt. Szidi Haszszán és Sárkány beszélgetése 
mintegy húsz perczig tartott. Száva nevét is többször 
kiejtették, e jelző kíséretében : «arrué» és Pointe 
Pescadenak eszébe jutott, hogy már hallotta e szót, a 
mely arabul «jegyest» jelent. A mokaddem nyilván 
ismerte Sárkány terveit és segédkezet nyújtott végre
hajtásukhoz.

Végre a két férfi eltávozott a folyosó egyik sarok
ajtaján keresztül, a mely az udvart összekötötte a ház 
többi részével.

Mihelyt eltűntek, Pointe Pescade végig lopódzott a 
folyosón és megállt ezen ajtó mellett. Csak a kilin
cset kellett kinyitnia, hogy beléphessen egy másik 
sötét és csukott folyosóra, a melyen tapogatódzva ha-
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A MOKKADEM VOLT SÁRKÁNY TÁRSA.

ladt előre. E folyosó végén egy középső oszlop által 
elválasztott kettős ívezet a második udvarra nyilt.

Az ablakokból, a melyek a szkifát az udvar felől
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megvilágították, eléggé élénk lámpafény hatolt ki 
széles sugarakban az udvarra.

Pointe Pescade egy pillanatig habozott. Mindenek- 
felett azt a szobát kereste, a melyben Szávát bezárva 
tartották és csak a véletlentől remélhette a felfede
zését.

Egyszerre az udvar másik végén világosság jelent 
meg. Egy nő, a ki rézlemezekkel és bojtokkal díszí
tett arab lámpát tartott a kezében, kilépett az udvar 
túlsó sarkán levő szobák egyikéből és megkerülte a 
folyosót, a melyre a szkifa ajtaja nyílt.

Pointe Pescade megismerte a nőt, Namir volt.
Miután lehetséges volt, hogy a marokkói nő a fiatal 

leány szobájába megy, módot kellett találnia, hogy őt 
követhesse és ezért mindenekelőtt szükséges volt, hogy 
őt maga előtt el hagyja haladni a nélkül, hogy Namir 
őt észrevenné. Ez a percz fog hát dönteni Pointe Pes
cade vakmerő vállalata és Sándor Száva sorsa felett.

Namir közeledett. Lámpája, a mely nagyon alá- 
csüggött, a folyosó felső részét teljes sötétségben 
hagyta, míg a padló mozaikja élénken meg volt vilá
gítva. Miután az ívezet alatt el kellett haladnia, Pointe 
Pescade nem igen tudta, mitévő legyen, de e pillanat
ban a lámpa fellobbanó világsugara megmutatta neki, 
hogy az ívezet felső része mór ízlésű áttört arabeszkek- 
ből állt.

Felmászni a középső oszlopocskán, felemelkedni és 
felhúzni magát a kézcsuklyó erejével, felkapaszkodni 
a középső nyílásba és ott mozdulatlanul maradni, 
mint a kőszent a fülkéjében, Pointe Pescadera nézve 
csak egy pillanat műve volt.

Namir végig ment az ívezet alatt, a nélkül, hogy 
őt meglátta volna és átkanyarodott a folyosó másik 
oldalára. Csakhamar a szkifa ajtaja elé ért és azt fel
nyitotta.
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Az udvaron élénk fénysugár villant meg, de azonnal 
kialudt, mihelyt az ajtó becsukódott.

Pointe Pescade elkezdett gondolkozni és hol is 
találhatott volna alkalmasabb helyet az elmélkedésre?

— Csakugyan Namir volt az, a ki ebbe a terembe 
belépett, — mondá magában. — Kétségtelen tehát, 
hogy nem Sándor Száva szobájába ment. De talán 
onnét jött és ez esetben ez a szoba ugyanaz volna,' a 
mely az udvar sarkán van !... Lássuk !

Pointe Pescade néhány perczig várt, mielőtt el
hagyta volna a helyét. A szkifában a világosság lassan- 
kint halványulni látszott, a hangok zaja pedig halk 
morajjá csöndesült. Kétségkívül elérkezett az idő, 
mikor Szidi Haszszán egész háznépe le szokott pihenni.

Pointe Pescade lebocsátkozott az ívezet oszlopán, 
végigosont a szkifa ajtaja előtt, megkerülte az udvart 
és a túlsó sarkon ama szoba elé ért, melyből Namirt 
kijönni látta.

Kinyitotta az ajtót, a mely nem volt kulcscsal be
zárva és a fénytelen tej üveggel borított arab lámpa 
világánál futólag körültekinthetett a szobában.

Néhány kárpit a falakon, itt-ott mór ízlésben ké
szült zsámolyok, a szobasarkokba felhalmozott párnák, 
a padló mozaikján kettős szőnyeg, egy alacsony asztal 
az estebéd maradványaival, az átelleni falnál egy 
kerevet, gyapotszőnyeggel letakarva, ennyi volt, a mit 
Pointe Pescade első tekintetre megláthatott.

Belépett és becsukta maga után az ajtót.
Egy nő, a ki inkább csak szendergett, mint aludt a 

kereveten, félig le volt terítve egy burnuszszal, a mi
lyenbe az arabok rendszerint tetőtől talpig be szokták 
magukat burkolni.

A szendergő nő Sándor Száva volt.
Pointe Pescade azonnal ráismert az ifjú leányra, a 

kit tö.bb ízben látott Raguza utczáin. De mennyire
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megváltozott azóta ! Halvány volt, szomorú arcza, 
fájdalmas tompultsága eléggé elárulta, mennyit kellett 
azóta és kell még most is szenvednie!

Egyetlen pillanatot se volF szabad elvesztegetni!
Miután az ajtó nyitva maradt, Namir kétségkívül 

rövid idő alatt vissza fog térni Szávához, sőt talán 
Namir éjjel-nappal őrizte őt.

Pointe Pescade lehajolt a kerevet fölé. De mennyire 
meglepte őt egy hasonlatosság, a melyet eddig nem 
vett észre — a hasonlatosság Sándor Száva és Ante
kirtt orvos közt!

Az ifjú leány felnyitotta a szemeit.
Egy idegent látván maga előtt állni, ajkaira illesz

tett mutató ujjával, esdeklő pillantással és abban a 
bizarr akrobata-jelmezben, a legelső pillanatban na
gyobb volt a meglepetése, mint rémülete. Felkelt 
ugyan fekhelyéről, de elég hideg vér űséggel bírt arra 
nézve, hogy fel ne sikoltson.

— Csitt! — mondá Pointe Pescade, — nincs oka 
tőlem félnie. Azért jöttem ide, hogy önt megment
sem! . . . E falak mögött jó barátok várják önt, a kik 
készek megöletni magukat azért, hogy kiszabadítsák 
Sárkány hatalmából !... Báthory Péter él . . .

— Péter! ... él? . . . — kiáltá Száva, visszafojtván 
a szíve dobogását.

— Olvassa ezt!
És Pointe Pescade az ifjú leánynak egy levélkét 

adott át, a mely csupán e néhány szót tartalmazta.
«Száva, bízzék abban, a ki az életét koczkáztatta, 

hogy közelébe juthasson !... Élek !... Itt vagyok !... 
Báthory Péter.»

Péter él !... E ház falai alatt vár ! Milyen csodának 
volt ez köszönhető? . . . Száva mindent meg fog tudni 
később ... De Péter itt van !

— Meneküljünk! — mondá a leányka.
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Igen, meneküljünk, — viszonzá Pointe Pes
cade, — de igyekezzünk biztosítani a sikert. Egy 
kérdést : Namir ebben a szobában szokta tölteni az 
éjszakát?

— Nem, — felelé Száva.
— Be szokta önt zárni, mikor hosszabb időre tá

vozik ?
— Be.
— E szerint hát vissza fog jönni?
— Vissza! . . . Meneküljünk.
— Azonnal! — mondá Pointe Pescade.
Mindenekelőtt el kellett jutniok a minaret lépcsőjén 

keresztül a terraszra, a mely a síkság szomszédságá
ban volt.

Mihelyt ide értek, a mellvédről a földig aláfüggő 
kötél segélyével könnyen menekülhetnek.

— Jöjjön! — mondá Pointe Pescade, megfogván 
Száva kezét.

És épen ki akarta nyitni a szoba ajtaját, midőn a 
folyosó kőpadlóján lépések kopogása hallatszott. Ugyan 
akkor egy hang néhány szót ejtett ki parancsolólag. 
Pointe Pescade megismerte Sárkány hangját és meg
állt a küszöbön.

— ö az! ... ő az! — suttogá az ifjú leány. — ön 
veszve van, ha itt találja!

— Nem fog megtalálni! — felelé Pointe Pescade.
Az ügyes, mozgékony fiú elterült a földön és egy 

gyors akrobata mozdulattal, — melyet annyiszor pro
dukált a városi bódékban, beburkolta magát a földön 
heverő szőnyegek egyikébe és azzal együtt elgurult a 
szoba .leghomályosabb szögletébe.

E pillanatban megnyílt az ajtó Namir és Sárkány 
előtt és ismét becsukódott mögöttük.

Száva megint elfoglalta előbbi helyét a kereveten. 
Miért kereste fel őt Sárkány e szokatlan órában? . . . 
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Talán újabb kísérletet akart tenni ellenszegülésének 
legyőzésére? ... Oh! de Száva most erősnek érezte 
magát! Hiszen tudta, hogy Péter él és künn várja őt!

Pointe Pescade a szőnyeg alatt bár semmit se lát
hatott, mindent hallott.

— Száva, — mondá Sárkány, — holnap elhagyjuk 
e házat és más helyre megyünk lakni. De nem aka
rok innét távozni, míg ön beleegyezését nem adta 
egybekelésünkhöz és míg az meg nem történt. Min
den készen van és a menyegzőt azonnal ...

— Se most, se később! — felelé az ifjú leány ép 
oly elszánt, mint hideg hangon.

— Száva, — folytatá Sárkány, mintha ez a feleletet 
nem is hallotta volna, — mindkettőnk érdekében 
szükséges, hogy ön jószántából, szabad akaratából adja 
beleegyezését. Ismétlem, így kívánja mindkettőnk ér
deke . . .

— Nekünk nincs közös érdekünk és nem is lesz 
soha!

— Vigyázzon magára! . . . Emlékezzék vissza, hogy 
Raguzában már beleegyezését bírtam . . .

— Oly okok miatt, a melyek többé nem léteznek.
— Hallgasson rám, Száva, — mondá Sárkány, ki

nek színleges nyugalma nagyon rosszul palástolta el 
roppant ingerültségét ; — legutolszor kérem öntől 
beleegyezését . . .

— A melyet meg fogok tagadni mindaddig, míg 
erőm engedi.

— Nos hát, ezt az erőt majd meg fogjuk törni! — 
kiáltá Sárkány. — Ne kényszeresen a végletekre. 
Igen, ezt az erőt, a melyet ön ellenem használ, Namir 
képes lesz megsemmisíteni, ha kell. Ne álljon ellent 
Száva .... Az imám itt van és össze fog bennünket 
adni ezen ország szokásai szerint, a mely az én hazám!... 
Kövessen !



Sárkány az ifjú leány felé indult, a ki miután gyor
san felugrott a helyéről, a szoba másik végére hátrált.

— Nyomorult! — kiáltá.
— ön követni fog! ... ön követni fog! — ismétlé 

Sárkány, a ki nem bírt többé magával.
— Soha!
— Ah! vigyázz magadra!
És Sárkány megragadta az ifjú leány karját és 

Namirral együtt erőszakkal el akarta vonszolni a 
szkifába, a hol Szidi Haszszán és az imám vár rájuk.

— Segítség! . . . segítség! — kiáltá Száva. — Segít
ség . . . Báthory Péter!

— Báthory Péter! — ordítá Sárkány. — Egy ha
lottat hívsz segítségül !

— Nem, egy élőt! . . . Segítség, Péter!
E válasz oly váratlanul lepte meg Sárkányt, hogy 

áldozatának megjelenése se döbbentette volna meg 
jobban. De csakhamar magához tért, Báthory Péter 
él !.. . Báthory Péter, a kit a saját kezével szúrt le 
és a kinek koporsóját szeme láttára vitték a raguzai 
temetőbe! . . . Nem! ez csak egy őrült állíthatta és 
lehetséges volt, hogy Száva, kétségbeesésében, eszét 
vesztette !

Pointe Pescade az egész párbeszédet hallotta. Száva 
kétségkívül az életét koczkáztatta, mikor Sárkánynyal 
tudata, hogy Báthory Péter él. Kését a markába 
szorítá és kész volt közbelépni, ha a nyomorult ember 
valamely erőszakosságra engedné magát ragadtatni. 
Nem ismerte Pointe Pescade-ot, a ki azt hinné, hogy 
egy pillanatig is habozott volna őt megölni.

De erre nem veit szükség. Sárkány hirtelen eltávo
zott Namirral és az ajtót rázárta a fiatal leányra, a 
kinek sorsa felett a következő perczek határoztak.

Pointe Pescade ledobta a takarót és egy ugrással 
a szoba közepén termett.
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— Jöjjön! — monda Szávának.
Miután a zár az ajtó belső oldalán, volt, az ügyes fiú a 

késével gyorsan és zörej nélkül kiszedte a csavarokat.
Mihelyt az ajtó kinyílt és ismét becsukódott mö

göttük, Pointe Pescade az ifjú leány kíséretében el
indult a folyosón végig, a fal hosszában.

Éjjel féltizenkét óra lehetett.
Mikor a folyosón végig mentek, már csak néhány 

lépés volt hátra a minaret lépcsőjéig, de Pointe Pes
cade hirtelen megállt és visszatartotta Szávát, a kinek 
a kezét nem bocsátotta el.

Az első udvarban három ember járkált fel s alá a 
vízmedencze körül. Az egyik közülök Szidi Haszszán 
volt és rendeleteket adott a másik kettőnek. Az utób
biak rögtön eltávoztak a minaret lépcsőjén felfelé, a 
mokaddem pedig belépett az oldalszobák egyikébe. 
Pointe Pescade eltalálta, hogy Szidi Haszszán őriz
tetni akarta a háza környékét és valószínű, hogy e 
terraszt megszállva fogja találni abban a pillanatban, 
mikor ott megjelenik az ifjú leánynyal.

— És mégis koczkáztatni kell mindent! — mondá 
Pointe Pescade.

— Igen . . . mindent! — felelé Száva.
Aztán végig siettek a folyosón és rendkívüli óvatos

sággal felmentek a lépcsőkön. Pointe Pescade megállt 
a felső tornáczon.

A terraszról semmiféle nesz se hallatszott, még 
csak az őr lépteinek kopogása sem.

Pointe Pescade csöndesen kinyitotta az ajtót és 
Szávával együtt végig lopódzott a mellvédek mellett.

Egyszerre az egyik őr elkiáltotta magát a minaret 
karzatán. Ugyanebben a pillanatban a másik Pointe 
Pescadera ugrott, mialatt Namir a terraszra rohant 
és Szidi Haszszán összes háznépe elősietett a belső 
udvarokból.
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POINTE PESCADE AZ IFJÚ LEÁNY KÍSÉRETÉBEN ELINDULT 
A FOLYOSÓN.

Vajjon el hagyja-e magát fogatni Száva? Nem! . . . 
Ha újra Sárkány hatalmába kerül menthetetlenül 
veszve van! . . . Ennél százszorta kívánatosabb a halál !

Verne : Sándor Mátyás. 34
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A bátor leányka, lelkét Isten oltalmába ajánlotta, 
a terrasz párkányához szaladt és leugrott a mélységbe.

Pointe Pescadenak ideje se volt közbelépni ; vissza
lökte az őrt, a ki küzdött^vele, megragadta a kötelet 
és egy másodpercz alatt a fal tövéhez ért.

— Száva! . . . Száva! — kiáltá.
— Itt a kisasszony! — felelt egy ismerős hang. — 

És semmi baja sem esett . . . Épen jókor álltam itt, 
hogy ...

Egy dühös sikoltás és egy tompa zuhanás szakítá 
félbe Cap Matifou szavait.

Namir, tehetetlen dühében, nem akarta elbocsátani 
prédáját és összezúzta magát a földön, a mint össze
zúzta volna magát Száva is, ha két izmos kar el nem 
kapja esésében.

Antekirtt orvos, Péter és Luigi csakhamar utólérték 
Cap Matifout és Pointe Pescade-ot, a kik a tengerpart 
felé futottak. Az óriás alig érezte Száva súlyát, noha 
a szegény leány ájultan feküdt a karjain.

Néhány percz múlva Sárkány, mintegy húsz fegy
veres ember kíséretében, a menekvők után rohant.

Mikor e csapat a kis öbölhöz érkezett, a hol az' 
Elektrik állomásozott, az orvos már a fedélzeten volt 
társaival együtt és a gyors'hajó, néhány csavarforduló 
után túl volt a lőtávolságon.

Száva, mikor eszméletre tért, egyedül volt az orvos
sal és Báthory Péterrel. Megtudta, hogy Sándor 
Mátyás gróf leánya !... És az atyja tartotta karjai 
közt !
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IV.

Antekirtta.

Tizenöt órával később az antekirttai őrök jelezték 
a 2-ik számú Elektriket, mely délután horgonyt is 
vetett a kikötőben.

Elképzelhető, milyen fogadtatás várt az orvosra és 
derék társaira.

Azonban, noha Száva már veszélyen kívül volt, 
mégis elhatározták, hogy egyelőre titokban tartják 
előtte ama kötelékeket, a melyek őt Antekirtt orvos
hoz fűzték.

Sándor Mátyás gróf ismeretlenül akart maradni, 
művének teljes befejezéséig. De mihelyt elterjedt a 
hír, hogy Péter, a kit az orvos fiául fogadott, Sándor 
Szávát eljegyezte, az általános öröm meghatóan nyil
vánult a városházán ép úgy, mint Artenak városkában.

A mi Pointe Pescade-ot illeti, kétségtelen volt, hogy 
az életét koczkáztatta, de miután ezt nagyon termé
szetesnek találta, lehetetlen lett volna e miatt iránta 
a legcsekélyebb hálát tanúsítani — legalább szavak
ban. Báthory Péter oly hevesen szorította őt a keb
lére és Antekirtt orvos oly meghatottan tekintett rá, 
hogy egyébről hallani sem akart.

Elhatározták, hogy Báthory Péter és Sándor Száva 
menyegzőjét igen rövid idő alatt, vagyis deczember 
9-én fogják megülni. Péter, mihelyt Száva férje lesz, 
ki fogja eszközölni, hogy a neje jogai Sándor Mátyás 
gróf örökségére elismertessenek. Torontálné levele 
semmiféle kétséget se hagyhatott fenn az ifjú leány 
származása felől és ha szükséges volna, majd módot 
találnak arra is, hogy a bankár által hasonló nyilat
kozatot állíttassanak ki. Szükségtelen mondanunk, 
hogy a személyazonosság igazolása megtörténhetett

34*
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a kitűzött határidőn belül, miután Sándor Száva még 
nem érte el ama kort, a melyben jogai érvénybe lép
hettek. Születése évfordulójáig még hat hét volt hátra.

Carpena és Torontál Simon sorsának eldöntését fel
függesztették azon időre, mikor Sárkány is együtt lesz 
czinkosaival, az antekirttai kazamatákban. Ekkor fog 
befejeztetni az igazságszolgáltatás műve.

De mialatt az orvos ama módokat kombinálgatta, 
a melyek által czélját elérhette, előállt a kényszerűség 
is, hogy a gyarmat biztonságáról gondoskodjék. Ügy
nökei a cyrenei tartományból és a tripoliszi kormány
zóságból azt jelentették, hogy a szenuszista mozgalom 
rendkívüli mérveket ölt, főleg a szigethez legközelebb 
fekvő Ben-Gházi vilajetben. Külön futárok folyvást 
közlekedtek Zserbubból, a hol akkoriban Szidi Mo- 
hammed-El-Mahadi, a szövetkezet nagymestere szé
kelt, a különböző tartományok alárendelt főnökeivel. 
Miután a szenuszisták voltaképen nem egyebek a régi 
barbareszk kalózok méltó utódainál és halálosan gyűlöl
nek mindent, a mi európai, az orvosnak oka volt 
komolyan résen állni.

Az orvos gyakran beszélgetett e dolgokról Báthory 
Péterrel, Ferrato Luigival, a flotilla és a miliczia pa
rancsnokaival és a sziget tekintélyesebb egyéniségeivel. 
Vajjon ellentállhat-e Antekirtta a kalózok támadásá
nak? Igen, kétségkívül, noha még a sziget védművei 
nincsenek befejezve és csak ama feltétel alatt, hogy a 
támadók számereje ne legyen túlságosan nagy. Más
felől érdekökben állt-e a szenuszistáknak hatalmukba 
keríteni a szigetet? Igen, mert Antekirtta mintegy a 
kulcsát képezte az egész szidrai öbölnek, a melyet a 
cyrenei és tripoliszi partok vesznek körül.

Az olvasó még nem feledte el, hogy Antekirttától 
délkeletnek két tengeri mérföldnyire emelkedett ki a 
kis Kencraf sziget, a melynek megerődítésére még



A PARTI ÜTEGEK KÉSZEN VÁRTÁK A SZEMÉLYZETET.

eddig nem jutott idő. Az orvosnak gondja is volt rá, 
hogy aláaknáztassa és a sziget sziklás tömegének le
rakott lebegő aknák iszonyú robbanó anyaggal voltak 
megtöltve.

533
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Egyetlen villamos szikra elröpítése a földalatti hu
zalon, a mely Kencraf szigetet Antekirttaval össze
kötötte, elég volt ahhoz, hogy a veszedelmes szikla 
megsemmisüljön mindennel együtt, a mi rajta volt.

A mi a sziget egyéb védelmi eszközeit illeti, a kö
vetkezők történtek : A parti ütegek a szolgálatukra ki
rendelt személyzetet készen várták. A sziget központ
ján levő domb erődje bármelyik pillanatban meg
kezdhette a tüzelést messzehordó ágyúiból. Számos el- 
sülyesztett torpedó védelmezte a kis kikötő bejárását. 
A Ferrato és a három Eléktrik készen állt minden 
eshetőségre, a támadás visszaverésére ép úgy, mint a 
támadók megrohanására.

Azonban a szigetnek volt egy megsebezhető oldala, 
délnyugati partjain, a hol a partraszállást végre lehe
tett hajtani, mert a sziget e része kívül esett az üte
gek és az erőd lőtávolságán.

Itt rejlett a valódi veszély s talán már késő volt 
megkezdeni a szükséges védelmi munkákat.

De végre teljesen bizonyos volt-e, hogy a szenuszis- 
ták megtámadni szándékoztak Antekirttát, a mi egész
ben véve veszélyes és nagy erőfeszítést igénylő vállal
kozás lett volna?

— Semmi se bizonyosabb annál, — mondá Péter, — 
és ezen eshetőség ellen védekeznünk kell.

— De főleg azért hiszem, hogy a támadás rövid idő 
alatt meg fog történni, — folytatá az orvos, — mert 
Sárkány a szövetkezet tagjai közé tartozik — sőt azt is 
tudom, hogy folyvást a szenuszisták szolgálatában 
állt, mint külföldi ügynökük. Ne feledjétek, barátim, 
hogy Pointe Pescade a mokaddem házában egy pár
beszédet hallgatott ki Szidi Haszszán és Sárkány közt. 
E beszélgetésben többször említették Antekirtta nevét 
és Sárkány tudja, hogy az a sziget Antekirtt orvos 



tulajdona, vagyis azé az emberé, a kitől fél és a kit 
Zirone által mégtámadtatott az Etna lejtőin.

— Talán ismeri és személyesen gyűlöli önt ez az 
ember, orvos úr? — kérdé Luigi.

— Lehet, hogy látott Raguzában, — felelé az or
vos. — De kétségkívül tudnia kell, hogy e városban 
érintkeztem a Báthory-családdal, sőt, a mi több, 
abban a pillanatban, mikor Pointe Pescade megszök
tette Szávát Szidi Haszszán házából, azt is megtudta, 
hogy Péter él, szükségképen nyomára jött tehát az 
összeköttetésnek a dolgok közt és nem kételkedhetik 
a fölött, hogy Péter és Száva Antekirttán találtak 
menhelyet. Ez teljesen elég ahhoz, hogy ránk uszítsa a 
szenuszista csordát, a melytől nem remélhetnénk ke
gyelmet, ha sikerülne kézrekeríteni a szigetet.

E közben elérkezett deczember 3-ika, a nélkül, hogy 
bármely jel a közel álló támadásra vallott volna.

Deczember 3-ról 4-re éjjel, — nyugodt, de sűrű 
felhők által elsötétített éjszaka volt, — egy villamos 
csöngetyű szólalt meg Antekirtt orvos dolgozószobá
jában, a városházán. Este tíz óra volt.

E jeladásra az orvos és Péter eltávoztak a szalon
ból, a melyben az estét töltötték Báthoryné és Sándor 
Száva társaságában. A dolgozószobában meggyőződ
tek róla, hogy az antekirttai dombon létező figyelő
állomás adta a jelt. A kérdések és feleletek azonnal 
elkezdődtek a telefonkészülék segélyével.

Az őrök jelzése szerint a sziget délkeleti oldala 
felől egy flotilla közeledett, a melyet még csak homá
lyosan lehetett látni az éj sötétében.

— Azonnal egybe kell hívni a tanácsot, — mondá 
az orvos.

Alig tíz percz múlva az orvos, Péter, Luigi, Narsos 
és Kösztrik kapitányok és a miliczia parancsnokai 



összegyűltek a városház nagy termében. Az orvos 
közölte mindnyájukkal a megfigyelő-állomásról érke
zett jelentést. Azonnal elindultak a kikötőhöz és meg
álltak a főrakpart végén, a világító-torony alatt.

E pontról, a mely csak nagyon kevéssé emelkedett 
ki a tenger színe felett, lehetetlen lett volna meglátni 
a hajórajt, a melyet a dombon levő őrök észrevették. 
De ha a délkeleti láthatárt élénken megvilágítják, két
ségkívül megtudhatják nemcsak a közeledő hajók szá
mát, hanem azt is, hogy mily körülmények közt szán
dékoznak kikötni. Nem hiba-e így elárulni a sziget 
fekvését? Az orvos nem tartotta hibának. Ha csak
ugyan a várt ellenség jön, az bizonyára nem közeledik 
vaktában, mert ismeri Antekirtta fekvését.

A készülékeket tehát mozgásba tették és a hatalmas 
villamos telepek hirtelen megvilágították egy fényes 
sugárral a láthatár nagy részét.

Az őrök nem csalódtak. Legalább kétszáz hajó nyo
mult előre hosszú sorban.

E perczben a hajóraj még négy vagy öt tengeri 
mérföldnyire volt délkelet felé, következőleg napkelte 
előtt nem köthetett ki. Különben meggondolatlanság 
is lett volna, éjszaka idején akár a kikötő bejárását 
megostromolni, akár horgonyt vetni a sziget déli 
oldalán, a mely, mint említettük, hiányosan volt meg
védve. .*

Miután az orvos megtudta, a mit tudni akart, a 
villamos készülékek megszűntek működni és a láthatár 
ismét homályba merült. Most már be kellett várni a 
reggelt.

Azonban az orvos parancsára az egész miliczia el
foglalta kijelölt állomáshelyeit.

Készen kellett lenniök a legelső lövésekre, a me
lyektől talán a támadás sorsa függött.

Annyi most már bizonyos volt, hogy a támadóknak
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KÉTSZÁZ HAJÓ NYOMULT ELŐRE HOSSZÚ SORBAN. '

le kellett mondaniok arról a reményről, hogy a szigetet 
váratlanul lephessék meg, miután a villamos sugarak 
fénye a támadó hajóra] számát és irányát elárulta.

Az utolsó éjjeli órák alatt a legnagyobb gonddal
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őrködött mindenki. A láthatárt még több ízben' meg
világították, hogy annál szabatosabban tudhassák a 
hajóra] helyzetét.

Nem lehetett kétkedni a felől, hogy az ostromlók 
nagy számmal voltak, de korántsem látszott bizonyos
nak, hogy elég tüzérségi anyaggal rendelkeztek az 
antekirttai ütegek elhallgattatására ; sőt talán épen 
nem volt tüzérségük. De az ostromlók száma, a kiket 
az expediczió parancsnoka egyszerre a sziget több 
pontján szállíttathatott partra, mindenesetre igen nagy 
lehetett.

Végre lassankint világosodott az idő és a nap leg
első sugarai eloszlatták a láthatár alantjáró ködét.

Minden szem a sík tenger felé fordult, Antekirttától 
keletnek és délnek.

A flotilla ekkor hosszú félkörü vonalban bontako
zott ki, a mely a szigetet körülkeríteni készült. Az ellen
séges hajóraj nem kevesebb hajóból állt kétszáznál és 
voltak köztük harmincz-négyven tonna teherképes- 
ségűek is. A legénység száma ezerötszáz-kétezer főre 
rúghatott.

öt órakor a flotilla egy irányban volt a Kencraf 
szigetecskével. Vajjon az ostromlók partra szállanak 
és állást foglalnak-e ott, mielőtt a szigetet egyenesen 
megtámadnák? Szerencsés körülmény volna, ha meg
tennék.

Egy aggodálomteljes fél óra múlt el. Remélni lehe
tett, hogy a hajók, a melyek lassankint a szigetecské
hez közeledtek, ki fognak kötni. . . Nem történt. 
Egyetlen hajó se kötött ki és az egész vonal még 
hosszabban meggörbült délfelé, a minek következtében 
a Kencraf sziklatömege elmaradt jobbra. Ezután két
ségtelen volt, hogy Antekirttát egyenesen fogják meg
támadni jvagy helyesebben megszállni, mielőtt egy óra 
elmúlnék.
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A KÉT ELEKTRIK ÁTTÖRTE A HAJÓSORT.

— Most már csak a védelem van hátra, — mondá 
az orvos a miliczia parancsnokainak.

Megadták a megállapított jelt és a sziget területén
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elszórt lakosság sietett visszatérni a városba és el
foglalni előre kitűzött állomását.

Az orvos rendeletére Báthory Péter átvette az erő
dök déli részének parancsnokságát és Luigi a keleti 
részeket. A sziget védői — legfölebb ötszáz főnyi 
miliczia — úgy helyezkedtek el, hogy szemközt álltak 
az ellenséggel mindenütt, a hol az megkísérlette volna 
megostromolni a város bástyáit. Az orvos fenntartotta 
magának, hogy felváltva megjelenjék mindazokon a 
pontokon, a melyeken a jelentés szükséges lehetett.

Báthoryné, Sándor Száva és Ferrato Mária a város
házán maradtak. A többi nők, azon esetre, ha az 
ellenség a várost megszállná, a gyermekekkel együtt a 
kazamatákba fognak menekülni.

Nagyon észrevehető volt, hogy a szenuszisták főnöke 
teljesen ismerte Antekirtta védelmi eszközeit és tudta, 
hogy a déli part a legvédtelenebb. A kikötőt egyenesen 
megtámadni annyi lett volna, mint koczkáztatni a 
rögtöni és teljes megsemmisíttetést. Terve csakugyan 
az volt, hogy a sziget déli oldalán kössön ki és miután 
a kikötő csatornáját ép úgy elkerülte, mint a Kencraf 
szigetecskét, a flotilláját az evezők segélyével Ante
kirtta gyönge pontjai felé irányozta.

Mihelyt ez kétségtelenné lett, az orvos megtette a 
körülmények által igényelt intézkedéseket. Kösztrik 
és Narsos kapitányok néhány matróz kíséretében egy- 
egy Elektrikre siettek és teljes gőzerővel kisiettek a 
kikötőből.

Egy negyedóra múlva a két Elektrik a flotilla közé 
rohant, áttörte a hajósort, négy vagy öt hajót a légbe 
röpített és mintegy tizenkettőt elsülyesztett. Mindazon
által a támadók száma oly tetemes volt, hogy a két 
kapitány, a megcsáklyáztatást elkerülendő, kénytelen 
volt menedéket keresni a töltések mögött.

E közben a Ferrato is állást foglalt és elkezdte



541

lődözni a flotillát, de tüzelése az ütegekével egyesülve 
se volt képes megakadályozni, hogy a kalózok zöme 
ki ne kössön.

Noha már számosán elhullottak közülök, noha már 
húsznál több hajójuk elmerült, mégis több mint ezer 
ostromló partra szállhatott a déli part sziklái tövében, 
a melyeket a teljesen nyugodt tenger könnyen hozzá
férhetőkké tett.

Ekkor látni lehetett, hogy a szenuszisták jól el 
voltak látva tüzérséggel. A legnagyobb sebekeken 
tábori ágyúkat hoztak magukkal és könnyen partra 
szállíthatták a sziget e részén, a hova sem a város 
ütegeinek, sem a dombon levő erőd ágyúinak lövegei 
el nem hatolhattak.

Az orvos, arról a helyről, a hol állást foglalt, jól 
láthatta e műveleteket, a melyeket, katonáinak arány
lag csekély számánál fogva, meg nem akadályozha
tott, de miután a falak és erődök mögött erősebbnek 
érezte magát, az ostromlók feladata, bármily sokan 
voltak is, kezdett nehézzé válni.

Az utóbbiak, könnyű ágyúikat húzva, két csapatra 
oszlottak. Mikor a lőtávolba értek, az ütegek golyókat, 
bombákat és kartácsokat szórtak rájuk. Száznál több 
esett el, de a többi nem hátrált. Ágyúikat kiszegezték 
és elkezdtek rést lőni egy falszögletbe, a még be nem 
fejezett déli bástya sarkán.

Főnökük folyvást nyugodt maradt, noha emberei el
hulltak körűié és hidegvérűen intézte az ostromot. 
Sárkány mellette volt, biztatta a rohamra és néhány 
száz embert a rés ellen küldött.

Az orvos és Báthory Péter távolról megismerte öt. 
Sárkány is megismerte ellenségeit.

E közben az ostromlók zöme elő kezdett nyomulni 
a fal ama része felé, a melynek rombadőlése most már 
útat nyitott előttük. Ha sikerül behatolniok a résen,
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ha benyomulnak az utczákba, akkor az ostromlottak, 
a kik sokkal gyöngébbek voltak, hogy sem ellenáll
hattak volna, kénytelenek lesznek feladni a várost. 
A kalózok vérengző természeténél fogva a győzelmet 
okvetlenül általános öldöklés követné.

E ponton tehát borzasztó küzdelem fejlődött ki. 
Báthory Péter és társa csodákat míveltek az orvos 
parancsai alatt, a ki egykedvű maradt a veszélyben 
és sérthetetlen a golyózápor közepette. Pointe Pescade 
és Cap Matifou vakmerőségükkel csak szerencséjük 
volt összehasonlítható, a mely a golyók ellen csodála
tosan meg védelmezte őket.

De az ellenség nem tágított. Miután több ízben 
kiverték őket a résből, végre azon.a ponton volt, hogy 
behatoljon és megszállja a várost, de ekkor a háta 
mögött hirtelen megváltoztak a dolgok.

A Ferrato állást foglalt gyönge gőz alatt, — nem 
egészen három fonalnyira a partról, s innét fedélzeti 
ágyúival, hosszú sudárágyújával, Hotchkins-féle revol
verágyúival és Gatling-féle golyószóróival, a melyek 
az ostromlókat úgy terítették le, mint a kasza a füvet, 
megtámadta őket hátulról és kegyetlen öldöklést vitt 
véghez köztük, míg egyidejűleg porrá lőtte és el- 
sülyesztette a hajókat is, a melyek a sziklák tövében 
horgonyoztak vagy kikötve voltak.

Ez borzasztó és váratlan csapás volt a szenuszis- 
tákra nézve. Nem csupán hátulról látták magukat meg- 
támadtatva, de a menekülés is lehetetlenné válik, ha 
a Ferrato lövegei megsemmisítik a hajóikat.

Ekkor az ostromlók megálltak a rés előtt, a melyet 
a miliczia vitézül védelmezett. Máris ötszáznál több 
hullt el közülök, míg az ostromlottak aránylag csekély 
veszteségeket szenvedtek.

Az expediczió parancsnoka belátta, hogy azonnal 
tengerre kell szállniok, ha nem akarja társait kitenni
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a bizonyos és teljes megsemmisülésnek. Hiába akart 
Sárkány újabb rohamot intéztetni a város ellen, a 
főnök kiadta a parancsot a visszavonulásra.

De a kalózoknak leczkét kellett adni, a melyet el 
ne^feledjenek haláluk órájáig.
• — Előre !... Barátim !... Előre ! — kiáltá az orvos. 

És mintegy száz milicziabeli katona, Péter és Luigi 
vezénylete alatt, a tengerpart felé siető menekvők 
után rohant, a kik most két tűz közé jutottak. A fejü
ket vesztve, rendetlen futásban iramodtak ama hét 
vagy nyolcz hajó felé, a melyeket a Ferrato lövegei 
némileg megkíméltek.

Péter és Luigi a zűrzavar közepette valamennyi 
közül csak egyetlen embert igyekezett kézrekeríteni. 
Ez az ember Sárkány volt. De élve akarták elfogni 
és valódi csodának lehet mondani, hogy megmene
kültek a nyomorult ficzkó revolverlövései elől.

De úgy látszott, mintha a sors még egyszer ki 
akarná őt ragadni a büntető igazságszolgáltatás kezei 
közül.

Sárkánynak és a szenuszisták főnökének sikerült 
egy kis saccolévere menekülniök, á melynek kormány
lapátja már mozgásban volt, hogy kiirányozza a hajót 
a sík tengerre. A Ferrato sokkal messzebb állomáso
zott, hogysem jelt lehetett volna neki adni az üldö
zésre, s így a gonosztevők remélhették, hogy meg 
fognak menekülni.

E perczben Cap Matifou egy ágyúcsövet pillantott 
meg, mely az állványról leesett és a fövényen hevert.

Odarohanni, a még megtöltött ágyúcsőhöz, azt 
emberfeletti erővel feltenni az egyik sziklára, meg
vetni a lábát, hogy az ágyút a két fogantyújánál 
fogva erősen tarthassa, aztán hatalmasan mennydörgő 
hangon elkiáltani magát : «Ide, Pescade, ide hozzám !» 
— mindez csak egy pillanat műve volt.



544

Pointe Pescade meghallotta Cap Matifou szavait, 
látta és megértette, hogy mit tett «az ő Capja», oda
szaladt s miután a saccolévére irányozta az ágyút, a 
melyet ez az.élő állvány tartott, a kanóczczal fellob- 
bantá a lőport.

A löveg a hajó testét, .találta és . .összezúzta .. . 
A Herkules még csak meg se rendült az ágyú löké
sétől.

A szenuszisták főnöke és társai a vízbe ugrottak és 
nagyobbára a tengerbe fúltak. Sárkány a hullámok 
közt vejgődött, midőn Luigi a tengerbe ugrott.

A következő perczben Sárkány Cap Matifou kezei 
közt volt. Nem kell mondanunk, hogy az óriás jó 
erősen tartotta foglyát.

A diadal teljes volt. A. kétezer ostromlóból, a kik 
a szigetet megrohanták, alig néhány száz ménekült 
meg a. katasztrófából és jutott át a cyrenei partokra.

V.

Igazságszolgáltatás.

Sándor Mátyás gróf lerótta a hála tartozását Ferrato 
Mária és Luigi iránt. Báthoryné, Péter és Száva végre 
egyesültek. A jutalmazás után hátra volt még a bün
tetés.

A szenuszisták visszaveretését követő napok alatt 
a sziget lakossága a rövid ostrom által okozott pusztí
tások nyomainak elenyésztetésével volt elfoglalva. 
Péter, Luigi, Pointe Pescade, Cap Matifou, vagyis mind
azok, a kik leginkább érdekelve voltak e dráma ese
ményeiben, néhány jelentéktelen sebet ide nem értve, 
sértetlenül maradtak. Mily leírhatatlan is volt az öröm, 
mikor a városház nagytermében viszontlátták Sándor 
Szávát, Ferrato Máriát, Báthorynét és hű szolgáját,



A HERKULES MEG CSAK MEG SE RENDÜLT.

az öreg Borost. A kis gyarmat, miután megadta az 
elesetteknek a végtisztességet, végre folytathatta eddigi 
boldog és nyugalmas életét, a melyet ezentúl bizonyára 
semmi sem fog háborgatni.

Verne : Sándor Mátyás. 35

I
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Báthory Péter és Sándor Száva egybekelését többé 
semmi se gátolhatta. A menyegző deczember 9-ére 
volt kitűzve és e napon véghez is fog menni.

Azonban Sárkány, Torontál Simon és Carpena sorsa 
felett is haladéktalanul határozni kellett. Külön-külön 
kazamatákba voltak elzárva és nem is sejtették, hogy 
mind a hárman Antekirtt orvos hatalmában vannak.

Deczember 6-án, két nappal a szenuszisták vissza
vonulása után, az orvos elkísértette őket a városház 
nagytermébe, hol ő maga, Péter és Luigi társaságá
ban, félrevonult egy szögletbe.

Itt látták viszont egymást a foglyok legelőször, az 
artenaki törvényszék színe előtt és egy miliczia- 
szakasz őrizete alatt.

Carpena nyugtalannak látszott, de arczának most is 
oly ravasz kifejezése volt, mint az előtt ; alattomos 
pillantásokat vetett jobbra-balra és nem merte szemeit 
felemelni bíráira.

Torontál Simon nagyon le volt verve, lecsüggeszté 
a fejét , és ösztönszerűleg kerülte az érintkezést egy
kori czinkostársával.

Sárkányt csak egyetlenegy érzelem gyötörte : a düh 
a miatt, hogy Antekirtt orvos hatalmába került.

Luigi a bírák elé lépett és a spanyolhoz fordulva, 
így szólt :

— Carpena, én Ferrato Luigi vagyok, a rovignói 
halász fia, a kit a te feladásod következtében Stein 
várában börtönbe zártak, a hol meghalt.

Ekkor Báthory Péter lépett elő és előbb a bankár 
felé nyújtván ki a karját, így szólt :

— Torontál Simon, én Báthory Péter vagyok, fia 
Báthory Istvánnak, a magyar hazafinak, a kit ön, 
bűntársával, Sárkány nyal egyetértőleg, gyáván fel
jelentett a trieszti osztrák rendőrségnek és a kit ön 
a halálba küldött.
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Azután Sárkányhoz fordult e szókkal :
— Én Báthory Péter vagyok, a. ki ellen ön Raguza 

utczáin orgyilkos merényletet követett el. Jegyese 
vagyok Szávának, Sándor Mátyás gróf leányának, 
a kit ön ezelőtt tizenöt évvel elraboltatott az artenaki 
kastélyból.

Torontál Simon úgy érezte, mintha iszonyú csapást 
mértek volna a fejére, mikor megismerte Báthory 
Pétert, a kit holtnak hitt.

Sárkány összefonta karjait a mellén és szempillái
nak könnyed remegésén kívül megőrizte arczátlan 
közönyösségét.

De egészen más volt a hatás, mikor Antekirtt orvos 
előlépett és komoly, ünnepélyes hangon szólt :

— Én pedig Zathmár László és Báthory István 
társa -vagyok, a kiket az önök árulása következtében 
agyonlőttek a pizanói vár udvarán. Száva atyja 
vagyok, a kit önök elraboltak, hogy a vagyonát a 
kezükre kerítsék . . . Nevem Sándor Mátyás gróf!

E kijelentés oly hatást idézett elő, hogy Torontál 
Simon térdei lecsuklottak a földig és Sárkány rémül
ten görnyedt össze.

Ezután a három vádlottat egymásután kikérdezték. 
Bűneik nem tartoztak azok közé, a melyeket tagadni 
vagy megbocsátani lehetne. A törvényszék elnöke 
emlékeztette Sárkányt, hogy a sziget ostroma, a mely 
az ő személyes érdekében történt, számos áldozat 
életébe került, a kiknek vére bosszúért kiált. Miután 
a vádlottaknak teljes szabadságot engedett a véde
lemre, alkalmazta rájuk a törvényt ama jognál fogva, 
a melylyel őt a hivatala felruházta.

— Torontál Simon, Sárkány és Carpena, — mondá, — 
önök Báthory István, Zathmár László .és Ferrato 
Andrea halálának okozói. E bűneikért halállal fog
nak bűnhődni!

35*
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A mikor tetszik ! — felelé Sárkány, a kinél a 
szemtelenség felülkerekedett.

— Kegyelem! —- kiáltá Carpena gyáván.
Torontál Simonnak nem volt ereje szólni.
A három elítéltet visszakísérték kazamatáikba, a hol 

szigorú őrizet alatt maradtak.
Elhatározták, hogy a kivégzés a Kencraf szigetecs

kén fog történni.
Még ugyanazon este az elítélteket az egyik Elektfiktre 

kísérték, a mely Ferrato Luigi parancsnoksága alatt át
vitte őket a kis szigetre, a hol hajnalig várniok kellett 
a kivégzésre kirendelt miliczia-szakasz megérkezését.

Sárkány, Torontál Simon és Carpena azt hitték, hogy 
a haláluk órája elérkezett. Mikor partra szálltak, Sárkány 
egyenesen Luigihoz ment és e kérdést intézte hozzá :

— Ma este fognak bennünket kivégezni?
Luigi nem felelt. A három elítélt egyedül maradt 

és az éj már beállt, mikor az Elektrik visszaérkezett 
Antekirttába.

A sziget most már meg volt mentve az áridók 
jelenlététől. Szó se lehetett arról, hogy megmenekül
hessenek a Kencraf sziklájáról, a mely húsz mérföld
nyíre van a szárazföldtől.

így múlt el az éj, de a városházán észrevették, 
hogy Sándor gróf egy pillanatra se nyugodott le. Be
zárkózott a szobájába, a melyet csak reggel öt órakor 
hagyott el. Ekkor lement a nagy terembe és azonnal 
magához hivatta Pétert és Luigit.

A városház udvarán egy miliczia-szakasz várta a 
parancsot, hogy átkeljen a Kencraf szigetre.

— Báthory Péter, Ferrato Luigi, — mondá ekkor 
Sándor gróf, — igazságosan ítéltettek halálra ezek az 
árulók?

— Igazságosan és megérdemlik a halált! -— felelé 
Péter.



EGY ÓRIÁSI LÁNGOSZLOP LÖVELT AZ ÉG FELÉ.

Igazságosan! — felelé Luigi, — és nincs ke
gyelem a nyomorultak számára!

-- Tétessék tehát elég az igazságnak és adja meg 
nekik az Isten azt a bocsánatot, a melyet az emberek 
nem adhatnak meg nekik többé!
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Alig fejezte be Sándor gróf a szavait, midőn egy 
iszonyú robbanás reszketteté meg nemcsak a város
házát, hanem az egész szigetet, mintha földrengés 
támadt volna.

Sándor gróf, Péter és Luigi kiszaladtak és a meg
rémült lakosság is kirohant Artenak házaiból.

Egy óriási lángoszlop, hatalmas gőzfelhővel, roppant 
szikladarabokkal és kőzáporral összevegyülve, bámula
tos magasan lövelt fel az ég felé. Aztán ez az egész 
tömeg visszahullt, a sziget körül magasra felkorbácsol
ván a tenger vizeit és a légben egy sűrű felhő lebegett.

Semmi se maradt a Kencraf szigetecskéből, sem a 
három elítéltből, a kiket a felrobbanás teljesen meg
semmisített.

Vajjon mi történhetett?
Az olvasó nem feledte el, hogy ez a sziklasziget 

alá volt aknázva, tekintettel a szenuszisták esetleges 
partraszállítására, hanem óvatosságból azon esetre, ha 
a tengeralatti huzal, a mely Antekirttával össze
kötötte, megtagadná a szolgálatot, a talajba villamos 
telepeket ástak el, a melyeket elég volt lábbal érinteni 
arra nézve, hogy a palaclastittal megtöltötte összes 
lebegő aknák egyszerre felrobbanjanak.

Csakugyan ez történt. Valamelyik elítélt véletlenül 
megérinté lábával a villamos készülékek egyikét s ez 
által előidézte a sziget azonnali és teljes elpusztulását.

— Az Isten meg akart bennünket kímélni a kivég
zés irtózatától! — mondá Sándor Mátyás gróf.

*
Három nap múlva Báthory Péter és Sándor Száva 

menyegzőjét megünnepelték az artenaki templomban. 
Ez alkalommal Antekirtt orvos valódi nevét, a Sándor 
Mátyás nevet írta a házassági szerződés alá. Újból 
felvette régi nevét most, miután az igazságszolgáltatás 
müve befejeztetett.



Befejezésül még néhány szót kell mondanunk.
Három héttel később Báthory Szávát elismerték Sán

dor Mátyás gróf elkobzott vagyonának örököséül. Mi
után Száva még nem töltötte be tizennyolczadik évét, 
az erdélyi birtokok fenmaradt része visszaszállt rá.

Egyébiránt Sándor gróf maga is visszanyerhette 
volna javait, a politikai foglyokra nézve kibocsátott 
általános amnesztia következtében. De noha a világ 
előtt is megint Sándor Mátyássá lett, ezentúl is az 
antekirttai nagy család feje akart maradni és életének 
hátralevő részét azok körében akarta eltölteni, a kik 
öt ennyire szerették.

Báthorynéról, Ferrato Máriáról és Luigiról, Péterről és 
Száváról mondhatnánk-e olyasmit, a mit jobban lehetne 
kifejezni, mint érezni? Mit mondjunk Pointe Pescade- 
ról és Cap Matifouról, a kik Antekirtta legtekintélye
sebb telepítvényesei közé tartoznak és csupán azt saj
nálják, hogy nincs többé alkalmuk az életüket koczkáz
tatni azokért, a kik ily életet biztosítottak nekik.

Sándor Mátyás gróf betöltötte a feladatát és két társa, 
Báthory István és Zathmár László emléke nélkül olyan 
boldog volna, milyen a földön csak egy nemeslelkű em
ber lehet, mikor boldogságot áraszt szét maga körül.

Ne is keressetek az egész Közép-tengerben, vala
mint a földgömb többi tengereiben, még a Szerencsés
szigetek csoportjában sem — egy második szigetet, 
a melynek virágzása az Antekirttáéval versenyez
hetne . . . Minden fáradságtok kárba veszne !

Cap Matifou, a boldogságnak szinte nyomasztó súlya 
alatt, kötelességének is tartotta felvetni e kérdést :

— Igazán . . . megérdemelj ük-e mi ezt a nagy bol
dogságot?.

— Nem, Capom ! — felelé Pointe Pescade. — De 
mit akarsz tenni? . . . Bele kell nyugodnunk!
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