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ELSŐ FEJEZET.

Melyben a regény hősét nem mutatjuk be a nyájas olvasónak.

Midőn a «Paris—Földközi-tenger» között közlekedő 
vonattal a cettei állomásra érkeztek, s onnan éppen 
indulóban valának, Lornans Marczel így szólott Taconnat 
Jeanhoz:

— Mit csinálunk itt, mig a gőzhajó elindul?
— Semmit — feleié Taconnat Jean.
— A Baedeker szerint — ha ugyan készpénzül 

vehetjük — Cette csodálatos egy város, réginek ugyan 
nem régi, mert csak azóta épült, mióta a kikötőjét a 
Languedoc-csatorna torkolatánál megcsinálták, ezt pedig 
XIV. Lajosnak köszönhetik. . . .

— És talán ez volt XIV. Lajosnak hosszú uralko
dása alatt a legokosabb cselekedete! — vágott közbe 
Taconnat Jean. —A nagy király valószínűleg előre sej
tette, hogy 1885 április 17-dikén mi szállunk itt 
partra.

— Ugyan ne bolondozzál mindig, te Jean, gondold 
meg, hogy Dél-Francziaország meghallhatja. Azt hi
szem, mivelhogy Cette-ben leledzünk, nézzük meg 
Cette-t : csatornáit, öblét, tizenkét kilométer hosszú 
töltését, sétaterét, melyet vizvezetőjének kristálytiszta 
vize locsolgat. . . .

— Jól laktál már Joanne-ból vett idézeteiddel ?
— Szóval olyan város, mely könnyen második Velen-
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czévé nőhette volna ki magát, — folytatá Lornans Marczel 
törhetetlen nyugalommal. . . .

— S végül is akarva nem akarva fia-Marseillenek 
kellett maradnia.

— Úgy van barátom, vetélytársa lett a büszke pro
vencei városnak, s a második szabad kikötője a Föld
közi-tengernek; kiviteli czikkei: bor, só, szesz, olaj, 
vegyi produktumok. . . .

— Behozatali czikke pedig többek között a magad
fajta szószátyár — veté oda Taconnat Jean.

— Azonkívül börárúk, La-Plata gyapjú, liszt, déli 
gyümölcs, tőkehal, fém. . . .

— Elég . . . elég ! — kiáltott fel az ifjú, a ki kézzel- 
lábbal védekezett a barátja ajkáról ömlő oktató-szóára- 
dat ellen.

— Kétszázhetvenháromezer tonna a behozatal, két
százharminczötezer a kivitel — folytatá a kegyetlen 
Lornans Marczel — nem is értve bele az anchoisk és sar
diniák s másféle halnemüek besózására épített raktárak 
árúit, pedig ez is évenkint felrúg tizenkét—tizennégy 
ezer tonnára; a munkások száma kétezer, kétszázezer 
hordót töltenek meg évenkint. . . .

— Oh, hogy kétszázezerszer nyomnának téged is 
ezekbe a hordókba, édes barátom ! Szó, mi szó, pajtás, 
de mondd őszintén, mi köze lehet ezekhez az ipar és 
kereskedelmi tevékenység statisztikájához két magunk
fajta derék ifjúnak, a kik Oranba igyekeznek azzal a 
szándékkal, hogy az afrikai hetedik vadász-ezredhez 
álljanak be ?

— Útközben minden érdekes, még a merőben érdekte
len dolog is — jegyzé meg Lornans Marczel.

— Van-e Cetteben elég vatta, hogy az ember mind 
a két fülét bedughassa?

— Útközben majd megkérdezzük.
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— Az «Argeles» két óra múlva indul, azt hiszem, 
legbölcsebben cselekednénk, ha a hajó fedélzetére siet
nénk — mondja Taconnat Jean.

S ebben talán igaza lehetett. Mert ugyan mit láthat 
az ember két óra alatt egy olyan városból, mely napról- 
napra gyarapodik? ltjainknak vagy a tengerpart, a csa
torna torkolatánál kezdődő Than-tó felé kellett volna 
menniök, vagy a Than-tó és a tenger között felmeredő 
mész-hegyeket kellett volna megmászniok, az úgyneve
zett «Sainte Claire oszlopai»-t, melyeknek lápjához 
amphitheatrumszerűleg a város simul, s melyet nem 
sok idő múlva fenyves-ligetté fognak átvarázsolni a cette- 
beliek. Annyi bizonyos, hogy a turisták helyesen cselek
szik, ha két-három napot szentelnek e fontos kikötőhely 
megtekintésére, mert Dél-Francziaország tengeri keres
kedésének jelentős kikötője ez, melyet a tengerrel a 
Canal du Midi, a szárazfölddel a Beaucaire-csatorna köt 
össze, továbbá két vasúti vonal, egyik Bordeaux felé, 
másik Francziaország szivébe visz.

Mindazonáltal Lornans Marczel nem folytatta tovább 
magyarázgatásait, hanem szót fogadott Taconnat Jeannak 
és utána törtetett, hogy a podgyászt vivő szolgának ketten 
mutassák az utat.

A régi öblöt csakhamar elérték.
A vonaton velök együtt érkezett utasok már mind 

ott voltak. A kikötőben egész csomó bámészkodó verő
dött össze, a mint ez már szokásos, ha valamely hajó 
indulóban van. Tekintetbe véve azt, hogy a városnak 
harminczhatezer a lakója, túlzás nélkül elmondhatjuk, 
hogy százan lehettek a kiváncsiak.

Cette-ből állandó a hajóközlekedés Algirba, Oranba, 
Marseillebe, Nizzába, Genuába és Barczellonába. Az 
utasok legbölcsebben cselekesznek, ha a tengeren való 
átkelésnél ezt az irányt választják: Spanyolország part-
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jai mellett el a Baleári-szigetek között, mert ez a leg- 
védettebb vonal. Ez alkalommal, mintegy ötven ember 
szándékozott az «Argeles»-re szállani, mely közepes 
nagyságú gőzhajó volt — legfeljebb nyolcz-kilencz- 
száz tonnás, — kapitányát Bugarachnak hívták, s min
den tekintetben biztonságot nyújtott.

Az «Argeles» kürtőjéből fekete füstfelleg gomolygott, 
indulásra készen állott a régi öbölben a Frontignan- 
molótól keletre. Északra tőle mindjárt feltűnik a há
romszög alakú új öböl, melybe a csatorna torkollik. 
Szemközt pedig a tengerből kiemelkedik a köralakú 
battéria, mely a kikötőt és a Saint-Louis mólót védi. Ez 
utóbbi és a Frontignan-moló között könnyű az átkelés 
a régi öbölbe.

Az utasok a Frontignan-mólóról siettek az «Arge
les»-re; ez alatt Bugarach kapitány maga intézkedett a 
feladott podgyászok elhelyezéséről. Már-már zsúfolásig 
megtelt az árúk elhelyezésére szánt hely : kőszén, 
donga, olaj, besózott hal, bor : szóval Cette fontos kivi
teli árúi voltak ott felhalmozva.

Két öreg kátrányos kabátú matróz kedélyesen beszél
getett pipaszó mellett, viharedzett ficzkók voltak, bozon
tos szemöldökük, villogó szemük, vereslő fülük, s csípő- 
jükből ide-oda billegő járásuk volt, mintha a szárazon 
is éreznék a hajó himbálózását. Ugyancsak tetszhetett a 
beszédök az olyan utasoknak, a kiknek a harmincz— 
harminczhat órai tengeri úttól is borsódzott előre a 
hátuk, mert

— Pompás időnk van ! — mondá az egyik.
— Északkeleti szél, s úgy látszik, nem is változik meg 

egyhamar — tevé hozzá a másik.
— A Balearok táján tisztességesen hűvös lehet az 

idő — szólott egy harmadik oda lépve, s cserép pipá
jából a markába verte a hamut.



10

— Ha a szél hátba fogná a hajót, óránkint könnyen 
megtenné a kilencz mérföldet — szólott közbe a hajó
kalauz, elfoglalvahelyét a hajón. — Különben, a hol 
Bugarach a kapitány, ott nincs mitől félnünk. A ked
vező szelet a sipkájában hordja, elég, ha leveszi fejéről, 
s már dagadnak a vitorlák, ott, a hol szükség van rájuk..

A vén tengeri medvék tele voltak bizalommal. Az 
ám, csakhogy a közmondás szerint : « ha hazudni akarsz,, 
beszélj az időjárásról!»

A mi két ifjúnk nem igen törődött ezzel a jó hiszemü 
jóslással, egyébként sem aggódott a tenger miatt, más 
eshetőség sem foglalkoztatta elméjét, mely a tengeren 
való átkelést megakadályozhatná, bezzeg nem így gon
dolkoztak a többi utasok, ugyancsak borsózott a hátuk,, 
mikor a hajó fedélzetére tették a lábukat.

Különösen egy család vonta magára figyelmüket.
— Ez a család, ligy látszik, most lép legelőször a Föld

közi-tengernek meglehetősen ingatag színpadjára — ilyen 
metafora alakjában fejezte ki az élczesebbik vélekedését.

A család három tagból állott: apa, anya, fiú. Az apa 
mintegy ötvenöt éves lehetett, hivatalnokot árult el az 
arcza, pedig sem az ülő, sem a járó-kelő modern rab
szolgák közé nem tartozott; ketté vált szakála szürkéllett. 
már, homloka lapos, de annál terjedelmesebb volt a po- 
czakja, s tekintettel czipöjének magas sarkára: öt láb 
és két hüvelykre nőtt meg, s így azok közé a gömbölyű 
emberek közé tartozott, kiket rövidség okából «dohány
zacskók»-nak szoktak nevezni. Erős diagonal-szövetböl 
készült lebernyeges felöltője, s fülig behúzott sipkája 
volt, egyik markában fényes tokba bujtatott esőernyőjét, 
másikban tigrisbőr utánzatú lábtakarót szorongatott, 
mely illedelmesen szíjak közé volt összegöngyölgetve.

Az anya egynéhány jó centiméterrel szárnyalta túl a 
férjet. Száraz, sovány asszonyka volt, egyenes, mint a
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gyertya, sárgás arczú és tekintettel testének hosszúsá
gára, roppant gőgösnek látszott. A haja feketét muta
tott ugyan, de számba vevén azt, hogy az ötvenes éveket 
taposta már, ez a fekete szín méltán gyanúsnak tűnhe
tett fel, hanem a szalag, melylyel átkötötte a homloka 
felett, no az hamisítatlan fekete volt. Ajkát összeszorí
totta, ábrázatán pedig helylyel-közzel fakóbb foltok mu
tatkoztak. Tetőtül talpig barna-gyapjúszövetből készült, 
világos szürke prémezetű köpenybe volt csavargatva. 
Egyik kezében aczélfogójú kézitáska, másikban utánzott 
nyestprém-muff volt.

A fiú lehetett huszonegy éves kamasz, semmit mondó 
arczú, hosszú nyakú, egyéb szerencsés tulajdonsággal 
egyetemben a korlátolt elméjüek szoktak ilyent mutatni. 
Szőke bajusz-pelyhe éppen akkor ütközött, bamba szeme 
lorgnonra szorult, esetlen mozdulatai azt a gyanút kel
tették, hogy a kérődzők ama képviselői közé tartozik, a 
kik azt sem tudják, hogy a kezük meg a lábuk tulajdon
képpen mire is való, pedig végezte a — táncz-kurzust. 
Szóval telivér tökkelütött volt szegény, kit az algebrai 
fogalmak szerint, legtalálóbban mmus-nak lehetne ne
vezni.

Ez volt a nyárspolgár-család. Mintegy tizenkétezer 
frank évi jövedelemből éltek — azt is két részről örö
költék, s nem is gyarapították, nem is apasztották, soha 
egy árva garassal sem. Perpignanból valók, egy ódon 
házban laknak a Popiniére-en, mely a Téte-folyó part
ján húzódik végig. A práfekturában vagy az adóhivatal
ban a következő név alatt idézték meg : Désirandelle 
asszony, Désirandelle Agathokles úr.

Mikor a tengerpartra, s később az «Argeles» felszállá 
hídjára érkeztek, megállották. Tanakodtak: vajjon be
menjenek a hajóra, vagy várják meg az elindulás pilla
natát ?... Bizony nyomós egy kérdés is volt ez ?
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— Désirandelle úr — dörmögött a feleség — igen 
korán jöttünk ... de hát te mindig így szoktál. . . .

— Neked pedig, Désirandelle asszony, mindenre és 
mindig van valami megjegyzésed — feleié a férj hason
latosképpen.

Soha ők egyébként nem hívták egymást, mint «úr» 
és «asszony». Otthon is, mások füle hallatára is. Úgy 
vélték, ez az úrias szokás.

— Előre, szálljunk fel a hajóra! — indítványozá 
Désirandelle úr.

— Egy órával az elindulás előtt? . . . Mikor úgy is 
harmincz álló óráig ülünk rajta, pedig most is úgy hin
tái jobbra-balra, mint egy parafadugó !

A tenger nyugodt volt ugyan, de az «Argeles» mégis 
ringatózott, még pedig egy kis áramnak miatta, mely a 
régi öbölből jött, bár az átjáró előtt ötszáz méter hosszú 
hullámtörő volt felállítva.

— Ha a tengeri betegség miatt az aggodalom most 
száll meg minket, mikor még a lábunkat sem tettük a 
hajóra, bizony jobb lett volna, ha rá sem adjuk a fejün
ket erre az utazásra — mondá Désirandelle úr.

— Hát azt hiszed, Désirandelle úr, jutott volna ne
kem csak eszembe is, ha Agathoklesről nem lett volna a 
szó ...

— No hát, ha elhatároztuk. . . .
— Azért nem kell előbb felszállanunk, mint szükséges.
— Csakhogy a podgy ászunkat is fel kell adnunk, szo

báról is kell gondoskodnunk, az ebédlő szobában hely
ről, a mint Dardentor tanácsolta . . .

— Láthatod, hogy még a te Dardentorod sincs itt... 
feleié az asszony ingerülten.

Körülnézett a Frontignan mólón, hanem a Dardentor 
nevű úri embert nem látta sehol.

— Ugyan ! —kiáltott fel Désirandelle úr, —jól tudod,
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hogy az divat... Az ember a legutolsó pillanatban száll 
fel ! Ö is akkor jő majd. A mi Dardentor barátunk ren
desen akkor jön, mikor az ember már-már attól fél, hogy 
lekésik.

— No, és ha ezúttal csakugyan megtörténnék? — 
mondá az asszony.

— Nem lenne az első eset.
— Miért ment hát el a vendégfogadóból előbb, 

mint mi?
— Pigorinnal, a bognárral akart beszélni, de meg

ígérte, hogy a hajón találkozunk. Mihelyt ide ér, a fe
délzetre siet, s fogadok, hogy nem tarisznyázza el a 
mólón idejét.

— De hiszen ott sem látom.
— Majd eljön nemsokára — feleié Désirandelle úr, 

s reá lépett a hajó hídjára.
— Mi a te véleményed, Agathokles ? — kérdé Desi- 

randelle asszony a fiától.
Agathoklesnek nem volt semmi véleménye, mert hát 

ahhoz gondolkozás szükségeltetik, ő pedig sohasem szo
kott gondolkodni. Ugyan miért érdeklődött volna a jám
bor e tengeri élet iránt? A sürgés-forgás, árúberakodás, 
az utasok felszállása, a fedélzeten járó-kelők lármája 
nem bántotta őt. Az sem hozta ki sodrából, hogy ten
gerre száll, idegen világot lát, pedig a korabeli ifjak 
ilyenkor eltelnek izgató kíváncsisággal. Nem törődött az 
ő lusta agya semmivel, képzelő ereje nem volt lelkének, 
látott, a mit látott, s ha nem látta volna, azt sem bánja. 
Mikor az apja neki azt mondta: «Oránba utazunk!» — 
azt felelte rá : «Ah!» Mikor ugyanezt újra feltálalta az 
anyja, ugyancsak «Ah!» — volt a felelete. S mikor 
mind a ketten magyarázgatták neki, hogy: «Nehány hé
tig Elissan úrnőnek és leányának a vendégei leszünk, 
kikkel Perpignanban ismerkedtél meg» — harmadszor
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is elröppent ajkáról az «Ah!» És ez a felkiáltás rende
sen vagy örömet, vagy fájdalmat, vagy csodálkozást 
avagy részvétet szokott kifejezni. Ámde nehéz volna 
számot adni arról, hogy Agathokles «ah»-ja mit fejezett 
ki ez érzelmek közül : valószinüleg a bambaság semmijét, 
vagy a bambaságban semmit.

Mikor az anyja a felől szerette volna véleményét hal
lani, hogy felszálljanak-e a hajóra, vagy még ne száll- 
janak fel: Agathokles szó nélkül követte az apját, s így 
Désirandelle asszony sem tehetett egyebet.

A mi két ifjúnk már a fedélzeten elhelyezkedett. Gyö
nyörködtek az élénk sürgésben-forgásban, mely a hajón 
uralkodott. Megfigyelték a felszálló utasokat, s jellemü
ket találgatták ki külsejükből. Közeledett az elindulás 
ideje. Sípolt a gőzhajó, az öblös kémény torkából sűrűb
ben gomolygott a füst, a föárbocz vitorláját sárgás füst
felhő takarta el.

Az «Argeles» utasai jobbára francziák voltak; Algírba 
siettek vissza: katonák a kik ezredükhöz vonultak be, 
nehány arab és marokkói, a kik Oránba készültek. Ez 
utóbbiak a fedélzetre érve a II. osztály felé mentek. 
A hajó hátsó részében gyülekeztek az I. osztályú utasok. 
A fedélzet, továbbá a társalgó- és ebédlő-terem, mely 
elég világos volt, csak ezeknek állott rendelkezésére. 
A hajó két oldalán sorjában elhelyezett kabinokat üveg
lencsék világították meg. Az «Argeles» korántsem volt 
oly pazar kényelemmel berendezve, mint a « Compagnie 
transatlantique» vagy a «Messageries maritimes» társu
latok hajói. A Marseille és Algír között járó hajóknak 
nagyobb a tonnatartalmuk, gyorsabban teszik meg az 
útat, s átalában kényelmesebb a berendezésök. No de 
ilyen rövid ideig tartó útnál nem kell olyan kényesnek 
lennie az embernek. A Cette és Oran között közlekedő 
hajókon az árúszállítási és a menetdíj mérsékelt, s így
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mindig bőséggel akad teherszállítmánya, valamint 
utasa is.

Ez alkalommal az előrészben lehetett mintegy hat
van utas, ebből következtethetjük, hogy a hátsó részben 
aligha van 20—30-nál több. Két óra harmincz perez 
volt, az egyik matróz csengetett. Fél óra múlva az «Ar
geles» bevonja tatköteleit, az nem igen szokott előfor
dulni a személyszállító gőzhajók elindulásakor, hogy 
valamelyik utas elkéssék.

Mihelyt a Désirandelle család felszállott, az étterembe 
vezető kettős szárnyú ajtó közelében helyezkedett el.

— Jaj, hogy himbálózik már most is a hajó ! — ilye- 
ténkép kiáltott fel Agathoklesnek a mamája.

Az apa a világ kincséért sem válaszolt semmit. Egyet
len és fő gondja csak az volt, hogy kabint keressen há
rom személyre, s ugyancsak három helyet foglaljon le 
az ebédlő-teremben, közel a felszolgáló asztalhoz. Ugyanis 
ezen a részen kezdik az étekfogók a felszolgálást, s így 
módjukban lesz a legízesebb falatokat kiválasztani, s 
nem kell majd a maradékkal beérniök.

A 19-es számú kabin jutott nekik a hajó jobb olda
lán, közel a hajó közepéhez, holott a gép zakatolása 
igen kellemesen hangzott, már pedig ezt minden ember
fiának türelemmel kell végighallgatnia. Egyébiránt a 
hajó bármely része kellemetlen az olyan utasra nézve, a 
ki nem tudja a hajó ringatásának bübáját felfogni.

Minekutána podgyászukat berakták a kabinba, Dési
randelle úr kedves magzatával az ebédlő-terembe sietett. 
Lévén a felszolgáló asztal az ebédlőnek baloldalán, arra 
felé irányozták lépéseiket, s az asztal végén három terí
tékre rátették a névjegyeiket.

Egyik utas már ott ült az asztal szegletén ; a vendég
lős meg a pinezérek sürögtek-forogtak, hogy az öt órai 
■ebédhez megtegyék a szükséges előkészületeket.
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Az imént említett utas tehát már elfoglalta helyét, s 
az asztalkendő csücske közé beszúrta névjegyét az «Ar
geles» monogrammjával ékeskedő tányéron. Hihetőleg 
attól tartott, hogy valaki időközben kiszorítja őt helyé
ről, s így erősen elliatározá, hogy a hajó elindulásáig 
meg sem mozdul a helyéről.

Désirandelle úr futólag reá pillantott, s hasonlatos
képpen egy futó pillantásban részesült. A névjegyről pe
dig sikerült ugyancsak futólag a következő nevet leol
vashatni: «Eustach Oriental». Szembe vele három he
lyet lefoglalt, s visszasietett a fedélzetre.

A hajó elindulásáig még éppen tizenkét perez hiány
zott, s azok a késedelmeskedő utasok, kik még esetleg a 
Frontignan parton vannak, nemsokára meghallják a gőz
síp utolsó füttyét is. Bugarach kapitány átment a hajó
hídon. A hajó elővédjén állott a főkormányos s vigyázta, 
miként oldják meg az «Argeles» tatköteleit.

Désirandelle úrnak nőttön-nőtt a nyugtalansága, s tü
relmetlenül ismételgette félhalkan:

— S ha éppenséggel nem találna jönni !... Hol re
kedhetett ?

— Mi jutott az eszébe? . . . Tudhatná, hogy már há
rom az óra !... Elkésik . . . Agathokles ?

— Mi a ? — kérdé dünnyögve ifjabb Désirandelle, 
csodálkozva azon, hogy mi nyugtalaníthatja olyan mód
felett az ő papáját.

— Nem látod Dardentor urat?
— Hát még nincsen itt?
— Nincs, eddigelé nincs itt . . . Min tűnődői te? 
Agathokles nem tűnődött semmin.
Désirandelle úr ide-oda szaladgált a fedélzeten; hol a 

Fortignan-partra, hol a régi medencze falai felé nézett 
vizsgálódva, hátha ott bukkan fel Dardentor valamely



17

csolnakban, mely hatalmas evező csapásokkal közeledik 
az «Argeles» felé.

Egy árva lelket sem látott.
— Mit mond Désirandellené asszony ! — kiáltott fel 

kétségbeesetten. — Megöli miatta az aggodalom . . . 
Nem titkolhatom el . . . Ha ez az ördöngős Dardentor 
öt perez alatt meg nem érkezik, mi fog történni ?

Lornans Marczel és Taconnat Jean mulattak a potro- 
hos ember nagy kapkodásán. Annyi bizonyos, hogy az 
«Argeles» nemsokára felszedi köteleit, s elindul, ha 
ugyan a kapitány nem engedélyez kegyelemből még egy 
negyedórái várakozást. Erre azonban nem igen van eset 
a személyszállító hajókon . . . Szóval Dardentor úr va
lószínűleg lekésik.

A hajó kazánjai már reszkettek a nagy gőznyomástól, 
s a kürtőn fehér füstoszlop tört fel ; a hajó oda vágó
dott a part kőpárkányához összelapítva a közéjük szorult 
kötél-labdát; a gépmester egyet fordított a csavarrúdon.

Ebben a pillanatban jelent meg Désirandellené a fe
délzeten. Szárazabb volt, mint valaha, és sápadtabb a 
szokottnál. Bizonyára lenn maradt volna kabinjában, s 
mindvégig ki sem mozdult volna onnan, ha az izgatott
ság nyugtot hagyott volna neki. Sejtve azt, hogy Dar
dentor úr még nincs a fedélzeten, összeszedte minden 
erejét, felment, hogy Bugarach kapitánynál némi vára
kozást eszközöljön ki.

— Nos? . . . kérdé hitestársától.
— Nincs még itt ! — hangzék a válasz.
— Dardentor nélkül nem indulhatunk el... .
— Igen, de ha . . .
— Beszéljen Désirandelle úr a kapitánynyal !... Lá

tod, hogy milyen gyenge vagyok, nem mászhatok fel 
hozzá.

Bugarach kapitány mindent lát, hol a hajó elő, hol a 
Verne Gyula. Dardentor Clovis. 2
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hátsó részébe osztja parancsait; úgy látszik, nem va
lami hozzáférhető ember. Mellette állott a kormány- 
hidon, kezét a kormánykeréken nyugtatva, a kormányos, 
csak a jelre várt, hogy elindítsa a hajót. A lehető leg
alkalmatlanabb pillanat volt arra nézve, hogy valamit 
kérjenek tőle. Felesége türelmetlen nógatására mégis 
felmászott a vas-létrán Désirandelle úr, s a fehér vászon
nal behúzott karfába kapaszkodva megállóit.

— Kapitány úr !
— Mi tetszik ? — feleié meglehetősen nyersen a « kis 

isten», oly hangon, mely hasonlatos valaa felhők között 
támadó mennydörgéshez.

— El akarja indítani a hajót?
— Pontban három órakor... egy perez múlva három 

óra.
— Egyik utitársunk elkésett. . . .
— Elég baj az reá nézve.
— Nem várhatna reá egy kissé?
— Egy pillanatig sem.
— De Dardentor úrról van a szó. . . .
Désirandelle úr szentül hitte, hogy mihelyt a kapitány 

ezt a nevet meghallja, leveszi a sipkáját és meghajtja 
magát.

— Ki az ?.. . Dardentor !... Nem ismerem.
— Dardentor Clovis úr ... a perpignani. . . .
— Hiszem. ... Ha perpignani Dardentor Clovis úr 

negyven másodpercz múlva nem lesz a hajón, az «Ar- 
geles » Dardentor úr nélkül fog elindulni. ... Le a köte
lekkel! . . .

Désirandelle úr inkább legurult, mint lejött a létráról, 
vissza a fedélzetre.

— Elindul tehát? . . . kiáltott fel Désirandellené, 
miközben a harag felgerjedése sápadt arczát egy másod
perezre bevonta bíborral.



MI TETSZIK ?
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— A kapitány valóságos szörnyeteg! . . . Nem hall
gat a kérő szóra, el akar indulni.

— Rögtön szálljunk ki !.. .
— Désirandellené, az nem járja !... A podgyászunk 

nagyobb része nincs kezünknél....
— Kiszállunk, ha mondom.
— Mindent kifizettem már. . . .
E szóra Désirandellené arcza halotthalaványnyá lön. 

Három jegy ára Cette-től Oranig .... sok. . . .
— Az érdemes hölgy behúzza a körmeit ! — jegyzé 

meg Taconnat Jean.
— E szerint megadja magát! — tevé hozzá Lornans 

Marczel.
Csakugyan megadta magát, minekutána a szemre

hányások egész záporát öntötte ki.
— Oh az a Dardentor !... Igazán javíthatatlan !... 

Soha sincs ott, a hol lennie kellene! ... A helyett, 
hogy egyenesen a hajóra jött volna velünk ... hm, neki 
még előbb Pignorinnal kell találkoznia.... És aztán ... 
mit is csinálunk ... ha ő nincs velünk Oranban?

— Nos hát, bevárjuk őt Elissannené asszonynál — 
vigasztalá hitves társát Désirandelle úr — a legközelebbi 
hajón utánunk jön, akár Marseille felől is.

— Az a Dardentor !... Oh az a Dardentor !... haj- 
togatá minduntalan a hölgy, kinek sápadtsága a hajú 
első himbálózására mindinkább fokozódott. — Hiszen, 
ha nem a fiunk érdeke kívánta volna... oh, ha nem a 
boldogságáról és jövőjéről volna szó. . . .

A ki ebben a pillanatban Agathoklest látta, ezt a 
semmit mondó ábrázatú, a semminél is semmibbet mu
tató fiút, a ki apjának és anyjának testi meg lelki izga
tottságát olyan képtelen közönyösséggel nézte: bizony 
kétségbe vonhatta volna méltán, hogy szüleinek az ő- 
boldogsága és jövője annyira szivén fekszik.



AZ «ARGELES» MEGFORDULT, S AZ ÁTJÁRÓ IRÁNYÁBAN 

HELYEZKEDETT EL.
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Désirandell éné végül is kifogyott minden erejéből s 
nehéz sóhajjal csak ezt tudta rebegni :

— Kabinom . . . Kabinom !...
Ebben a pillanatban vonták vissza a hajóra vezetö- 

hidat a kikötő felől, a hajó előrésze kissé eltávolodott a 
faltól, egyet fordult, hogy az átkelés irányába helyez
kedjék el. A csavar lassan kezdett működni először 
hátra felé, s a régi medencze vizét felborzolta. A gőzsíp 
fületsiketítö hangját hallatta, hogy kitérjenek a hajók, s- 
nyílt legyen előtte az átkelés útja.

Désirandelle úr még egy végső kétségbeesett pillan
tást vetett azokra az emberekre, kik a parton nézték a 
hajó elindulását, aztán a Perpignanba vezető úton sik
lott végig tekintete, a nélkül, hogy a késlekedőt meglátta 
volna . . . hátha valamelyik csolnakon . . . azzal utol
érhette volna még az «Argeles»-t.

— Kabinom !... Kabinom ! — suttogá elhalóan Dési- 
randellené.

Désirandelle úr részint a boszantó késés, részint hites
társa nyavalygása miatt haragra lobbanva, a feleségét 
is, meg Darden tort is legszívesebben a pokolba szerette 
volna küldeni. No de egyelőre nem tehetett okosabbat, 
mint hogy az asszonyt a kabinba czipelje, bár onnaji ki 
se mozdult volna ! Felemelte a pádról, s nagy ügygyel- 
bajjal a kabinba szállította, közben a ruháját gombolta 
ki, aztán lefektette az ágyba, s jó melegen betakarta,, 
hogy testének félig immár eltűnt melege lassan vissza
térjen tagjaiba.

E nehéz műtét után újra visszatért Désirandelle úr a 
fedélzetre s dühösen nézett farkasszemet a régi medencze 
védgátjával.

A késlekedő nem volt a fedélzeten, s hahogy itt lett 
volna is, okosabbat nem tehetett vala, mint bűnbánóan 
a mellét verje s bevallja, hogy nagyot vétkezett.
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Az «Argeles» megfordult s a tengeri átjáró irányában 
helyezkedett el. A mólóról, s a kikötő gátjáról egész 
rakás bámészkodó nézett az induló hajóra, búcsúzóul 
kendőket lobogtattak. Aztán kissé balra fordult, hogy ki
kerüljön egy goëlettet, mely épen akkor érkezett a ki
kötőbe. Minek utána az átjárón túl voltak, Bugarach 
kapitány úgy intézte a hajó járását, hogy a hullámtörők
től északra haladjon el, s a Cette-előfokot fél gőzerővel 
körülhajózza.



II. FEJEZET.

Melyben a nyájas olvasó valósággal megismeri a történet hősét.

— Útban volnánk tehát — mondá Lornans Marezei, — 
útban....

— A bizonytalan felé — egészíté ki Taconnal Jean 
barátja szavait, — a bizonytalan felé, melyen keresztül 
kell vergődnie az embernek, hogy valami újat fedezzen 
fel, mondotta hajdanában Beaudelair.

— A bizonytalan felé, Jean ?... Hát azt hiszed, hogy 
Francziaországból Afrikába átkelve megtalálod azt a 
bizonyos « bizonytalan »-t. . . Cettetői Oranig. . . .

— Hiszen, ha csak arról volna szó, Marczel, hogy 
Oranba jussunk, szóval, hogy harminczhat órai útat meg
tegyünk, akkor nem szólanék semmit. De elvégre is, ki 
tudhatja előre, hogy hol lyukadunk ki. . . .

— Az ám, Jean, főleg, ha gőzhajón indul el az ember, 
a tengeren nem ritkaság néha holmi szerencsétlenség
féle. . . .

— Eh, oda se neki! — viszonzá fitymálva Tacon
nat Jean. — Tengeri szerencsétlenség, hajóösszeütközés, 
zátonyra jutás, kazánrobbanás, holmi puszta szigeten 
húsz évi Robinson-remeteség. . . . Köszönöm szépen, de 
nem kérek belőle. . . Nem az a «bizonytalan», a mire 
én gondolok, anélkül, hogy nagyon emészteném maga
mat miatta, nem egyéb, mint az emberi életben az
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ismeretlen x. Rendeltetésünk titka, melyet az ókor em
bere Amalthaos kecskéjének az irhájára Írottnak tartott, 
mely meg vagyon a sors könyvében jó öreges betűkkel, 
de nincs az a szemüveg, melylyel el lehetne olvasni; az 
élet urnája, holott rejtezkednek az élet sorsjegyei, a vak
eset keze húzza ki. . . .

— Megállj ! Vonjunk gátat szóképeid tengeráradata 
ellen, különben elfog a tengeri betegség tőlük, — riadt fel 
megrémültén Lornans Marczel.

— Az a bizonyos titokzatos festmény, melyről a lepel 
lassan kezd lehullani. . . .

— Elég !... elég !... Hübele Balázs módjára vág
tatsz neki. Szállj le a képzelődés vesszőparipájáról. . . 
Ne dobd a ló nyakába a kantárszárat !...

— No lám, úgy veszem észre, te is kezdesz velem egy 
követ fújni.

— Igazad van, Jean ! Hadd beszéljünk okosan, lássuk 
a helyzetet olyannak, a milyen. Elég tisztán láthatjuk a 
jövőt. Neked is, nekem is ezer-ezer frank van a zsebem
ben, Cetteböl elindultunk Oranba, hogy ott a hetedik 
afrikai vadász-zászlóaljhoz beálljunk. Mindez tiszta, vilá
gos és szerfölött egyszerű dolog, semmi köze ehhez a 
fantasztikus máznak.

— Ki tudja? — jegyzé meg Taconnat Jean, ujjával 
kérdőjelet rajzolva a levegőben.

Ez a párbeszéd a hajó hátsó részében a két ifjú között 
fej lödött ki, mely eléggé elárulta, hogy minő különböző volt 
a jellemük. A hálóval bevont korlát mellett ültek a pádon, 
a hajó elörészébe is láthattak, csupán a kormányhid 
zárta el némileg a kilátást.

Mintegy húsz utas ült részben a padokon, részint az 
■összehajtható tábori székeken. Felettük a hajóköteleken
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sátorszerüleg kifeszített vászon-tető fogta fel a nap égető 
sugarait.

Az utasok között volt Désirandelle úr is a fiával. Az 
apa lázas izgatottsággal járt alá s fel a fedélzeten, majd 
hátra kulcsolta, majd az ég felé emelgette karjait. Majd 
neki támaszkodott a korlátnak, s belebámult a tengerbe,, 
mintha arra lesett volna, hogy a habot tajtékzó forgatag
ból kiemelkedik Dardentor fókává változottan.

Agathokles tökéletes, higgadt közönyösségét egy pilla
natra sem vesztette el szüleinek több rendbeli izgalma 
közepett.

, A többi utasok, főleg a tengeri úthoz szokottak, a 
hajónak hol egyik, hol másik oldalára mentek, csevegtek, 
szivaroztak, s kézről-kézre adták az «Argeles» távcsövét, 
hogy az eltünedező partra még egyszer visszatekintsenek, 
s lássák a Pyrenáek büszke hegycsúcsait, melyek nyuga
ton már feltünedeztek. Viszont az olyan utasok, a kik 
a hajó ringatásában nem igen gyönyörködtek, a szög
letbe húzódtak, s egy vak lóért sem mozdultak volna 
el biztosnak vélt helyükről. Egy-két nő utazó-plai- 
dekbe burkolózva a hajó közepére, a fedélzet alatt 
helyezkedett el, arczuk elárulta, hogy hajlandók tő
lük kitelhetőleg szembe nézni a tengeri útnak kikerül
hetetlen kellemetlenségeivel . . . Egy csoportban anyák 
állottak gyermekeikkel, kedves kép . . . bizonyára min- 
denik szeretett volna közülük legalább ötven órával 
öregebb lenni.

A hajószolgálók ide-oda jártak a hölgyek között, a 
matróz-fiúk az urak között minden pillanatban szolgálatra 
készen. Az ő segítségükre gyakran van égető szükségük 
az utasoknak.

Az «Argeles» orvosa újra felvetette, a mint ez már régi 
szokása volt, hogy vajjon hányán fognak résztvenni a 
két óra múlva terítendő közös ebéden. Azt is egészen
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bizonyosra vette, hogy a jelentkezőknek legalább 60—70 
perczentje aligha kóstolhatja meg a vendéglős konyhá
jának süttét-főztét.

Ez az orvos egyébként olyan volt, mint egy lábra kelt 
golyó, örökké jó kedvű, szószátyár, s ötven éves korához 
mérten bámulatosan izgékony-mozgékony. Hatalmas 
gyomra volt, enni-inni pompásan tudott, s a tengeri 
betegség ellen rengeteg sok reczeptje volt ... a 
nélkül, hogy hathatós voltukban csak egy pillanatig is 
hitt volna. No de telidestele volt a kövér ember vigasz
taló szóval, s páczienseinek a hajón a meggyőződésnek 
oly ritka hevével beszélt, hogy Neptun tönkre silányított 
áldozatai a legsiralmasabb állapotban is megtanultak 
nevetni.

— Nem olyan nagy dolog az — szokta mondogatni — 
csak arra kell ügyelni, hogy mikor a hajó felemel
kedik, akkor kifelé, mikor alásülyed, befelé vegyük a 
lélekzetet.

Mihelyt szárazföldre lépünk, vége a komédiának . . . 
még csak akkor érezzük igazán jól magunkat. . . . 
Sok betegségnek az elejét veszszük ezzel; szó, mi szó, de 
egy ilyen átkelés a Földközi-tengeren felér egész fürdő
évaddal Vichyben vagy Uriage-ban.

A két ifjúnak mindjárt feltűnt az élénk figura-ember. 
Brúnó volt a neve. Lornans Marczel így szólott Taconnat 
Jeanhoz :

— Hisz ez a Brunó doktor jeles egy ember, világ 
kincséért sem illik reá, hogy «titkos gyilkos». . . .

— Az ám, mert olyan betegségben sinylődőkön 
akar segíteni, a mely egyátalában nem pusztítja el 
az embert.

Hát Oriental Eustach úr? . . . Nincs a fedélzeten. 
Talán csak nem történt valami baleset a gyomrával? 
Vagy a mint a beavatottak szokták mondani «váltogatja
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az ingét». . . Vannak olyan boldogtalan utasok is, a 
kiknek tuczat számra akadt ilyen ingük, de azt nem 
tartják az utazó-táskában.

Szó sincs róla, hogy Eustache úrnak meggyűljön a 
baja a gyomrával. Nem volt ő beteg sem a szárazon, 
sem a vizen, nem is lesz soha. Ott ült most is az asztal 
«jobbik végé»-n, s onnan vacsora utánig el sem mozdul. 
Az «első vendég» jogát nincs halandó, a ki tőle el
vitathatná.

A fedélzeten levők nem is únhatták volna magukat, 
mert hiszen ott volt Brúnó doktor. Elemében volt, a 
kötelessége is azt parancsolta, hogy minden utassal 
személyesen ismerkedj ék meg. Kíváncsian hallgatta, hogy 
honnan valók, hova igyekeznek ; asszony nem lehetett 
volna kiváncsiabb, mint ő ; szarkább volt a szarkánál a 
fecsegésben. Sorra járta az utasokat, szerencsét kívánt 
nekik, hogy az algíri vonal legjobb, legkényelmesebb, 
legpompásabb berendezésű gőzhajóján, az «Argeles»-en 
teszik megazútat; olyan hajón, melynek «egy Buga
rach» a kapitánya és — ezt csak a sor közül sejttette 
hallgatóival — és olyan orvosa, mint Brúnó doktor 
stb., stb., stb. Az «Argeles»-en nem fog a vihar, keresz
tül szántja a Földközi-tengert, a nélkül, hogy az orrát 
csak egy csepp tengervíz is érné stb., stb. A gyermekeket 
jól tartotta czukorkával . . . Hadd egyenek kedvökre a 
kis bájos angyalkák . . . van elég lenn a hajóraktár
ban stb., stb.

Lornans Marczel és Taconnat Jean mosolyogtak e 
beszéd hallatára. Jól ismerték a hajóorvosoknak ezt a 
nem épen szokatlan fajtáját . . . eleven Tengeri és 
Gyarmat-újság !

— Ah uraim — kezdé a szót a két ifjú mellé tele
pedve — a hajóorvosnak kötelessége, hogy az utasok
kal megismerkedjék . . . megengedik tehát, hogy. . . .
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— Nagyon szívesen, doktor úr — feléié Taconnat 
Jean.— Minthogy megeshetik, hogy keze közé jutunk — 
s onnan természetesen ki is szabadulunk — illő, hogy 
azt a kezet meg is szorítsuk. . ..

Melegen kezet szorítottak egymással.
— Ha sejtelmem nem csal — vévé át újra a szót 

Brúnó doktor — párisiakhoz van szerencsém. . . .
— Úgy van — viszonzá Lornans Marczel — olyan 

párisiak vagyunk, a kik tényleg Párisból valók. . . .
— Párisból... nagyszerű — kiáltott fel a doktor — 

magából Párisból, nem környékéről . . . teringettét, 
talán éppen a város középpontjából?

— A banknegyedből —■ feleié Taconnat Jean, — s ha- 
hogy érdekli a dolog, ime egészen pontosan megmon
dom : Montmortre-út, százharminczharmadik szám, első 
emelet, jobbra első ajtó.

— Oh, uraim — mentegeződék Brúnó doktor — bo- 
-csássanak meg, ha kérdéseim ilyen bizalmas természe
tűek, de hát a hivatásom ... az orvosnak mindent 
kell tudnia, még azt is, a mihez tulajdonképpen nincsen 
semmi köze. Remélem nem veszik tehát zokon. . . .

— Világért sem ! — nyugtatá meg öt Lornans 
Marczel.

Ekkor aztán megeredt Brúnó doktornak a kelepelője, 
a nyelve pedig müködék teljes erejéből. S ráadásul minő 
élénk kéz-, fej- és láb-mozdulatokkal tudta mindazt 
szemléletessé tenni, a mit eddigelé a többi utastól meg
tudott; majd holtra kaczagta magát a Désirandelle- 
familián, Dardentor úron, a ki cserben hagyta őket; 
hogy magasztalta az ebédet, mely nagyszerű lesz, s 
kilátásba helyezte, hogy az «Argeles» holnap reggel a 
Baleárokhoz érkezik, hol több órai pihenőt tart; a turis
táknak módjuk lesz a sziget szépségében gyönyörköd-
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niök; szóval, Brúnó doktor kéjelgett a beszédnek fene
ketlen árjában.

Még búcsúzóul ezt a kérdést intézte hozzájuk :
— Bizonyára megnézték az urak Cettet, mielőtt ha

jóra szállottak volna.
— Nem néztük meg, doktor úr — feleié Lornans 

Marczel — eléggé sajnáljuk, hogy nem.
— Kár, bizony kár !... Érdemes lett volna a fárad

ságra.
— Hát Oranban jártak már?
— Még csak álmunkban sem — feleié Taconnat 

Jean.
Egy matróz-fiú jött és jelentette, hogy Brúnó doktort 

hivatja Bugarach kapitány. A hajó orvosa még egy rakás 
udvarias bókot zúdított a két ifjú nyakába, s eltávozott, 
abbéli reményének adván kifejezést, hogy nemsokára 
folytatni fogják a megkezdett érdekes beszélgetést.

Ideje, hogy számot adjunk a két ifjúnak ki- és milété
ről, habár az érdemes Brúnó doktor, fájdalom, egész 
részletességgel nem hallgathatta meg.

Lornans Marczel és Taconnat Jean unokatestvérek 
voltak. Még pedig anyai ágon, mind a két nő Párisban 
született, s mindvégig ott is élt. Mindkettejöknek 
korán elhalt az apjuk, vagyoni viszonyaik csak közepe
sek voltak. Egy iskolába jártak, s minek utána az érett
ségi vizsgálatot letették : Jean a kereskedelmi akadé
mián, Marczel a jogi egyetemen iratkozott be. Nagy igé
nyük éppenséggel nem volt, mert már születésüknél 
fogva is a kisebb párisi kereskedő-világhoz tartoztak. 
Úgy nőttek fel, mint édes testvérek, a legőszintébb sze
retet és ragaszkodás fűzte őket egymáshoz, s habár 
élesen elütő ellentét volt a jellemök között, aligha 
csalatkoznak valaha egymásban.

Lornans Marczel gondolkodni szerető, figyelmes és.
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rendes ifjúvá serdült; az élet komoly gondjaival sohasem 
számolt le könnyelműen.

Taconnat Jean valóságos pajkos gyermek maradt 
később is, tele csinynyel és ki-kitörő pajzánsággal. Egy 
kissé talán inkább szeretett mulatni, mint dolgozni ; ha 
otthon volt, csaknem felfordította az egész házat jó ked
vével. Néha korlátlan volt az ő pajkossága, meg is szo
morította anyját, de alapjában jó szívű lévén, a bocsána
tot is csakhamar ki tudta eszközölni. Egyébként sokkal 
derekabb fiú volt, hogy sem hibáit neki komolyan felró- 
hatta volna.

Derék, becsületes, nemes szivök volt. Anyját mind
kettő igazán szerette, s hogy a két anya szeretete már 
csaknem határos volt a gyöngeséggel : azt tőlük rossz 
néven nem vehetjük, mert a két fiú evvel a jósággal nem 
élt vissza soha.

Húsz éves korukban szolgálták le az önkéntesi évet 
Páris közelében egy vadász-zászlóaljnál. A véletlen sze
rencse úgy akarta, hogy nemcsak ugyanahhoz a század
hoz, hanem még egy szobába is kerültek. A kaszárnya
élet nem is esett nehezökre. Jó kedvvel, buzgón teljesí
tették kötelességüket, szemre való katonák voltak, a 
tisztek dicsérték, pajtásaik szerették őket, s hahogy rá
szorultak volna anyagilag, akár ott is maradtak volna 
szívesen. Mint minden jóravaló katonának, bizony nekik 
is kijutott néhányszor a katonaáristomból, egyébként a 
tiszti vizsgát letették s fényes bizonyítványnyal hagyták 
ott egy év múlva a zászlóaljat.

Hazatérve a szülői házba, Lornans Marczel és Tacon
nat Jean fontolóra vették, hogy immár huszonegy év 
nyomja a vállukat, s elhatározták, hogy ideje van a ko
moly munkának. Anyjával egyik is, másik is megbeszélte 
a dolgot, s beállottak egy tekintélyes kereskedő-czéghez.

Előbb bele akartak tanulni a mesterségbe, aztán tökéi-
3Verne Gyula. Dardentor Clovis.
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két belefektetvén, társaikká válni az üzlet-tulajdo
nosnak.

Lornansné és Taconnatné szívesen egyeztek bele, hogy 
ilyetén módon próbáljanak szerencsét. Úgy vélekedtek, 
hogy drága gyermekeik sorsa evvel lesz a legjobban biz
tosítva. A két anya már-már látta lelki szemeivel, hogy 
az egyszerű segédekből miként lesznek üzlettársak, holmi 
szerencsés házasság révén önálló tulajdonosai a nagy 
czégnek, miként gyarapodik a czég vagyona és jó híre ... 
s a nagyapák tisztessége új életre ébred az unokákban... 
stb., stb. Szóval anyák voltak, s az anyák szeretnek 
aranyhegyekről álmodozni — főleg, ha gyermekeikről 
van szó.

Csakhogy ezek a szép álmok, sajna, nem valósultak 
meg. Nehány hónappal azután, hogy a zászlóaljtól haza
tértek, s éppen be akartak lépni a kereskedő-czéghez, egy
szerre mind a kettőt nagy és fájdalmas csapás sújtotta.

Párisnak abban a negyedében, a hol ők laktak, valami 
gonosz ragályos betegség ütött ki, s mindkettejök anyja 
pár hét alatt áldozatul esett.

Iszonyúan lesújtotta ez a csapás a két ifjút. Immár 
egymagukra állottak az életben. Mintha villám csapott 
volna le rájok, eleinte nem is akarták hinni, hogy lehet
séges.

Hanem a józan ész parancsolta, hogy jövőjükről gon
doskodjanak. Egyik is, másik is mintegy százezer fran
kot örökölt, vagyis az utóbbi években szokatlanul meg
csappant kamatláb szerint mintegy 3000—3500 frank 
évi jövedelmet. Ha valakinek csak ennyi a jövedelme, 
bizony nem töltheti henyén a napjait. Erre egyébként 
nem is gondoltak. Vajjon okos dolog lett volna-e, ha 
vagyonkájukat valamely üzletbe fektetik, s esetleg nehány 
év alatt az utolsó garasig koczkáztatják?... Szót fogad
janak-e anyjuknak, s a már előbb meghatározott módon
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kereskedőkké váljanak? A két anya nem élt már, hogy 
őket biztassa.

Volt nekik egy barátjuk, a családjuknak is régi isme
rőse, az afrikai vadász-zászlóaljnak egyik nyugalmazott 
kapitánya, a ki beleelegyedett a dolgukba. Úgy hitták 
Beauregard. Ez a kapitány azt tanácsolta nekik, hogy 
helyezzék el vagyonukat vasúti részvényekben, ők maguk 
pedig lépjenek be a hadseregbe, hiszen önkéntesi évökre 
úgyis . szivesen emlékeznek vissza. . . . Csakhamar elő
léptetik őket, s hahogy a saumuri iskolában leteszik a 
vizsgálatot, hadnagyokká nevezik ki . . . szép pálya nyí
lik meg előttük, számíthatnak előhaladásra . . . lesz 
háromezer frank évi jövedelmök, azon kívül a tiszti 
gázsi . . . szóval Beauregard kapitány szavai szerint a 
világ irigylésrelegméltóbb emberei lesznek. . . rang
ban való emelkedés. . . érdemkereszt . . . hírnév . . . 
minden, de minden, mire csak a néhai való afrikai katona 
büszkén gondolhatott vissza. . . .

Lornans Marczel és Taconnat Jean hitték is, meg nem 
is mindazt, a mit öreg kapitány barátjuk a katona-élet
ről mondott; hogy az szivnek-léleknek egyaránt tetsző 
foglalkozás . . . nem is csaptak mindjárt kezébe Beau- 
regard kapitánynak, hanem négy szem között jól meg
hányták-vetették a dolgot: vajjon helyesen cselekszenek-e, 
ha reá adják fejöket a hadiéletre? vajjon megalapítják-e 
ott szerencséjüket ?

— Nos hát próbáljuk meg ! — indítványozá Tacon
nat Jean. — Ki tudja, talán igaza van a deres szakálú 
vasgyúrónak ?... Elvégre is nem vesztünk sokat avval, 
ha megpróbáljuk. ... Az orani hetedik vadász-zászlóalj 
őrnagyához ajánló levelet ad nekünk . . . útközben 
megfontoljuk még egyszer a dolgot ... ha az algíri föl
dön leszünk vagy beállunk katonáékhoz vagy kapjuk 
magunkat és haza jövünk.

3*
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— Az ám, csakhogy akkor már megtettük a költsé
get Oranba — veté közbe bölcsen Lornans Marczel, — 
kidobtuk hiába a pénzünket. Gondoljuk jól meg, mit 
teszünk !

— Lánczos adta ! Te kanállal etted a bölcseséget ! — 
feleié Taconnat Jean. — Néhány száz frankot kidobunk 
igaz, de legalább megismerjük a második Franczia- 
országot. . . . Lásd, ez a szép hasonlat maga is meg
éri azt a pár garast, Marczel. ... No meg . . . . 
hátha ... ?

— Mit akarsz evvel a «háthá»-val mondani?
— A hátha — hátha, semmi egyéb. Ezt akarom én 

is mondani vele.
Lornans Marczel nem okoskodott tovább és reá adta a 

fejét. Elhatározták, hogy a kapitány ajánló levelével 
elutaznak Oranba, s jelentkeznek a 7-dik vadász-zászló
alj őrnagyánál; vagy jobban mondva, előbb körülnéznek, 
puhatolóznak, s aztán jó belátásuk szerint cselekesz- 
nek. Beauregard kapitány akár a fejét feltette volna egy 
rozsdás szög ellen, hogy az ő bölcs tanácsa szerint 
beállanak a vadászokhoz.

Ha időközben okosabb dolgot eszeinek ki a hadi 
szolgálatnál, akkor egyszerűen nem írják alá a szerző
dést, hanem hátat fordítanak Orannak és visszatérnek 
Párisba, s választanak olyan pályát, mire kedvök van. 
Ha esetleg hiába való lenne is ez az út, Taconnat Jean 
szerint beválik rájuk nézve « Körút»-nak. Hogy miként 
értette, azt Lornans Marczel természetesen nem tudta 
hamarjában felfogni.

— Nos hát úgy értem — magyarázgatá Jean — hogy 
okosan cselekednénk, ha ez alkalmat felhasználva, kö
rülnéznénk kissé.

— Hogy-hogy?
— Menet és jövet más útat választanánk, nem kerül
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sokkal többe és sokkal kellemesebb. Cetteböl Oranba, 
onnan Algírba, Algírból gőzhajón Marseillebe . . .

— Minő gondolat !
— Meghiszem azt, hogy nagyszerű gondolat, Mar- 

ezelkám; Görögország hét bölcse is megirigyelhetné 
tőlem.

Lornans Marczel nem vonhatta kétségbe egy olyan 
gondolatnak a nagyszerű voltát, melyet az ókor hét leg
kiválóbb elméje is megirigyelhetett volna, s így április 
27-dikén a két jó barát felszállóit az «Argeles»-re.

Lornans Marczel ez idő szerint huszonkét éves, Tacon
nat Jean néhány hónappal ifjabb;- Marczel közepesnél 
magasabb termetű, Jean valamivel alacsonyabb — legfel
jebb 2—3 centiméter lehetett köztük a különbség; arcza 
kellemes, alakja sugár. Szemei kissé fátyolozottak, rend
kívül szelíd kifejezésüek, állát szőke szakái borította, 
melyet azonban a katonai regulák szerint hajlandó volt 
áldozatul ejteni.

Taconnat Jean nem dicsekedheték olyan külső, for
mabeli kiválósággal, mint unokabátyja, így nem is lehe
tett joga arra, hogy középkori felfogás szerint «daliás 
lovag»-nak nevezzék, hanem a világért sem volt kelle
metlen külsejű. Naptól barnult arcza, hatalmas baju
sza, élénk szeme, sokat mondó arcza, elegáns mozdu
latai voltak; meg lehetett látni egész valóján, hogy 
tetőtül talpig jó fiú.

A nyájas olvasó tudja, hogy minő két ifjúval lesz e 
történet folyamán dolga. Reá adták fejőket olyan útra, 
mely éppen nem tartozik a rendkívüliek közé. Az 
Oranba igyekvő « Argeles »-nek egyszerű utasai ők, első 
osztályra szól a jegyök. Kérdés, vajjon válik-e belőlük 
Oranban II. osztályú gavallérja a 7-dik vadász-zászló
aljnak? . . .

— Majd megválik ! — mondá Taconnat Jean, mint
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sokat tapasztalt ember bölcsen tudván, hogy az em
ber életében a véletlennek gyakran kiváló szerep jut.

A huszonöt perez óta útban levő «Argeles» még nem 
fejtette ki legnagyobb gyorsaságát. A hullámtörő mint
egy tengeri mértfölddel már hátramaradt mögötte, s a 
hajó éppen délnyugat felé akart kanyarodni.

Brúnó doktor megint visszakerült a fedélzetre ; 
elővette távcsövét, s a kikötő felé nézett egy mozgó 
tárgyra, melyből fekete füst és fehér gőzoszlop szál
lott fel.

Aztán egy pillanat müve volt a következő műtétek 
végrehajtása : néhány másodperczig a mozgó tárgyat 
nézni; bámulva felkiáltani; a kormányhidon vezető 
létrán felmászni ; Bugarach kapitánynak markába 
nyomni a távcsövet.

— Kapitány, nézze csak, ott . . . hörgé s a mozgó 
tárgyra mutatott kezével, mely mindinkább közeledett. 
s mindinkább növekedett.

A kapitány oda nézett a távcsővel.
— Látom, egy gőzbárka — feleié.
— Az, de úgy veszem észre, hogy utói akarja érni 

hajónkat — tevé hozzá Brúnó doktor.
— Persze hogy, persze . . . fütyül is már. . . .
— Bevárja ?
— Nem tudom, megtegyem-e ?... Ugyan mit is. 

akarhat ?
— Majd megtudjuk, ha közelebb jön.
— Eh! — feleli odavetöleg Budarach kapitány.. 

Nyilván nem igen akarózik a csolnakot bevárni.
Csakhogy Brúnó doktor nem hagyja annyiban a 

dolgot.
— Hopp !... megvan, most már tudom . . . hátha 

az a bizonyos utas, a ki az « Argeles »-ről Cetteben. 
lekésett.



DARDENTOR ES SZOLGÁJA.
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— Ahá, az a bizonyos Dardentor úr ? . . .
— S beleült egy csolnakba hamarosan, hogy minket 

utolérjen.
Valószínűleg ő az, mert a lehető leggyorsabban jön 

a csolnak s egyenesen a gőzhajónak tart. Minden jel 
arra mutat, hogy arról a lekésett úri emberről van szó, 
ki miatt az érdemes Désirandelle család annyira búnak 
eresztette a fejét.

Bugarach kapitány bölcsen meggondolta a dolgot, s 
éppen nem akart elszalasztani egy első osztályú utast, 
mikor mindössze nehány percznyi megállapodás árán 
juthat hozzá. Egy kicsit erősen káromkodott ugyan, de 
azért leszólott a gépésznek, hogy fékezze a gépet.

A hajó egy kabelnyire tova siklott még, mind lassab
ban és lassabban, végre megállóit, minthogy azonban 
oldalról találta érni a tenger-árama, a tengeri betegség 
tüneteit érezni kezdő utasok nagy ijedelmére hatalmasan 
kezdett a hajó ringatózni.

Ez alatt a gőzerőre berendezett bárka oly veszett 
gyorsasággal közeledett, hogy néha csaknem egész 
előrésze kiemelkedett a tajtékzó hullámokból. Már 
jól reá lehetett ismerni egy férfiúra, a ki a kalapjával 
intett.

Ekkor történt, hogy Désirandelle úr még egyszer meg
emberelte magát, s felmászott a kormányhid létráján, s 
kérdezte a kapitány mellett álló Brúnó doktortól :

— Kire várunk, kérem?
— Arra a csolnakra ni — feleié a doktor.
— Mit akar tőlünk?
— Valószínűleg egy új utassal ajándékoz meg, meg

lehet, hogy éppen azzal az úrral, a ki lekésett.
— Dardentor úr?
— Az ... az, Dardentor úr, ha úgy hívják.
— Désirandelle úr átvette a távcsövet a doktortól, s
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nagy ügygyel-bajjal sikerült neki a himbálózó hajóról 
neki feszíteni a csövet a csolnakra.

Az . . . csakugyan ... ő az ! — kiáltott fel ujjongva.
Aztán sietett, hogy Agathokles mamáját megörven

deztesse a jó hírrel.
A csolnak már csak nehány kábelnyire volt a gőzhajó

tól, melyet a tenger szörnyen ringatott nagy kellemetlen
ségére a gyöngébb természetüeknek. A csolnak éppen a 
gőzhajó oldalánál állott meg, midőn Désirandelle úr a 
feleségétől visszatért. Szegény ember most még sápadtabb 
volt.

Rögtön leeresztettek egy kötélhágcsót a gőzhajó olda
lán. Az utas pénzt adott a csolnak tulajdonosának, s úgy 
látszik, fejedelmi bőkezűséggel fizetett, mert az atyafi 
ilyeténkép köszönte meg:

— Alázatosan köszönöm, kegyelmes uram !
Efajta köszönő-formulák titkát a lazzaronik értik a 

legjobban.
Nehány másodperczczel utóbb megjelent a fedélzeten 

Dardentor, s utána jött nagy utazó táskával a szolgája. 
Megemelintette a kalapját, s udvariasan köszöntgetett 
jobbra-balra.

Aztán odalépett Désirandelle úrhoz, a ki éppen készü
lődött, hogy elhalmozza szemrehányó szavaival:

— No lám, . . no lám, itt vagyunk mi is, pocza-
kos apuskám !... — s kedélyesen megveregette Dési
randelle úrnak gondosan ápolt poczakocskáját.



III. FEJEZET.

Melyben történetünknek szeretetre méltó hőse kezd előtérbe 
nyomulni.

Dardentor Clovis úr történetünk kezdete előtt negy
venöt évvel látta meg először a napvilágot az ősrégi 
Ruscinoban, a Loge-tér 4-ik számú házában; Ruscino 
pedig hajdanában székvárosa volt Roussillonnak, ma 
pedig székhelye a keleti Pyrenáeknek, a hires, nevezetes, 
tetőtül talpig hazafias Perpignanban.

A Dardentor Clovisok nem is ritkák ebben a derék 
vidéki városban. Képzeljen el az olvasó egy középnagy
ságú, széles vállú férfiút, kinek az izomrendszere hatal
masabban ki van fejlődve, mint az idegrendszere. Feje 
kerek, haja itt-ott már deresedik, legyező alakba nyírt 
szakála, élénk csillogású szemei, jókora szája, pompás 
fogai és biztos fellépése ; erkölcsileg és fizikailag egy
formán edzett, egy kissé talán bántja az úrhatnámság, 
de azért nyílt szivü, becsületes, jókedvű ember; gyors az 
elhatározásban, ügyes a cselekvésben : szóval Dél- 
Francziaország szülötte, ha ugyan Dél-Francziaország- 
ban elképzelhető olyan egyén, a ki nem Provenceban 
született, holott egész Dél-Francziaország összepontosul, 
úgy szólván egygyé olvad.

Dardentor agglegény volt, s őszintén megvallva, az 
olyan fajta embert, minő ő vala, el sem képzelhetnők a
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házas élet igája alatt görnyedezve. Nem mintha nőgyű
lölő lett volna, — sőt ellenkezőleg, jól érezte magát a 
nők társaságában, hanem a házasságnak esküdt ellen
sége volt. Előtte mindvégig talány maradt, hogy testi
leg és lelkileg ép férfiúnak hogy is juthat ideje házas
ságra gondolni. Házas-élet! . . . Hm, hallani sem 
akart róla, sem a szivbéli hajlandóságból, sem a tár
sadalmi vagy pénzkérdés szempontjából, sem józan 
megfontolásból avagy egyéb földi okokból kötött házas
ságról.

Azért, hogy agglegény maradt, nem szabad azt hin
nünk, hogy hiába töltötte el eddig életét. Dardentor nem 
ismerte a henyeséget. Volt legalább két milliója, de azt 
nem hozományul, nem is örökségbe kapta. De nem ám, 
becsülettel szerezte az utolsó garasig. Részvényese 
volt számos kereskedői- és ipar-vállalatnak : bőrcserzés, x 
márványcsiszolás, parafadugógyártás, rivesaltes-i szőlő
művelés mind busásan jövedelmeztek neki; hanem ideje 
és tehetsége javát messze földön jó hírnévnek örvendő 
kádárműhelyének gyarapítására fordította.

Igaz ugyan, hogy már negyvenéves korában jól meg
szedvén magát, visszavonult az üzlettől, pompás évi 
jövedelmet biztosított magának, de azért korán sem ült 
reá zsugori módjára a pénzes-ládára. Élvezni is akarta 
és tudta vagyonát, sokfelé járt-kelt, szívesen tartózko
dott huzamosabb ideig Párisban. Vas egészsége és olyan 
páratlan gyomra volt, hogy Dél-Afrika ama hírhedt 
madara elbújhatott mellette.

Egész családja egyetlen tagból állott: jó magából. 
Őseinek messze felvihető családfájának ő volt utolsó haj
tása. Sem lefelé, sem felfelé haladó ágon — még a mel
lékágakat tekintve, úgy a huszonhatodik vagy huszon
hetedik ízig, — nem volt egy árva rokona sem, ha ugyan 
el nem fogadjuk egyik franczia statisztikusnak abbéli
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állítását, hogy I. Ferencz király koráig visszafelé halad
ván a genealógiákban : minden élő franczia rokonságba 
kerül egymással. No hát effajta rokona hála istennek 
akadt még elég. Egyébként minden embernek kerek 
számban százharmincz kvadrillió őse van, ha vissza
felé számít Krisztus Urunk születéséig . . . ennél sem 
több, sem kevesebb. . . .

Különben is Dardentor Clovis evvel éppen nem törő
dött. Ha nem volt családja, hát nem volt ; arra meg ügyet 
sem vetett, hogy családalapításról gondoskodjék. Elég 
az hozzá, hogy felszállott a hajóra, Oranba igyekezik, s 
kívánjuk neki szívből, hogy friss, jó egészséggel érkezzék 
meg a nagy algíri tartomány fővárosába.

Hogy pedig az «Argeles» szerencsésen meg fog érkezni 
oda, annak legfőbb biztosítéka éppen a derék perpignani 
jelenléte a hajón. Eddigelé rendesen a Marseilleből vezető 
utat választotta, mikor Algirba ment, mert tudni való 
dolog, hogy nagyon szeretett Algirba menni, szörnyen 
tetszett neki ez a tartomány, — ez alkalommal választá 
először a cettei vonalat. Mivelhogy ezt a gőzhajót tün
tette ki becses ő mivoltának az afrikai partra való szállí
tásával, méltán elvárhatta, hogy friss, jó egészségben 
juttassa el őt rendeltetési helyére.

Mihelyt az első lépést tevé Dardentor a fedélzeten, 
nyomban hátra nézett, s így szólott inasához :

— Patrice, a 13-as számú kabint kerítsd meg 
nekem !

— Dartendor úr tudja, hogy táviratilag rendeltük 
meg, nincs okunk tehát aggódni miatta.

— No jó; akkor hát czipeld le a czók-mókot oda, 
s foglalj le az ebédlő asztalnál egy alkalmatos teríté
ket ... közel a kapitányhoz, hallod ?... Morog már a 
hasam !

Patrice nem találta elegendőképpen illedelmesnek ez
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utóbbi kifejezést, hajlandó lett volna «gyomor»-ral cse
rélni fel . . . fintorgatta fitymálva az arczát, de azért 
ellépdegélt, hogy teljesítse ura parancsát.

Ugyanebben a pillanatban vette észre az «Argeles» 
kapitányát, a mint szokott helyét elhagyva, feléje köze
ledett. Nyomban eléje állott, s kezdé:

— Hallja, kapitány, mondja csak, miért nem várt 
arra a bizonyos elkésett utasra? Úgy látszik a hajó
jának viszketett a talpa, hogy olyan hamar meg kellett 
vakarni a csavarral?

Ezt a metaforát éppenséggel nem vette a tengerész
életből, no de nem is volt ő tengerész soha világéleté
ben. Úgy szokta gondolatait kifejezni, a mint hamaro
san a nyelvére jött: néha kiteremtettézi szép sallango
san, máskor szánalomraméltó népies-laposan.

— Uram — válaszolá Bugarach kapitány, — az in
dulás óráját pontosan meghatározza a szabályrendelet, 
attól egy hajszálnyira sem szabad eltérnünk. . . .

:— Hiszen a világért sem haragszom — mondá Dar
dentor Clovis, s kezét nyujtá a kapitánynak.

— Én sem önre, pedig ön miatt meg kellett szoríttat
nom a gőzt. . . .

— No hát mi is szorítsunk kezet — vágott közbe a 
perpignani.

És olyan hatalmasan megszorítá a kapitány kezét, 
mint a legmarkosabb kádár, ki a hordókra a vaspánto
kat szokta reá kalapálni.

.— Hanem tudja mit csináltam volna, ha utói nem 
érem a hajóját? . . . Algírig meg sem álltam volna .. . 
ha pedig arra a bárkára nem találtam volna, . . . utczu 
neki, beleugrom a tengerbe... s a hajója után úszom.... 
Az ám, én már ilyen vagyok, kedves Bugarach ka
pitány !
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És csakugyan ilyen volt Dardentor úr. A két ifjú 
kedvtelve hallgatta ennek az eredeti embernek szavait, 
s midőn Dardentor úr udvariasan köszönt nekik, moso
lyogva emeltek kalapot előtte.

— Pompás ficzkó ! — dörmögé Taconnat Jean.
E pillanatban kanyarodott az «Argeles», s az Agde- 

fok irányába tért.
— Oh, kapitány •— vévé át újra a szót Dardentor, — 

valami igen fontos dolgot szeretnék kérdezni.
— Kérem !
— Hány órakor ebédelünk?
— Ötkor.
— Tehát negyvenöt perez múlva... . Előbb nem . . . 

remélem, később sem.
Dardentor Clovis kecsesen meghajtotta magát, s- 

nézte pompás óráját, mely vastag arany lánczon füg
gött, s mellénye gomblyukához volt erősítve ; vala pedig 
a mellénye finom diagonál szövetből, s ragyogtak rajta 
hatalmas, fényes fém-gombok.

Szó, mi szó, de ez a perpignani egész mivoltában 
kellemes külsejű úri embernek látszott; fején féloldalra 
vágott puha posztó kalapjával, koczkás szövetű Moc- 
Farlanjában, szíjon lógó távcsövével és vállára vetett, 
plédjével, térdig érő bő nadrágjával és kamáslijával és 
kettöstalpú vadász czipőjével.

lm újfent megharsant messze csengő hangja:
— Kapitány, a hajóról ugyan lekéstem, de az ebéd

nél pontosan ott leszek ám; ha a hajó szakácsa emberül 
végezi dolgát, majd meglátja, minő kérődzést viszek 
majd végbe. . . .

Hirtelen megszakadt beszédének ez a fonala, s egy 
férfiúra irányult.

Ugyanis Désirandelle úr minekutána hitestársának 
hírül vitte, hogy Dardentor a fedélzeten van, visszatérte
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— Kedves barátom, jó napot! — kiáltott fel Darden
tor Clovis.

Hát Désirandellené ő nagysága ?... Hol van a ki
tűnő hölgy ?... Hát az Agathoklesek legszebbike ?

— Ne aggódjék, Dardentor — feleié Désirandelle 
úr — mi. nem késtünk le, s az « Argeles »-nek nem 
kellett nélkülünk elindulnia.

— Micsoda ?... Szemrehányás akar ez lenni, édes....
— Hiszen, a mi azt illeti, bizony reá szolgált !... 

Mennyi aggodalmat okozott nekünk !... Hátha ön nél
kül kellett volna Elissannéhoz beállítanunk ?...

— Hiszen én is eleget káromkodtam, Désiran
delle ... ! Az a Pigorin volt az egész históriában a 
ludas. . . . Mind kóstoltatta velem a borait. . . . Nekem 
pedig kóstolgatnom kellett . . . mindig csak kóstol
gatnom. Mire a régi kikötőhöz értem, hát az « Argeles »-t 
már induló félben látom a kijárat felé. . . .Elvégre is itt 
vagyok, kár volna vesztegetni a szót tovább. . . . Minek 
forgatja úgy a szemeit, mint egy mérges hiúz? ... Vi
gyázzon, a hajó is meg talál ijedni, s még jobban him
bálózik aztán. . .. Nos, de a felesége ... ?

— Lefeküdt . . . kissé. . .
— Már?
— Bizony már — sohajtá Désirandelle úr reszkető 

szempillákkal ... és én is. .. .
— Kedves öregem, hadd adjak magának egy jó 

tanácsot !... Ne tátsa többé ilyen erősen ki a szá
ját ; csukja egészen be, különben . . . tudja, az ördög 
nem alszik.

— Szent Isten ! — dadogá Désirandelle úr — könnyű 
magának !

Haj, ez az átkelés Oranba! sem Désirandellené, sem 
én nem adtuk volna reá a fejünket, ha Agathokleskénk 
jövője nem kívánná. . . .
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Valóban, Agath okles jövője tette ezt az útat elkerül
hetetlenül szükségessé. Dardentor, mint a Désirandelle 
ház régi barátja, naponta ellátogatott a popiniére-úti 
házba egy kis bésique-re vagy piquetre. Látta a fiút 
születni, ifjúvá serdülni — legalább testileg, mert szel
lemi serdülésről nem igen lehetett szó. Agathoklest be
adták egy lyceumba, ott persze — nem tanult semmit, 
mert mivel is tanult volna ; nem érdeklődött a kerek 
világon semmiért. Az életről az a felséges fogalma 
támadt, hogy legjobb semmit sem csinálni. Elvégre is a 
papától és mamától évi tizenkétezer frank jövedelmet 
fog örökölni, az neki éppen elég. Bezzeg a szülőknek 
sokkal nagyobbra látó álmaik voltak. Ismerték Elissan- 
nét, a ki, mielőtt Algirba költözött volna át, Perpignan- 
ban lakott. Kereskedő özvegye volt, most mintegy ötven 
éves lehet, s igen jómódú, mert férje urától igen szép va
gyont örökölt, s abból él úri módra Algírban. Az özvegy
nek egyetlen leánya volt, most járt a huszadik évébe. 
Hm, kívánatos egy feleség lenne ! — mondogatták a 
keleti Pyrenáek tájékán, főleg pedig a popiniére-úti ház
ban. Volna-e a világon természetesebb dolog, mint Dési
randelle Agathoklesnek megszerezni feleségül Elissane 
Louiset.

Az ám, csakhogy előbb meg kell ismerkedniük, mert 
gyermekkoruk óta nem látták egymást, s valószínű, hogy 
Louise édes keveset vagy éppen semmit sem őrizett meg 
Agathokles úr ki- és mivoltából. Minthogy Oran nem jött 
Perpignanba, Perpignannak kellett Oranba fáradnia. Ez 
tette az orani útat szükségessé, ámbátor Désírandellené 
ő nagysága már most is a kínok kínját szenvedi, ha a 
tenger egyet-egyet zökkent a hajón, s maga Désirandelle 
úr is, akár mint bizakodik bátorságában, siralmas sors
nak néz elébe. Az érdemes szülék Dardentor úrra vetet
ték a szemüket. Szép földet beutazott már, bizonyára

4*
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megteszi azt a baráti szivességet, hogy elkíséri őket 
Oranba. Meglehet, hogy nincs valami nagy véleménynyel 
a megházasítandó ifjú úrról, no de szerinte a házasu
landó fiatal emberek mind egyformán szánandók valá- 
nak. Ha Agathokles tetszik a leánynak, a többi önkényt 
következik. . . . Igaz, Elissane Louise bájos egy terem
tés. . . . Szóval, a nyájas olvasó majd meglátja Oran- 
ban, hogy hányadán fog állani Agathokles házasságának 
a dolga.

Most már nem titok előttünk, hogy minő nagy fon
tosságú ügy szállítá hajóra a perpignani kedves famíliát 
apástul, anyástul és magzatostul.

Dardentor Clovis az ebédre várakozva felment a fedél
zetre, ott, hol az első osztályú utasoknak edzettebbjei 
üldögéltek daczol va a himbálózó hajó kellemetlen követ
kezményével. Désirandelle úr szinehagyott ábrázattal kö
vette, s hogy felért, nyomban letelepedett a padra.

Agathokles is oda lépdegélt.
— Hallod-e, fiú, te jobb matériából vagy, mint apád 

urad! — kezdé a beszélgetést Dardentor. Neki már 
minden csontja recseg.

Agathokles csak annyit mondott, hogy neki nem 
recseg.

— Annál jobb reád nézve, vigyázz, hogy mindvégig, 
megálld a sarat.

Agathoklest nem kellett ilyesmitől félteni, neki nem 
ártott a tenger. Dardentor Clovis nem tartotta illendő
nek, hogy meglátogassa Désirandellené ő nagyságát a 
kabinjában. A derék hölgy tudta, hogy ő a fedélzeten 
van, s ennyi elég. Egyébként az ő vigasztaló szavai úgy 
sem segíthettek volna rajta. No meg Dardentor Clovis 
úr azok közé az utálatos emberek közé tartozott, a kik 
mindenha örömmel gúnyolódtak a tengeri betegségben 
sinylődőkkel. Mivelhogy rajta nem fogott ki a tenger.,
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el sem tudta képzelni, hogy lehet valaki e betegségnek 
áldozata. No hiszen az effajta embereket az árbocz 
hegyére kellene kikötni.

Az «Argeles» éppen az Agd-fok magaslatáig érkezett, 
midőn a hajó előrészében harangoztak. Öt óra volt... 
ebéd ideje.

Eddigelé nem igen lehetett a hajó görgését, ide-oda 
hánykódását valami túlságosan érezni. Úgy nagyjában 
az utasok csaknem valamennyien kiállották eddig. A hul
lámcsapások hátba fogták az «Argeles»-t, s inkább hala
dását siettették elé. Lehetett tehát arra számítani, hogy 
az ebédnél számosan lesznek.

A férfiak, s mintegy öt-hat hölgy is lassan lement a 
fedélzetről s az ebédlő ajtaján benyitott. A terített asz
talnál ki-ki elfoglalta helyét.

Oriental Eustache úr már ott ült az asztal végén, és 
szörnyen türelmetlen volt. Két órája, hogy meg sem 
mozdult a helyéről. Bízvást elvárhatták tőle, hogy egy 
helyre vadászó úr ember, miután elköltötte az ebéd 
vékáj-át, fölsiet a fedélzetre, lefoglal egy alkalmatos 
helyet, s onnan emberi hatalom el nem mozdítja, míg a 
kikötőbe nem érnek.

Bugarach kapitány és Brunó doktor hátul a szalon
ban voltak, soha nem mulasztották el abbéli kötelessé
güket, hogy a házi gazda szerepét játszszák. Darden
tor Clovis, a két Désirandelle — apa és fia — az asztal 
felső végén telepedtek le. Lornans Marczel és Taconnat 
Jean Dardentor mellé ültek, abból a czélból, hogy az 
érdekes perpignaniakat jobban megfigyelhessék. A többi 
utas — lehettek mindössze húszan — ki ide, ki oda 
ült az asztal körül, egy rész Oriental Eustach úr 
közelébe, honnan kényelmesen lehetett előre látni a 
tálalást.

Dardentor úr nyomban megismerkedett Brunó dok-
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torral, s hahogy két ilyen beszélni szerető úri ember 
kerül össze, nyilván lesz mit hallaniok a Bugarach kapi
tány körül ülőknek.

— Doktor úr — kezdé a szót Dardentor, — boldog, 
nagyon boldog vagyok, hogy önnel kezet szoríthatok, 
még ha tele van is mikrobákkal, mint tisztelt kollé
gáié. • • •

— Ne féljen, Dardentor úr ! — vágott vissza ugyan
csak tréfásan Brúnó doktor — csak az imént mostam 
meg brómos vízzel.

— Eh, mit törődöm én a mikrobákkal és a mikroba
gyilkosaival ! — kiáltott fel Dardentor úr. — Kedves Aes- 
kulap, tudja meg, hogy soha életemben nem volt semmi 
bajom, egy napig, még egy óráig sem . . . galacsint, 
pilulát álmomban sem szedtem be !.. . Engedelmével, 
bátor vagyok még azt is koczkáztatni, hogy akár az ön 
reczeptje szerint készült orvosságtól is tisztelettel tar
tózkodnám !... Hanem azért tisztelem, becsülöm az 
orvosokat. . . . Derék, jóravaló emberek mind; csak az 
a hibájuk, hogy az egészségét elrontják embertársaik
nak, mihelyt az érverésöket tapogatják, vagy a nyelvöket 
nézik meg. . . . Egyébként nagyon örvendek, hogy a 
véletlen szerencse éppen maga mellé juttatott, s ha jó 
lesz az étel, majd meglátja, emberül kiteszek magamért.

Brúnó doktor még nem kapitulált, bár el kellett is
mernie, hogy a szomszédjának jobban forog a nyelve. 
A megtámadott orvosok ügyét éppen nem igyekezett 
ellenében megvédelmezni. No meg a levest hozták már, 
fődolga az volt, hogy hatalmas étvágygyal hozzá 
lásson.

A hajó nem himbálózott eleinte, vagy csak olyan 
gyengén, hogy a leves-hörpölő vendégek eléggé jól érezték 
magukat, kivéve Désirandelle urat, a kinek most már 
olyan fehér lett az arcza, mint az asztalkendő. A hajó
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hintázásából jó formán semmit sem éreztek, sem az 
emelkedésből sem a sülyedésből. Ha ez tovább is így ma
rad, akkor végig ehetik mindnyájan az ebédet.

No de váratlanul kezdettek a tányérok csörömpölnj, 
a függő lámpások ide-oda inogtak az utasok feje fölött; 
a hajó zakatolt, ide-oda gurult, s az utasok mód felett 
megzavarodának, kezök nem találta meg az útat, midőn a 
szájukat kereste, a villával megszurták az arczukat 
és állukat.

Az utasok legnagyobb része tovább már nem tudta 
kiállani. Désirandelle úr egyike volt az elsőknek, a kik 
gyanús sietséggel futottak ki az ebédlőből, hogy minél 
előbb szabad levegőre jussanak. Hiába biztatta őket 
Bugarach kapitány :

— Ne féljenek, uraim, egy kissé oldalt térült a hajó, 
nem tart sokáig.. . .

Dardentor Clovis közbe kiáltott:
— Nini, hogy sorjáznak egyenkint kifelé, mint a 

ludak!
— Persze . . . persze . . . így szokott ez történni ren

desen — s hamisan hunyorgatott a szemével.
— Nem érthetem meg, hogy milyen hamar inukba 

száll az embereknek a szive ! — tódítá a mi perpig- 
nanink.

— Tegyük fel, hogy Dardentor úr szerint az ember 
szive idönkint megváltoztatja helyét a testben, mind
azonáltal természetesebb, hogy felfelé száll, mint alá; 
esetleg az ajkakra, hol aztán például e szánandó meg- 
szaladottaknál kiútra talál. . . . Elég az hozzá, hogy a 
második fogásnál már csak tíz utas ült az asztal körül. 
Mindenek előtt az efajta ringatózáshoz hozzá szokott 
Bugarach kapitány és Brúnó doktor, aztán Dardentor 
Clovis, ifjabb Désirandelle úr, a ki észre sem vette 
szülő édes apjának elrohanását, Lornans Marczel és Ta-
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■conn at Jean, végül Oriental Eustach, a ki hiúz módjára 
lesett az új fogásra, a pinczért nyaggatta, hogy mi min
den lesz még, s világért sem törődött az «Argeles» 
nyugtalankodásával, mert fontosabb dolga akadt : válo
gatni az ételben.

Minek utána a gyöngébb szervezetű utasok kiszöktek 
;az ebédlőből, Bugarach kapitány sajátságos, sokat jelentő 
mosolylyal pillantott Brúnó doktorra, a ki hasonlóképpen 
válaszolt neki. Ez a mosoly és ez a pillantás úgy látszik 
nagyon sokat mondott, mert a vendéglősnek arczárói, 
mint egy tükörről nyomban visszasugárzott.

Taconnat Jean meglökte könyökével Marczelt és 
mondá halkan :

— Ez volt a rendes « fogás ! »
— Nekem mindegy, Jean.
— Nekem meg pláne mindegy — tevé hozzá Tacon

nat Jean, kivéve a tányérára egy szép darab rózsaszín 
húsú lazaczot. Oriental Eustach úr bizonyára nem vette 

■észre, azért hagyta ott.
Az a bizonyos «fogás» pedig egyszerűen ennyiből 

állott :
Vannak hajóskapitányok — Isten bizony nem minde- 

nik ilyen — no de mégis akad nehány, a kik ebéd kezde
tén, már hogy miért, miért nem, megváltoztatják a hajó 
irányát. . . . Kissé fordítanak a kormánykereken, nem 
•cselekszenek egyebet. . . . Ugyan ki vehetné ezt tőlük 
zokon? Hát ki tiltja meg, hogy a hajót egy negyed
órácskára oldalt állítsuk neki a tengeráramnak. . . . 
Hát bűn ez? Nem okoz-e egy kis zakatolás, ide-oda 
hányódás révén tetemes megtakarítást a — vendég
lősnek? . . .

Különben nem tartott valami nagyon sokáig a tányérok 
•csörömpölése. A kiakolbólítottak azonban nem bíztak 
■eléggé magukban — hogy visszatérjenek az ebédlőbe, 



pedig a hajó megint csendesen, s mondjuk : «tisztessége
sen» haladt előre.

A vendégek száma jócskán megapadván, folyt tovább 
kedélyesen az ebéd ; esze ágában sem volt az ott mara
dottaknak, hogy siralmas sorsú társaikat sajnálják, a kik 
ez alatt a fedélzeten meglehetős változatos állásban meg 
fekvő helyzetben élvezik a tengeri betegséget.



IV. FEJEZET.

Melyben Dardentor Clovisnak eljár a szája, s azokból, a miket 
elmond, Taconnat Jean reményt kovácsol.

— Mely hézagossá vált az asztal, kedves kapitá
nyom ! — kiáltott fel Dardentor Clovis, mi közben a 
vendéglős komoly méltósággal hordoztatta rendre a 
tálakat.

— Meglehet, hogy a hézagok száma még jobban fog 
szaporodni — veté közbe Lornans Marczel, ha a tenger 
el kezd újra gorombáskodni.

— Gorombáskodni? . . . Hisz ez valóságos olaj
tenger! — viszonzá Bugarach kapitány. — Az «Argeles» 
némi ellen-áramba sodródott, nagyobbak voltak a hul
lámok. Elő szokott néha fordulni.. . .

— Főleg reggeli és ebéd táján — jegyzé meg Tacon
nat Jean szörnyű komoly ábrázattal.

— Csakugyan — szólalt meg Dardentor Clovis 
csak úgy hozzá vetőleg, — már gyakran tapasztaltam, 
s ha az agyafúrt hajózási-társaságok ezt kiszámításból 
tétetnék. . . .

— Ugyan, hogy is lehet ilyenre gondolni ! — ször
nyüködék Brunó doktor.

— Én csak azt tudom, hogy soha egy falás sem hul
lott ki e miatt a szájamból, s ha egy árva lélek sem 
maradna is az asztalnál. . . .
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— Ön ott maradna ! — egészíté ki Taconnat Jean.
— Eltalálta, Taconnat úr.
A mi perpignanink már nevén nevezte, mintha leg

alább is negyvennyolcz órája lennének ismerősök.
— Lehetséges, hogy asztaltársaink közül egyik-másik 

még visszajön, a hajó már sokkal nyugodtabban halad — 
jegyzé meg Lornans Marczel.

— Azt mondám én is az imént — bizonyítgatá Buga- 
rach kapitány... kissé meghibbant a kormányos keze ... 
múló dolog az egész, vendéglős úr, nézze meg, hogy azok 
az urak...

— Főleg a te papuskád, Agath okles — vágott közbe 
Dardentor.

Ifjabb Désirandelle kétkedőleg rázta a fejét, bölcsen 
tudta, hogy az ő apját emberi hatalom vissza nem hozza 
az ebédlőbe, s így nem is érdemes szót vesztegetni reá.

A vendéglős, bár tudta, hogy hiába fárad, az ajtó felé 
tartott. Ha valaki olyatén formán távozik az ebédlőből, 
mint ezek, alig van remény ahhoz, hogy visszatérjen. 
Bizony a hézagok az asztalnál mind végig hézagok ma
radtak, s az érdemes kapitány meg a jeles doktor e miatt 
látszólag nagyon megszomorodának az ő szivökben.

Nehány evezőcsapás visszatérítette az ingadozó hajót 
a jó irányba, az árral együtt szép csendesen úszott tovább ; 
s így a gyomorbelileg fel háborgatott utasok néminemü- 
képen megkönnyebbedének.

Dardentor Clovis különben olyan formán nyilatkozott, 
hogy sokkal kellemesebb, ha az asztalnál kevesebben 
ülnek. Először: jobb a kiszolgálás, másodszor bizalma
sabb és élénkebb a társalgás.

Valóban igaza volt. Természetesen ez alkalommal 
történetünk hőse tartotta a társaságot szóval. Brúnó 
doktornak minden erőlködése daczára csak néha-néha 
sikerült néhány megjegyzést közbe csempésznie ; Tacon-
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nat Jean sem járt különben, de ő legalább nagy gyönyö
rűséggel hallgatta ezt a páratlan szó-áradatot. Lornans 
Marczel mosolygott közben-közben, Agathokles egyebet 
sem tett, mint evett... evett, se hallott, se látott. Orien
tal Eustach csettentett a nyelvével az izesebb falatok 
után s a pomardiból szürcsölgetett nyomtatóul, melyet a 
vendéglős melléje állított egy jeges-vízzel félig telt 
cseberkébe. A többi utasról fölösleges volna megem
lékeznünk.

És folyt a szó, áradott . . . mennyivel különb a dél
vidék, mint az északi ; minő érdemes város Perpignan, 
milyen előkelő polgára van nevezett városnak . . . 
természetesen Dardentor Clovisnak hívják ; milyen derék 
vagyonkát szerzett becsületes munkával; mennyit járt
kelt mindenfelé, s még hány országot szeretne beutazni ; 
hogy most Oranba igyekszik evvel a bizonyos Désiran
delle családdal, egyébként a tisztelt urak hallhatták már ; 
a szép algíri tartomány a czélja, . . . szóval hazulról 
eljött, isten tudja, mikor fog újra hazavetődni.

Nagyon, de nagyon csalódnék az, a ki azt hinné, hogy 
Dardentor Clovis az alatt, míg ajakáról áradott a szó, 
megfeledkezett az evésről. Világért sem, a falatok a 
szájába be, s a szavak onnan ki szabályos egymás után 
mentek és jöttek. Ez a csodálatos ember egyszerre tudott 
enni és beszélni, s hogy mindkét munkáját megkönnyítse, 
szorgalmasan öntözgette a torkát borral.

— Valóságos masina-ember ! — jegyzé meg Taconnat 
Jean, — pompásan működik. Ez a Dardentor a legtö
kéletesebb délvidéki franczia, a kit valaha láttam.

Brúnó doktor is szönyen csodálta. Minő kitűnő bon- 
czolási anyag válna belőle, s ilyen szervezet titkainak fel
tárása milyen hatalmas lendületet adna a fiziológiának. 
Minthogy azonban arról szó sem lehetett ezúttal, hogy 
Dardentor Cl ovist felbonczolja, egyelőre megelégedett 



avval, hogy kérdezte tőle, hogy hányadán van az egész
ségével ?

— Az egészségemmel, doktorkám? . . . Mit ért ön 
az «egészség» alatt? . . .

— Azt, a mit rendesen érteni szoktak — feleié a dok
tor — az általános meghatározás szerint: a test ökonó
miájának állandó és könnyű funkczióit. . . .

— Nos hát elfogadván alapul ezt a meghatározást — 
szólott közbe Taconnat Jean — szeretnék tudni, Darden
tor úr, hogy önnél ezek a funkcziók olyan könnyen. .. .

— És oly zavartalanul folynak-e le? — toldá hozzá 
Lornans Marczel.

— Teljesen zavartalanul, mert sohasem voltam 
beteg — feleié a perpignani, dobolva boltozatos mellén,— 
no meg könnyen is, mert én észre sem veszek belőle 
semmit.

— Nos tehát, kedves Dardentor úr — szólalt meg 
Bugarach kapitány,— mivel már tudja, hogy mi az egész
ség, remélem, nem veszi rossz néven, ha az ön egészsé
gére ürítjük poharunkat?

— Ha ez föltétlenül szükséges, megvallom, most már 
tudom, mi légyen az egészség, s ideje, hogy a csemegére 
kerülvén a sor, nehány fehérsapkás kalapnak csavarjuk 
ki a nyakát.

Dél-Francziaországban úgy szokták a «pezsgő ivás»-t 
képletesen kifejezni, s mert Dardentor Clovis ajkáról 
hangzott el, bizonyára meg volt a kellő délvidéki 
csengése.

Röderert hoztak, szinültig töltötték a pezsgős-pohara- 
kat ...sa habzó nedű még fokozta a társaság élénk
ségét, a jó kedvet.

Brúnó doktor kezdette meg a sortüzet, következőket 
mondván :

— No hát Dardentor úr, még egy kérdésem volna
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önhöz : tartós egészségének megőrzése végett minden
nemű excessustól tartózkodott?

— Mi az az excessus, doktorkám?
— A macskát ! — pattant ki Lornans Marczelből a 

csodálat, — hát a Pyrenáek tájékán az excessus szót is 
csak úgy nem ismerik, mint az egészséget ?

— Ismerni ismerjük, Lornans úr, de őszintén meg
vallva, nem tudom, hogy valóképen mire értik?

— Dardentor úr — vévé át a szót új fent Brúnó 
doktor, — az excedál, a ki teste erejét épen oly mérték
telenül használja el, mint sokan a szellemit, ha oktalan 
mohósággal eszik, iszik, s így rövid idő alatt tönkre silá- 
nyítja a gyomrát. . . .

— Itt van, ni, megint egy új szó . . . gyomor? — 
szólott közbe Dardentor Clovis, nagyon komoly arczczal.

— Micsoda, ön nem tudja, hogy mi légyen a gyo
mor ? — riadt fel Brúnó doktor. Lánczosadta ! Nem is
merni azt a szervet, mely a gastralgiákat, gastritákat, 
gastrocelleket, gastrœnteritâkat, endogastritákat és az 
exogastritákat gyártja? . . .

• Brúnó doktornak végtelen gyönyörűséget okozott, 
hogy a görög gaster szóból képzett pompás szó-füzért 
lemorzsolta, mintha öröme telt volna abban, hogy a 
gyomor ennyi specialis betegségnek lehet a szülő 
anyja.

Mind hiába, Dardentor Clovis csökönyösen megmaradt 
a mellett, hogy ez egészségrontó holmik előtte teljesen 
ismeretlenek s így kétségbevonta, hogy említett szavak 
egyátalában jelentenek valamit. Taconnat Jeannak kép
telen mód tetszett az ő makacssága, s végül ő is kérde
zett tőle valamit.

— Hm, e szerint ön sohasem dáridózott amúgy isten 
igazában ?

— Nem . . . mert nem házasodtam meg.
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Ekkor a jeles perpignani trombitaharsogású hangja, 
olyan homéri kaczagásba csapott át, hogy az asztalon 
álló poharak is csaknem elkezdettek tánczolni.

Szóval sehogy sem tudták belőle kicsiholni, hogy pél
dányképe volt-e a józanságnak, vagy nem; hogy elpusz- 
títhatlan egészségét a mértékletes életnek vagy vas szer
vezetének köszönhette-e, melyet semminemű kicsapon
gás meg nem ronthatott ?

— Ahá, kedves Dardentor, most már értem ; a ter
mészet önt arra teremtette, hogy egyike legyen e század 
leendő száz éves ritka példányainak !

— Miért ne, kapitány?
— Úgy van, miért ne ! — ismétlé Lornans Marczeh
— Ha a gép jó szerkezetű, megvan a súlyegyene, 

bőségesen olajozzák, gondosan vigyáznak reá, nem értem, 
miért ne tarthatna örökké ! — mondá Dardentor Clovis.

— Úgy van, főleg fűtőanyag dolgában nem szorul 
meg — tódítá Taconnat Jean.

— No abban nem szorulnak meg soha ! — vágott közbe 
Dardentor Clovis, megcsörgetve nadrágja zsebét, mely 
csörgött is annak rendje-módja szerint. — Nos, uram, 
megelégelték már, hogy az ördögöt falra fessék előttem ?

— Nem ! — mondá ünnepélyesen Brúnó doktor.
Erősen fejébe vette, hogy a perpignanit sarokba 

szorítja.
— Nagyon elvetette a sulykot . . . nagyon !... Nincs 

gép a világon, mely el nem kopik, s nincs olyan szerve
zet, mely a szolgálatot idővel fel nem mondaná. . . .

— Az a gépésztől függ ! — vágott közbe Dardentor 
Clovis, szinültig megtöltve újra poharát.

— Végül is azt hiszi ön — folytatá a doktor, — hogy 
sohasem fog meghalni? . . .

— Miért is halnék meg, hiszen soha életemben orvos 
kézre nem bíztam magamat ?... Egészségökre, uraim !



ECrÉSZSÉGÖKRE, uraim !

Verne Gyula. Dardentor Clovis.
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És poharát fölemelve rendre koczintott mindenkivel, 
s egy hajtásra fenékig kiüríté az általános jókedvnek 
közepette. A vidám hangulat lármás, mámoros jó kedvvé 
fokozódott, s késő estig eltartott.

A mulatók zaját bizony meghallották a siralmas álla
potban sinylődö utasok is, kik kabinjaikban hanyatt fekve 
várták a kellemetlen rohamokat, s aligha szolgált eny
hülésökre.

Désirandelle úr néhányszor megjelent az ebédlő ajta
jában. Szörnyen fájt neki, hogy nem ehetik, mert úgy a 
maga, mint felesége ő nagysága terítékét a hajó-jegygyel 
együtt fizette ki. De alig hogy bedugta a fejét, felfordult 
újra a gyomra, s nyakra-főre szaladt fel a fedélzetre.

Csak az a gondolat vigasztalta :
— Legalább Agathokles leeszi a mi részünket is.
Valóban ifjabb Desirandelle tőle kitelhetőleg igyeke

zett, hogy a család nevében méltóképpen működjék az 
asztalnál.

Dardentor utóbbi feleletével más irányba térült a be
széd. Hát ennek az élni tudó és szerető, ritka étvágyú 
és torkú embernek csakugyan ne volna Achilles-sarka ? 
Hogy hatalmas szervezete, pompás egészsége van, abban 
nem kételkedhetett senki. . . . Ámde azért bizonyára ő 
is csak meg fog egyszer halni, . . . nehezen kerülheti 
el, mert a gyöngébbek kedvéért légyen mondva, csaknem 
mindnyájan meghalunk. S ha majd üt a végzetes óra ... 
kire fogja nagy vagyonát hagyni? kié lesznek házai, 
bútorai a gazdag perpignani kádármesternek? Hiszen 
sem közeli, sem távoli rokonnal nem áldotta meg öt 
az ég ?. . .

Ez irányban kezdé a beszédet Lornans Marczel :
— Miért nem gondoskodott örökösökről?
— Hm, ... de hát hogyan?
— Teringettét, hiszen csak tudja a módját ! — kiál-

5*
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tott fel Taconnat Jean. Az ember elvesz egy szép, fiatal, 
egészséges leányt feleségül.

— Én ?.. . Feleségül ?
— Világos !
— No lám, ilyesmi sohasem jutott az eszembe.
— Pedig erkölcsi kötelessége lett volna — szólott 

közbe Bugarach kapitány — s minthogy még nem 
késett el. . . .

— Házas ember ön, kedves kapitány?
— Nem vagyok.
— Hát ön, kedves doktor.
— Én sem.
— Hát önök, uraim ?
— Szó sincs róla — feleié Lornans Marczel,— de hát 

mi még rá érünk.
— No lám, önök közül egyik sem házasodott meg, 

miért kivánják tehát, hogy én házasodjam meg?
— Azért, hogy családja legyen — oktatá Taconnat 

Jean.
— Az, meg gondjaim is, úgy-e, melyek a családdal 

együtt szoktak járni?
— És hogy gyermekei... később unokái legyenek....
— És a gyermekekkel az a tömérdek kellemet-

— Szóval, hogy maradjon valaki ön után, a ki őszin
tén megsiratja halálát ...

— Vagy inkább örüljön azon!
— Hát azt hiszi, az állam nem fog örülni, ha majdan 

az ön vagyona reá száll ? — jegyzé meg Lornans 
Marczel.

— Az állam? . . . vagyonomat örökölni . . . hogy 
aztán csakhamar elolvadjon a sikkasztok keze között?...

— Ez nem felelet, Dardentor úr, — mondá Lornans 
Marczel,— az embert arra rendelte a természet, hogy csa-
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ládot alapítson, s tovább éljen gyermekeiben és uno
káiban. . . .

— Megengedem ; de ahhoz nem kell házasság, lehet 
anélkül is.

— Hogy-hogy? — kérdé a doktor.
— Csak úgy, a mint mondtam, szóról-szóra úgy 

értem ; én részemről inkább választanék olyan gyerme
ket, a kit már szemeimmel láttam.

— Fogadott gyermekeket? — kérdé Taconnat Jean.
— Világos! Hát nem százszorta jobb? Nem sokkal 

okosabb dolog? Az ember válogathat legalább. Olyat 
választunk, a ki testileg és lelkileg egyaránt ép, túl van 
azon a koron, mikor szamárhurut, sarlah és himlő fenye
geti állandóan ; szőkét, barnát, ostobát vagy okosat sze
melhetünk ki. Ha tetszik fiút, ha tetszik leányt ; egyet, 
kettőt, hármat vagy akár egy tuczatot. Szóval az ember 
tökéletesen szabad, s vagyonának örökösévé a legkedve
zőbb feltételeknek megfelelőt nevezi ki, s nem kell arra 
várnia, hogy az ég áldja meg magzattal. Megáldhatja 
magát az illető kénye-kedve szerint.

— Helyes, Dardentor úr, helyes ! — kiáltott fel Tacon
nat Jean. — Fogadott gyermekeinek az egészségére ürí
tem ezt a poharat.

A poharak újra összecsendültek.
A vidám asztaltársaság tagjai el sem tudják képzelni, 

hogy minő élvezettől fosztotta volna meg őket a beszé
des perpignani, ha ez utóbbi kijelentést nem koczkáz- 
tatja vala. A szó szoros értelmében dominálta a helyzetet.

— Hiszen ez az ön elmélete magában véve helyes — 
vélekedék Bugarach kapitány, — de gondolja csak meg, 
ha mind a világ ezt vallaná, ha csak nevelő-apák és 
nevelő-anyák volnának a földön, végre is honnan szednék 
elő a fogadott gyermekeket?

— No már annyira csak nem jutunk, kedves kapitány,
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— veté közbe Dardentor Clovis.— Mindig akadnak derék, 
jóravaló férfiak, a kik megházasodnak . . . ezeren, sőt 
milliók is. . . .

— Okosan, mert különben mit érne ez a szépséges 
szép világ — jegyzé meg Brúnó doktor.

A társalgás élénken folyt tovább, a nélkül, hogy Orien
tal Eustache urat a kávéjának szürcsölgetésében, avagy 
ifj. Désirandelle urat a csemegés-tál teljes kifosztásában 
csak némileg is megakadályozta volna.

Ekkor Lornans Marczel, visszaemlékezvén a polgári 
törvénykönyv VIII. czikkére, a jogtudományt tette beszéd 
tárgyává.

— Ha az ember valakit fiává vágj7 leányává akar 
fogadni, Dardentor úr, bizonyos föltételeknek kell okve- 
tetlenül megfelelnie. . . .

— Tudom . . . tudom, Lornans úr, sőt egyik-másik 
föltétel teljesítéséről már eddigelé gondoskodtam is.

— Lehet — folytatá Lornas Marczel, — először is 
francziának kell lennie, már vagy himnemünek vagy nő
neműnek. . . .

— Jó magam, a himnemüek közé tartozom, ha az 
uraknak nincs valami ellenvetésök....

— Szó nélkül elhiszszük — vágott közbe Taconnat. 
Jean, — s nem is csodálkozunk felette valami erősen.

— Továbbá az adoptálni akaró féltől megkívánja a 
törvény, hogy gyermekei avagy törvényes descenden- 
sei ne legyenek — folytatá Lornans Marczel.

— Úgy van, jogtanácsos úr, szakasztott az én esetem;; 
sőt még azt is hozzá teszem, hogy ascendenseim sin
csenek. . . .

— Az ascendensek nem tilosak.
— Jó, de nekem ilyenek sincsenek.
— No de az egyik föltételnek még sem felel meg,, 

Dardentor úr. . . .
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— Melyiknek?
— Még nem ötven éves. Legalább is ötven évesnek 

kell lenni az adoptálni szándékozónak.
— Eh, öt év múlva már leszek annyi, ha isten is úgy 

akarja, mint én, — s ugyan bizony miért ne akarhatná.
— Ha nem akarná, nem volna igazságos — vágott 

közbe Taconnat Jean. — Bölcsebbet ennél nem csele
kedhetnék.

— Meghiszem azt, Taconnat úr. Megvárom, míg az 
ötvenedik évemet-betöltőm, s akkor aztán, ha kellő alka
lom kínálkozik — így szokták mondani a kereskedő 
világban is — neki vágok az adoptálásnak. . . .

— Hanem egyre vigyáznia kell — folytatá Lornans 
Marczel a jogtudósi leczkéztetést — az a bizonyos him- 
nemű vagy nőnemű adoptálandó egyén harminczöt éves
nél idősebb ne legyen, mert a törvény szerint a fogadott 
gyermeknek a nevelő apánál vagy anyánál legalább tizen
öt évvel fiatalabbnak kell lennie.

— Micsoda, hát azt hiszi, hogy holmi agglegényt 
vagy aggszüzet fogadnék gyermekemmé — kiáltott fel 
Dardentor Clovis. — Ments Isten ! Sem harminczöt, sem 
harmincz évest nem választok, hanem olyant, a kit 
éppen akkor nagykorúsítanak, a mint ezt a törvény meg
szabja.

— Helyes . . . helyes . . . viszonzá Lornans Marczel. 
Meglehet, hogy a feltételek java részének megfelel, de 
sajnálattal kell kijelentenem, hogy az egyik föltétel
nek — akár fogadok is reá — nem felelhet meg. . . .

— Remélem, nem azt akarja mondani, hogy nincs jó 
hírem ! Avagy akadna olyan ember, a ki kétségbe merné 
vonni a keleti Pyrenáeken, Perpignanban lakó Darden
tor Clovis tisztességét ?...

— Senki ! — kiáltott fel Bugarach kapitány.
— Egy árva lélek sem — tevé hozzá Brúnó doktor.
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— Egyetlen teremtett lény sem ! — tódítá Taconnat 
Jean.

— Föltétlenül nem — tetézte meg szóval Lornans 
Marczel. — Eszem ágában sem volt ilyesmire gondolni.

— Hát mire gondolt? — faggatá Dardentor Clovis.
— Olyan föltételre, mely ott van szórul-szóra az em

lített törvényczikkben, melyre ön eddig úgy látszik, ügyet 
sem vetett. . ..

— Nos, melyik az?
— A törvény megkívánja, hogy az-adoptáló az adop- 

tálandóról hat álló évig, míg az kiskorú volt, gondos
kodott légyen. . . .

— Benne van ez a törvényben ?...
— Szórul-szóra!
— Ki volt az a marha, a ki ilyesmit vett bele a tör

vénybe ?
— Az a bizonyos «marha» itt mellékes.
— Nos, Dardentor úr — faggatá Brúnó doktor — 

gondoskodott már valakiről ismerősei körében?
— Még csak az kellett volna !
— Nos hát akkor nincs egyéb tennivalója, minthogy 

vagyonát holmi nevéről elnevezendő jótékony egyesület 
alapítására fordítsa — vélekedék Taconnat Jean.

— Ez is a törvényben áll ? — kérdé a perpignani kissé 
megrökönyödve.

— Egészen világosan ! — bizonyítá Lornans Marczel.
Dardentor Clovis nem is igen igyekezett eltitkolni, 

hogy a törvénynek ez az intézkedése mennyire lehütötte 
őt. Pedig milyen könnyű dolog lett volna hat évig egy 
kiskorú gyermekről gondoskodni. Hogy ez az eszébe nem 
jutott !... Az ám, csak ki biztosíthatta volna öt arról, 
hogy azokból a tacskókból valami jóra való lesz !... Hm, 
tény, hogy nem gondoskodott senkiről ! Hátha Lornans 
Marczel bolonddá tartja őt ?
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— Bizonyos ön abban, hogy az törvény? — kérdé 
újólag.

— Biztosítom önt, hogy benne van — feleié Lornans 
Marczel. — Tessék felütni majd a törvénykönyvet . . . 
Czím: Az adoptálásról, 345. czikkely.

Ott van ez a feltétel : s folytatásul még ez ni . . . 
kivéve, ha az adoptálandó esetleg. . . .

— Esetleg ?... nos, . . . nos ?
Kissé kiderült az arcza.
— Tovább . . . tovább !... Gyorsan ! — kiáltott fel. 

— Valósággal kinpadra von azokkal a «kivévék»-kel.
— Nos hát — folytatá Lornans Marczel, — kivéve, ha 

az adoptálandó az adoptálónak esetleg megmenti az 
életét akár harczban, akár a tüzböl vagy vízből kiszaba
dítja — így szól a törvény.

— Az ám, csakhogy én még nem estem a vízbe, és 
nem is fogok belé esni soha — feleié Dardentor Clovis.

— Pedig megtörténhetik önnel is úgy, mint akár
melyik ember fiával — jegyzé meg Taconnat Jean.

— Remélem, a házamban sem támad soha tűz !
— Pedig az ön háza is kigyúlhat, mint bárki másé, 

vagy ha nem is az öné, de például a színház, mikor 
éppen benne van, avagy a'gőzhajó fedélzete, melyen ül...

— Nem bánom; a tűz és víz dolgában talán igazuk 
lehet, uraim, de hogy a harczban valaha szükségem 
lenne segítségre, azt már nehezen tudom elképzelni. 
Istennek hála, épkézláb ember vagyok, tudok én maga
mon segíteni.

— Ki tudja? — feleié Taconnat Jean.
Lornans Marczel egészen helyesen idézte és magya

rázta azt a bizonyos törvényt, egyet-mást ugyan elhall
gatott, de hát azok mind olyan részletek voltak, melyek 
Dardentor Clovisra, mint agglegényre, nem vonatkoztak.

E szerint Dardentor Clovis nem egyhamar remél-
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hette, hogy fogadott gyermekben gyönyörködhessék. Ha 
ngyan arra nem adja reá a fejét, hogy kiválaszt holmi 
kiskorú gyermeket, gondosan nevelteti hat évig s 
akkor. . . . Hm, de hátha nem talál jól kiütni válasz
tása. . . . Ha ez nincs Ínyére, akkor az életmentőt kell 
megvárnia; veszélybe kell sodródnia, vagy tűzben, vízben 
küzködnie a halállal, miglen jön a leendő fogadott 
gyermek, s kiragadja a halál torkából. ... De ugyan 
bizony történhetik-e ilyesmi Dardentor Clovis-val? 
Ô maga sehogy sem akarja elhinni, a többiek is nehezen 
tartják lehetségesnek.

A mulatozók még rövid ideig beszélgettek, a pezsgő
folyt. A mi derék perpignaninkat meg-megtréfálták, s 
ő maga nevetett hozzá a legjobbizüeket. Elvégre is 
belátta, hogy ha az adoptálás nem sikerül, követnie kell 
Taconnat Jean tanácsát, s hogy vagyonát az állam kör
meitől megmentse, holmi jótékony intézet alapítására 
kell hagynia. . . . Avagy még életében oda ajándékoz
ta^ a bárki fiának.... Eh nem ! . . . . Marad a régi terve 
mellett !... Szóval a mulatók ebéd végeztével fölmen
tek a fedélzetre.

Már csaknem hét óra felé járt az idő. Gyönyörű este 
volt, az éjjel is ilyen szépnek ígérkezett. A vászon-tetőt 
bevonták.

Kéjjel szívták az üde, tengeri levegőt. Nyugat felől 
az esti szürkületben csak homályos körvonalai látszottak 
a szárazföldnek.

Dardentor Clovis és új ismerősei csevegve sétálgattak 
a fedélzeten, szívták a drága, illatos szivarokat, melyek
kel a szeretetre méltó perpignani udvariasan megkínálta 
őket. Bőséggel volt tárczájában.

Fél tízkor eloszlott a társaság. Abban állapodtak 
meg, hogy holnap reggel megint találkoznak.

Dardentor Clovis Désirandelle urat Désirandellené ő
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nagysága kabinjáig eltámogatta, s visszavonult a maga 
szobácskájába, hogy csendes, éjjeli nyugalomra hajtsa a 
fejét.

Ekkor Taconnat Jean így szólott unokabátyjához :
— Marczel, valamit gondoltam !
— Nos?
— Jó volna, ha az a derék ember minket adop

tálna. . . .
— Minket?
— Tégedet és engemet . . . vagy kettőnk közül 

egyiket.
— Bolond vagy Jean !
— Aludjunk rá egyet, Marczel ; holnap aztán elmon

dom neked, hogy mi a tervem.



V. FEJEZET.

Melyben Patrice néhányszor tapasztalja, hogy az ő urában 
nincs- elegendő előkelőség.

Másnap reggel nyolcz órakor még egy lélek sem volt 
a fedélzeten. A tenger éppenséggel nem adott okot arra, 
hogy az «Argeles» utasainak nyugtalan legyen az álma. 
Alig volt észrevehető a hajó ingadozása. A ki napfel
keltekor még nem volt a fedélzeten, az bizonyára csak 
lustálkodik. A csendes éjre a felséges nap sütött ki.

Ha lustálkodókról beszélünk, csak azokat a szerencsés 
teremtéseket értjük, a kiket a tengeri betegség megkí
mélt; a siralmas állapotúak — így például a Dési- 
randelle pár — a legszebb reggelnek sem tudtak örven
deni s mindaddig nem örvendhetnek, míg a kikötőbe 
nem érnek.

A levegő nagyon tiszta volt, s a nap sugarai melegen 
tűztek alá, a tenger tükrén végig-szaladtak csillogva- 
ragyogva. Az «Argeles» most már oly sebesen haladt, 
hogy óránkint tíz tengeri mértföldet tett meg. Dél-dél
kelet felé éppen a Baleároknak vette irányát. Útközben 
egy-két hajóval találkozott, a távol közelében elvesző 
füstoszlopok jelelték irányukat.

A kapitány egy maga járt alá s fel a fedélzeten, hogy 
ellenőrizze, vajjon minden rendben van-e?

Ekkor jött fel oda Lornans Marczel és Taconnat
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Jean is. A kapitány barátságosan kezet szorított velök s 
kérdezé:

— Uraim, remélem, jól aludtak?
— Nemcsak jól, hanem felségesen, kapitány úr — 

feleié Lornans Marczel, — felségesebbet el sem lehet 
képzelni. Nincs a világnak az a szállója, a melynek ágyá
val elcserélném az « Argeles»-ét.

— Én is azt hiszem, Lornans úr — viszonzá Buga- 
rach kapitány, — nem is tudom elgondolni, hogy egye
bütt is lehet lakni, s nem a hajón.

— Mondja el ezt Désirandelle úrnak, Tamás vagyok 
benne, hogy ő is így gondolkozik. . . .

— Eh, szárazföldi patkánynép valamennyi, nem tud
ják kellően méltányolni a tengeri út gyönyöreit! — 
kiáltott fel a kapitány.— Podgyászok, oda le valóka rak
tárba. Csak szégyent hoznak hajónkra. De hát a menet
jegyet megfizetik és . . .

— Ahá ! — vágott közbe Lornans Marczel.
Taconnat Jean, ki egyébként nagyon beszédes volt, 

ezúttal nem szólott semmit, csak kezet szorított a 
kapitánynyal. Úgy látszik, valami főtt az agyában.

Lornans Marczel még egyet-mást kérdezett a kapi
tánytól.

— Mikor látjuk meg Majorcát?
— Majorcát? . . . Körülbelül délután egy órakor. 

A Baleári hegyeket már nemsokára.
— Pálmában megállapodunk ?
— Este nyolcz óráig, addig tart az Oranba szállí

tandó teberárú felrakodása.
— Kimehetünk a szigetre úgy-e ?
— Oda nem ... de Palma városába igen. S a mint 

mondani szokták, érdemes a fáradságra.
— Micsoda? ... A mint mondják? Hát ön, kapi

tány úr, még nem járt Máj orcában?
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— Legalább harminczszor—negyvenszer.
— Es nem nézett körül a városban?
-Hja, uram, arra idő kell, honnan volna nekem 

arra való időm?
— Idő . . . hm, s kedv is úgy-e bár?
— Úgy van, kedv is kellene hozzá ; én pedig őszin

tén megvallva, csakhamar szárazföldi betegségbe esem, 
ha a tengertől búcsút veszek.

Evvel megszakadt a beszéd; a kapitány dolga után 
látott, Lornans Marczel unokaöcscséhez fordult.

— Hallod-e, Jean, olyan néma vagy ma reggel, mint 
Harpokrates.

— Valamin töröm a fejemet.
— Min?
— Azon, mit tegnap este mondottam neked.
— Mit is mondottál csak ?
— Hogy egyetlen módunk volna ahhoz, hogy a per

pignani úrral adoptáltassuk magunkat.
— Még mindig az motoszkál a fejedben?
— Az . . . egész éjjel kotoltam ezen a dolgon.
— Komolyan beszélsz ?
— Nagyon komolyan. . . . Neki fogadott fiúk kelle

nek. No jó . . . adoptáljon minket . . . jobbakra csak 
nem találhat.

— Éppen oly szerény, mint képzelődő vagy.
— Látod, Marczel, katonának lenni elég szép dolog, 

s főleg nagy szerencse, ha az ember a 7-chk vadász
zászlóaljhoz juthat, s mégis attól tartok, hogy a kato- 
násdi most már nem olyan kellemes foglalkozás, mint 
hajdanában volt. Mert hát a régi jó időkben mindunta
lan kitört egy-egy friss sütetü háború; volt előhaladás, 
csak úgy hullott az érdemkereszt-eső. Manapság a 
háború — főleg az európai — a szó való értelmében 
képtelenség, mert rengeteg hadseregekről van szó ; azt a
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sok millió embert felszerelni, vezetni és élelmezni óriási 
feladat. A mi fiatal hadnagyainknak egyéb reményük 
nem is lehet, mint felvergődni kapitányságig, s aztán 
nyugalomba vonulni. A katonai pálya még a legkedve
zőbb körülmények között sem kecsegtet olyan jövővel, 
mint hajdanta. A nagy háborúk helyett ott vannak ma 
a nagy hadgyakorlatok. Hiszen, igaz, szocziális szempont
ból óriás haladás ez, de ... .

— Jean, ezt nekünk akkor kellett volna meggondol
nunk, mikor még nem indultunk Algirba. . . .

— Értsük meg egymást, Marczel. Én most is éppen 
úgy hajlandó vagyok beállani katonának, mint jó 
magad. Ha azonban a sors kegyes istennője útköz
ben elénk találná önteni a bőség szarujának kívána
tos dolgait. ...

— Ugyan, bolondokat beszélsz újra !
— Teringette !
— Te abban a bizonyos Dardentorban már . ..
— Második apánkat látom !
— De arról megfeledkezel, hogy neki rólad már kis

korodban hat évig gondoskodnia kellett volna, hogy fiává 
fogadhasson. Avagy talán csakugyan gondoskodott?

— Nem igen hinném, — feleié Taconnat Jean, — én 
legalább nem vettem eddig észre.

— Hála Istennek, meg kezd jönni újra az eszed, Jean, 
mert már tréfára áll a szájad.

— Tréfa is, meg nem is tréfa.
— Avagy megmentetted a derék Dardentor életét: 

kiragadtad tüzből, vízből, harcz-viharából ?
— Még nem ... de meg fogom menteni az éle

tét .. . vagy inkább mi ketten mentjük meg őt a 
halálból.

— Hogyan ?
— Arról még sejtelmem sincs.
Verne Gyula. Dardentor Clovis. 6
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— A szárazon, tengeren vagy a levegőben leszünk-e 
élete megmentői?

— A körülményektől függ, s hogy alkalom fog kínál
kozni, az több, mint bizonyos. . ..

— Úgy-e még akkor is, ha azt a kínálkozni nem 
akarózó alkalmat te rántanád elő a hajánál fogva, mi?

— Miért ne? ... Lásd, például mi most az «Argeles» 
fedélzetén vagyunk ; tegyük fel, hogy Dardentor úr belé- 
esik a tengerbe. . . .

— Csak nem akarod őt beledobni?
— Nos, tegyük fel, hogy beléesik ... Te meg én, 

mint két hőslelkü neufundlandi utána ugrunk, a fent- 
nevezett két neufundlandi kihúzza őt, s ő a nevezett két 
neufundlandit megteszi ku... akarom mondani... foga
dott fiainak. . . .

— Könnyű neked, Jean, te jól tudsz úszni, de én 
bezzeg nem tudok; s hahogy csak ez az alkalom kínál
koznék Dardentor úr megmentésére. . . .

— Helyes, Marczel. Én magamra vállalom őt a ten
geren, te a szárazon, de egyben már előre meg kell álla
podnunk; ha belőled lesz Dardentor Marczel, én nem 
leszek reád féltékeny ; ha azonban nekem találna ez a 
pompás név osztályrészül jutni, vagy mindkettőnk
nek. . . .

—- No már erre nincs mit felelnem, szegény Jea- 
nom !

— Jól van, ne felelj hát, de csak egy feltétel alatt 
engedem meg, adj szabad kezet, hadd csináljam azt, a 
mi nekem tetszik, ne támaszsz akadályt. . . .

— Te Jean, csak azt nem szeretem, hogy erről a fe
jedben nőtt bolondgombáról olyan szokatlan komoly 
hangon beszélsz. . . .

— Mert a dolog maga is nagyon komoly. Egyébiránt 
nyugtasd meg szivecskédet, vigabb szempontból fogom
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majd fel a dolgot, s ha esetleg kudarczot találnék val
lani . . . azért a koponyámból nem rázom ki az agy
velőmet.

— Van még benne?
— Van... nehány grammnyi !
— Tudd meg, hogy bolond vagy !
— Teringette !
Egy ideig ebben a tónusban beszélgettek még Jean 

ötletéről, fútták a füstöt; Lornans Marczel nem vette 
komolyan egy perczig sem öcscse szándékát.

Amint fel s alá sétálgattak a fedélzeten, egyszer csak 
megpillantják Dardentor szolgáját. Ott állott, mint egy 
czövek szemrehányó pillantással, kifogástalan libériában 
a kürtő mellett.

Mit csinált ott, kire várt olyan bámulatos türelem
mel? Várta, hogy a gazdája felébredjen. Eredeti egy pél
dánya volt Patrice az urasági inasoknak, szakasztott 
olyan eredeti figura, mint a gazdája, Dardentor Clovis. 
Pedig éktelen nagy vala köztük temperamentum és jel
lem dolgában a különbség.

Patrice — így hívták, pedig nem volt skót, de azért 
illett reá ez a név, mely tudvalevőleg a római patriczius 
szóból származik.

Negyven éves lehetett, a szó szoros értelmében ura
sági inas «comme il faut». Előkelő modora szörnyen el
ütött gazdájának parasztos nem törődömségétől. Feje 
hosszúkás kerek volt, arczának, melyet naponta végig 
szántott borotvájával, simák a vonásai, homloka kissé 
lapos, szemében bizonyos rátartóság, félig zárt ajkai 
közül két sor ép fog villant elő, szőke haját gondosan 
fésülte, ha beszélt, röviden, de finom kifejezésekkel, egy
szóval előkelő úri inas volt ő tetötül talpig. Csaknem 
olyan volt, mint valami angol pair. Már tizenöt éve 
szolgálja Dardentort, számtalanszor szándékozott neki
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felmondani; viszontag Dardentor is ugyanannyiszor 
úti laput akart a talpára kötni; de hát egymás nél
kül — őszintén szólva — nem is tudtak volna el lenni, 
pedig mennyire különböztek egymástól. Patricet nem 
is a szép bér kötötte csupán a perpignani kádár úri 
házához, hanem főleg gazdájának jól kiérdemelt föltét- 
len bizalma. Pedig milyen érzékeny sebet ütött gyakran 
Patrice szivén Dardentor bizalmaskodása, szókimondó 
természete és délvidéki szószátyársága ! Szerinte Dar
dentor úr teljesen híjával volt az illemtudásnak. Meg
feledkezett arról a méltóságról, melyre társadalmi hely
zeténél fogva ügyelnie kellett volna. Ha valakinek köszönt, 
ha valakinek bemutatták, minduntalan a hajdani kádár
mester ütötte ki a fejét a zsákból. Szóval, fogalma 
sem volt a finomabb társadalmi illemszabályokról, 
de hát hogy is tanulhatta volna el a sok ezer hordó 
dongáinak összekalapálása közben? Patrice nem is 
átallotta minden kinálkozó alkalommal megdorgálni 
Dardentor urat.

Dardentor Clovis néha nem is vette rossz néven, ha 
Patrice őt leczkéztette. Nevetett rajta, csúfolódott a 
libériás Mentorral, s még jobban kihozta Patrice urat a 
sodrából.

Ha azonban nem volt jó kedve, megharagudott, a 
pokolba menesztette boldogtalan belső titkos tanácsosát, 
s felmondott neki, hanem az a felmondási hét sohasem 
telt le.

Patrice nem volt megelégedve, hogy olyan urat szol
gál, kiben semmi igazi gavalléros előkelőség nincsen ; 
Dardentor Clovis pedig alapjában véve büszke volt arra, 
hogy olyan előkelő modorú inasa van.

Tegnap megint rossz napja volt Patricenak. Panasz
kodott a vendéglősnek, hogy Dardentor úr szája az ebéd
nél ismét úgy eljárt, s annyi hiábavalóságot fecsegett
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össze, s a többi urak előtt olyan nevetséges alakban 
mutatta be a délvidéki urak typusát.

Patrice nagyon boszus volt, nem is titkolta el. Azért 
jött olyan korán, a nélkül, hogy hívták volna, gazdájá
nak az ajtaja elé és bekopogtatott.

Az első kopogtatásra nem hangzott felelet ; erősebben 
kopogtatott.

— Ki az ? — dörmögé a gazda álmos hangon.
— Patrice. . . .
— Ugyan ! Lódulj a pokolba !
Patrice e bátorságos felszólításra nem ment ugyan 

a pokolba, de végig borzongatta hátát ez az éppen 
nem parlamentáris kifejezés, pedig hát hozzá szok
hatott.

— Ez az ember csiszolhatatlan — dörmögé ma-

Az angol lordok méltóságával ment fel a fedélzetre, s 
várta a gazdáját.

Jó sokáig kellett várnia, mert Dardentor úrnak nem 
igen volt ínyére felkelni az ágyból. Végre nyikorgott a 
kabin ajtaja, majd a fedélzeten megjelent történetünk 
hőse is.

Taconnat Jean és Lornans Marczel rögtön megpillan
tották :

— Vigyázz !... apánk ! — suttogá Taconnat Jean.
Lornans Marczel nem állhatta meg, hogy hangosan 

ne kaczagjon.
Eközben Patrice szigorú arczczal és szemrehányó 

tekintettel komolyan lépett gazdája elé.
— Hajlandóbb vagyok meg sem érteni, hahogy nagy

ságod kevésbbé nyájas szavait ilyen alakba öltözteti. 
Egyébként van szerencsém megjegyezni, hogy az a kerek, 
lapos sipka, melyet fejére méltóztatott tenni, nem illik 
egy I-ső osztályú utashoz.
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Abban igaza volt, hogy Dardentor Clovisnak nem igen 
kölcsönözött előkelő külsőt a sipkája.

— E szerint nem tetszik neked a sipkám, Patrice?
— Éppen oly kevéssé, mint a gyapjú-jopka, melybe 

talán azért burkolózott, mert hajón utazván, tengerész
nek akar látszani.

— No abban igazad van !
— Ha nagyságod szine elé bocsátott volna, bizonyára 

megakadályoztam volna, hogy így öltözködjék.
— Megakadályoztál volna, Patrice ?...
— Nem szokásom megjegyzéseimet eltitkolni, még 

ha meg is neheztel nagyságod, s a mit otthon a per
pignani úri házban megteszek, azt remélem, a hajó fedél
zetén is megtehetem.

— Ki méltóztatott mindent önteni, a mit a begyé
ben tartogatott, Patrice úr? . . .

— Válogatott kifejezésekben tolmácsolt nyilatkozata 
daczára is ki kell jelentenem, hogy még nem ön
töttem mind ki, a mi a szivemen van. Mindenek 
előtt nagyságod tegnap ebédnél jobban tartózkodhatott 
volna a...

— Tartózkodhattam volna ?... Talán sokat ettem ?
— És ivott.... Amint a «comme il faut» vendéglőstől 

hallottam.
— Miket fecsegett önnek az a «comme il faut» 

ember? — kérdé Dardentor Clovis, a ki most már 
nem tegezte Patricet, mert kezdett jóllakni a leczkéz- 
tetéssel.

— Hogy nagyságod olyan dolgokról . . . igenis, 
dolgokról beszélt, melyekről véleményem szerint inkább 
hallgatnia kellett volna, főleg idegen emberek előtt. Ezt 
nemcsak az okosság parancsolja, hanem az önérzet 
is. . . .

— Patrice úr !.. .



88

— Méltóztatik parancsolni?
— Elment ön oda, a hova ma reggel küldöttem, mikor 

olyan bambán elkezdett dörömbölni az ajtómon ?...
— Nem jut már eszembe, hogy hova ? . . .
— Majd segítek, Patrice úr ... a pokolba, . . . igen, 

a pokol mélységes fenekébe küldöttem. Kegyes engedel- 
mével újra oda küldöm most, s várjon ott, míg magának 
csengetek.

Patrice félig lecsukta a szempilláit, ajkát kissé össze- 
csucsorította, sarkon fordult, s a hajó elörészébe ment. 
Désirandelle úrral egyszerre érkezett oda.

— Ah, derék barátom! — kiáltott íel Dardentor 
Clovis, a mint Désirandelle urat megpillantotta. — Hogy 
érezi magát a tegnapi siralmak után ?

— Sehogy.
— Bátorság, öreg barátom, csak bátorság ! Igaz ugyan, 

hogy még mindig olyan az ábrázata, mint a fehérített 
vászon; szeme üveges tekintetű, ajkai kékek ... de 
sebaj . . . majd csak eljutunk a túlsó partra.

— Kutya egy állapot, Dardentor !
— Eh, nagyon a falra festi az ördögöt ! Fel a fejjel ! 

«Sursum corda!» a mint a katholikus templomokban 
az énekes misében énekelik. Nehány óra múlva száraz 
földet tapodhat a lábával, az «Argeles» Palma előtt pihe
nőt tart. . . .

— De csak egy félnapig! — sóhajtott fel Désiran
delle, úr. Este újra fel kell szállani erre az undok 
hajóra. . . . Hej, ha nem Agathokles jövőjéről lenne a 
szó! . . .

— No lám, Désirandelle, ez csak megérdemli, hogy 
holmi apró kellemetlenséget kiálljon érette. Oh kedves 
öregem, én már látni vélem azt a bájos leánykát a túlsó 
parton, a mint várja lámpással a kezében drága Lean
derét, akarom mondani Agathoklesét.... De még sem,
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ez a hasonlat sántít, mert ha jól tudom hajdanában Lean
der belefúlt a tengerbe.... Vajjon mikor tálalják fel már 
a reggelit ?...

— Oh Dardentor, én ebben az ínséges állapotban. . . .
— ínséges . . . szörnyen ínséges ! Tegnap nagy

szerűen ebédeltünk, az ételek is pompásak voltak, mél
tók az asztaltársaság vidám tagjaihoz. . . A derék Brúnó 
doktor, annak ugyan jól oda mondogattam !... S az a 
két párisi fiú !.. . Csupa szeretetreméltóság !... Aga- 
thokles is kitett magáért emberül.... Beszélni ugyan nem 
beszélt egy árva kukkot sem, de annál buzgóbban falato
zott. . . . Torkig ette-itta magát.

— Jól tette !
— Bizonyára !... Hát Désirandellené ő nagyságát 

láthatjuk-e ma reggel ?
— Alig hiszem ; sem ma reggel, sem később. . . .
— Pálmában sem?
— Nincs jártányi ereje sem.
— Szegény feje! . . . Mennyire sajnálom, de egy

úttal bámulom is. Mindezt a sok megpróbáltatást Aga- 
thoklesért állja ki. Ez ám az anya ! Szive van.... No de 
hagyjuk a szivet most.... Nem jön velem fel?

— Nem, Dardentor úr, nem tudok. Inkább ott mara
dok a szalonban. Itt nagyobb a biztonság. Mikor fognak 
olyan hajót építeni, mely nem tánczol olyan veszett 
módra; egyátalában miért is kötik meg az emberek ma
gukat, hogy hajóra üljenek ?

— Annyi szent, Désirandelle úr, hogy a hajók a szá
raz földön nem okvetetlenkednének annyit, mint a ten
geren. Végre is nincs már messze a czél.

Désirandelle úr tehát inkább lenn maradt a szalonban, 
s valószínűleg meg sem mozdul arról a helyről, míg a 
Baleárokhoz nem érkeznek. Dardentor Clovis pedig újra 
visszatért a fedélzetre. Hátra csapta kobakjára a sapká-
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ját, ragyogott az arcza, mint egy kipróbált vén «tengeri 
medvének» ; jopkájába belekapott a szél, s lengette mint 
egy admirál zászlóját.

A két ifjú elébe jött. Kölcsönösen kezet szorítottak 
egymással; aztán megkérdezték, hogy miképen aludt 
Dardentor úr a tegnapi mulatság után. A perpignani 
biztosította ifjú barátait, hogy szakasztott úgy aludt, 
mint a mormota télen.

Erre Taconnat Jean okos előrelátással Dardentor 
Clovis módjára így népieskedett :

— Mi is egy végtében aludtunk, mintha lecsirizelték 
volna a szemünk héját.

Szerencsére Patrice nem hallotta.
Folyt a beszéd tovább bizalmasan. Dardentor Clovis 

örvendhetett, hogy a véletlen evvel a két ifjúval hozta 
össze; viszont a két ifjú sem panaszkodhatott a végzet 
ellen, mert lám, módjukban lesz a derék perpignanival 
még közelebbi érintkezésbe is jutni. Oranban újra talál
koznak. . . . Hosszabb ideig maradnak ott, uraim? — 
kérdé végezetül Dardentor Clovis.

— Bizonyára — feleié Lornans Marczel — mert el
szerződünk. . . .

— Elszerződnek ... a színházhoz?
— Nem, Dardentor úr; a 7-dik afrikai vadász-zászló

aljhoz állunk be.
— Pompás egy zászlóalj, uraim, nagyszerű egy zászló

alj.... Ott lesz előhaladásuk. ... Ez már bevégzett tény, 
nemde? . . .

— Azaz, hogy... vágott közbe némi számítással Ta
connat Jean, — ha valami rendkívüli nem történik 
közben. . . .

— Uraim, — mondá Dardentor Clovis, — bármily 
pályára lépnek is önök, meg vagyok győződve, hogy annak 
becsületére válnak.
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Oh hogy ezeket a szavakat nem hallhatta Patrice! 
A való, hogy Dardentor Clovis, Taconnat Jean és Lor
nans Marczel kölcsönösen örvendettek annak, hogy a 
sors összehozta őket. Sőt még abban is reménykedtek, 
hogy ismeretségüknek Oranban is lesz folytatása.

— Ha tetszik, szálljunk meg ugyanabban a vendég
fogadóban — indítványozá Dardentor Clovis.

— Pompás ! — mondá sietve Taconnat Jean.
— Kezet reá, uraim !
Kezet szorítottak. Taconnat Jean e kézszorításban 

mintha holmi apai meg fiúi melegséget érezett 
volna. . . .

Titokban pedig arra gondolt, hogy ha abban a ven
dégfogadóban véletlenül tűz találna kiütni, milyen pom
pás alkalom kínálkoznék a perpignani életének meg
mentésére.

Tizenegy óra tájban jelezték, hogy közelednek a 
Baleári szigetekhez. Három óra sem telik el, s Majorcá- 
hoz ér a hajó. Minden jel arra mutat, hogy pontosan 
köt ki a pálmái kikötőben.

Ugyanazok az utasok, kik tegnap együtt ebédeltek, 
újra találkoztak az ebédlőben.

A legelső megint Oriental Eustache úr volt. Ott fész- 
kelődött már az asztal jobbik végén.

Ugyan bizony ki is lehetett ez a sajátságos em
ber, ez a szívós hely-vadász, ez a húsból és csontból 
való óra, melynek mutatója reggelit meg ebédet jelzett 
csupán ?

— Vajjon az éjjel is ott aludt azon a helyen? — 
kérdé Lornans Marczel.

— Valószínűleg — feleié Taconnat Jean.
— Bizonyára megfeledkeztek arról, hogy lecsavarják 

a székéről — tódítá a perpignani.
Bugarach kapitány üdvözölte az urakat, majd Brúnó
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doktor is rendre kezet szorított velök. A derék ember 
olyan éhes volt, mint egy farkas — naponta háromszor 
esett ez meg vele. Kérdezősködött kivált Dardentor 
Clovisnak páratlan egészsége felől ?

Dardentor Clovis, a jeles doktor őszinte sajnálatára, 
soha olyan jól nem érezte magát, mint most. . . .

— No ... no !.. . Dardentor úr, nyugtával dicsér
jük a napot.... Van rá eset, hogy néha a legerősebbnek 
látszó emberek a kikötő előtt rokkantak össze.

— Ugyan, . . . ugyan doktorkám !... Maga a fókát 
figyelmezteti, hogy vigyázzon a tengeri betegségre.. ..

— Fókát láttam már ebben a betegségben, mikor 
szigonyt csaptak a hátába, s annál fogva húzogatták ki 
a vízből. . . .

Agathokles is leült a tegnapi helyére. Három-négy új 
vendég is előbukkant, már akár tetszett Bugarach kapi
tánynak, akár nem. Ezek tisztességesen kiéhezettek 
lévén, a reggeliben szörnyű pusztítást fognak bizonyára 
véghez vinni.

Már akár mit mond majd hozzá Patrice, de bizony 
ma is csak az ő gazdája tartotta szóval az egész társa
ságot. Ezúttal nem múltjáról, hanem jövőjéről, vagyis 
orani tartózkodásáról beszélt. Az egész tartományt, 
esetleg egész Algírt be akarja járni lehetőleg a nap 
puszta széléig. Es ugyan bizony miért ne lehetne? 
Megkérdezte mellékesen, hogy laknak-e még ott ara
bok?

— Egy-kettő akad még — viszonzá Lornans Mar
czel, — tartogatják őket, mint ethnográfiai neveze
tességet.

— Hát oroszlánok? . . .
— Az is lehet egy féltuczat — feleié Taconnat 

Jean, — de júhbörbe varrták őket, s a lábaikra karikákat 
tettek.
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— No . . . no, uraim, — ügy elmez tété Bugarach 
kapitány az utasokat, — nagyon ne bizakodjanak el. 
Nem úgy áll a dolog.

A reggeli is pompás volt. Kár, hogy Désirandelle úr 
újra nem kóstolhatta meg.

Tizenkét óra elmúlt, midőn kávéikat elfogyasztva 
felállottak az asztaltól, s felszállingóztak a fedélzetre.

Csak Oriental Eustache maradott a helyén. Dardentor 
Clovis nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze, ki lehet 
ez az evésben ritka pontosságú úr, a ki egyébként senkivel 
sem áll szóba?

— Csak annyit tudok róla — feleié a kapitány, — 
hogy Oriental Eustachenak hívják.

— Hova megy ? Honnan való ?... Mi a becsületes 
mestersége ?

— Úgy hiszem, azt senki sem tudja.
Ekkor előállott Patrice, s felajánlá szolgálatát, 

hahogy igénybe méltóztatnának venni. Hallotta gaz
dájának kérdését, s feljogosítva érezé magát a be
szédre :

— Nagyságod engedelmével abban a szerencsés hely
zetben vagyok, hogy nevezett utasról egyet-mást tudok.

—■ Ismered őt?
— Nem ; de hallottam a vendéglőstől, a ki a cettei 

vendéglős főpinczérétől hallotta..........
— Tégy lakatot a kenyérpusztítódra, Patrice, s mondd 

•el három szóval, ki az a furcsa ember?
— A montélimari csillagvizsgáló társaság elnöke — 

feleié szárazán Patrice.
Csillagász! . . . Oriental Eustache csillagász volt! Aha, 

ezért van az oldalán a távcső, ezért nézi folyton az 
■égboltozatot keresztül-kasul, ha ugyan a fedélzetre 
vetődik. Hogy szóba álljon egyik vagy másik utassal, 
ügy látszik nincs Ínyére.
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— Lehet, hogy az astronomia motoszkál folyton a 
fejében — jegyzé meg Dardentor Clovis.

Egy óra tájban előtűnt a távol ködéből Majorca 
festői hegyeivel.

Az «Argeles» egyet kanyarodott, hogy a szigetet 
megkerülje, s csendesebb vízbe jutott a sziget mentén. 
Erre aztán számos útas jött ki a kabinjából.

A hajó csakhamar elsiklott a Dragonéra veszélyes 
sziklája mellett, melynek tetején világító torony van, 
aztán a froui keskeny szorosba tért be, melynek falai 
meredek szirtfalakul nyúltak fel a magasba. Bal oldalt 
érintették a Calanguera hegyfokot, s aztán a pálmái 
kikötőben horgonyt vetett az «Argeles». A mólón a 
kiváncsiak nagy tömege várta az érkező hajót.

Verne Gyula. Dardentor Clovis.



VI. FEJEZET.

Melyben a Palma városában történt változatos eseményeknek 
folytatását találja a nyájas olvasó.

Ha valamely földet az ember szegről-végre ismerhet, 
a nélkül, hogy csak egyszer látta volna is : a Baleárok 
szigetét bizonyára megismerheti. A turisták kedvelt 
helye e sziget-csoport; s bizony érdemes is arra, hogy 
minél számosabban látogassanak el ide. A szigetek : 
Majorca, Minorca, Cabrera — ez a vadkecske-sziget; 
aztán a Baleárok, melyek a főcsoportot teszik, aztán 
Pityuzok neve alatt ismert Ivitza, Formentera és Conig- 
liera szigetek, mindenik tele sötét fenyvesekkel.

Ha az ember elgondolja, hogy minő részletes leírása 
forog közkézen a Földközi-tenger szigeteinek, nincs is 
arra szükség, hogy útra készülődjék, és saját szemeivel 
lássa azokat a csodaszép tájakat, melyekről a turisták 
elragadtatással beszélnek. Egyszerűen előveszszük azo
kat a könyveket, melyek a Földközi-tenger szigeteiről 
szólnak, legfőképen pedig Salvator* Lajos osztrák fő- 
herczeg ő fenségének a Baleárokról irt müvét, mely a 
maga nemében páratlan egy munka, s imhol látjuk

* Salvator Lajos osztrák folierczeg, I. Ferencz József osztr. császár 
és magyar király unokaöcscse, toskanai nagyherczeg ; öcscse Orth 
János név alatt tengerészéé lett, segy Dél-Amerikába tervezett litban 
nyoma veszett
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látatlanban is a Baleárokat: kitűnő szöveg, szines nyo
mású képei, vázlatai, tervrajzai, térképei mind párjukat 
ritkítják.

Dardentor Clovis, Taconnat Jean és Lornans Marczel 
ezt a ritkaszép könyvet, sajna, nem ismerték, s így ki
kötvén az «Argeles»-szel Majorca szigetén, legalább a 
sziget fővárosát, Pálmát akarták látni, s szép emlékek
kel gazdagon folytatni útjokat.

Mihelyt a hajó a pálmái kikötőben horgonyt vetett, 
számos utas szállott partra. A női utasok legkivált azért, 
hogy a tengeri út sok keserve után pár óráig szilárd föl
det érezzenek a talpuk alatt. A szerencsésebb utasokat a 
város nevezetességei és a környék megtekintésének a 
vágya vonzotta, ha ugyan erre négy óra alatt ráérnek. 
Mert az «Argeles»-nek este nyolcz órakor újra fel 
kell szednie a horgonyt. Az ebédet is e miatt későbbre 
halasztották.

Magától értetődik, hogy Dardentor Clovis, Lornans 
Marczel és Taconnat Jean is azok közé tartoztak, a kik 
partra szállottak. Továbbá Oriental Eustache úr szíjon 
lógó távcsövével és Désirandelle papa meg a fia ; Dési- 
randellené ő nagysága ez alatt édesen aludt a kabin
jában.

— Helyes, öregem — mondá Dardentor Clovis Dési
randelle úrnak. — Nehány órai tartózkodás Pálmában 
némileg kipihenteti nagyon igénybe vett masináját... he, 
lecsiszolja róla a rozsdát, főleg ha az ember így pedibus 
cum iambis csatangol az utczákon keresztül-kasul. 
Remélem, velünk tart?

— Köszönöm, Dardentor — feleié Désirandelle úr, 
kinek most már lassankint kezdett az arcza pirosodni, — 
de aligha győzném önökkel a járást. Inkább beülök a 
kávéházba, s ott megvárom, míg visszatérnek.
rgy is cselekedett, Agathokles jobbján, Oriental Eus- 

7*
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tache a balján haladt. Egyikök sem látszék valami jé 
turistának.

Patrice urának mindenütt nyomában járva, komoly 
ábrázattal kérdé tőle :

— Elkiséijem nagyságodat? . . .
— Meghiszem azt — feleié Dardentor Clovis. — 

Lehet, hogy egyet-mást vásárlók, s bizony nem nagyon 
akarózik azt magammal czipelni.

Palma utczáin úgy végig senki sem mehet, hogy a 
benszülöttek meg ne kinálják majorcai porczellán-kor- 
sóval, rikító színűre festett fayence-okkal, melyek bíz
vást oda állíthatók a khinai porczellán, ama hírhedt 
majolika-árúk mellé.

— Dardentor úr — szólalt meg Taconnat Jean, — 
ha nincs ellenére, elkísérjük.

— Ah, Taconnat úr, éppen kérni akartam önöket, hogy 
együtt tartsunk.

Patrice gazdájának e szavaira némán bólintott fejével. 
Szent meggyőződése volt, hogy ez a két finom művelt
ségű franczia ifjú igen jó hatással lesz gazdájára.

Lornans Marczel mindjárt kitalálta, hogy mi motosz
kál romantikus öcscse fejében, nem állhatta meg, hogy 
el ne mosolyod] ék.

Taconnat Jean észrevette, s így szólott :
— Miért ne adódnék alkalom ?
— Helyes, helyes, Jean, a törvényczikk kívánta alka

lom : harcz, tűz, víz. . . .
— Hátha? . . .
Arra pedig egyátalán nem lehetett Taconnat Jean- 

nak reménye, hogy Palma utczáin ilyesmi esik Darden
tor Clovis;szal ; sem rabló támadás, sem vadállatok nem 
fordultak elő fényes nappal a szép Baleárokon.

Fel kellett minden perczet használniok, hogy minél 
többet láthassanak.



HA NINCS ELLENÉRE, ELKÍSÉRJÜK.
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Palma házai közül kivált három válik ki: a székes
egyház, egy palota, s ettől balra egy jelentékeny hosszú, 
falakkal körül vett és bástyákkal ellátott épület. Azon
kívül számos templomnak a tornya tűnt fel már mesz- 
sziröl.

Ha az ember valamely ismeretlen városba jut, leg- 
bölcsebben cselekszik, ha előveszi a Baedekert, avagy 
e hasznos könyvecske nélkül szűkölködvén, kalauzt 
fogad. Dardentorék ez utóbbi módhoz folyamodtak, fel
fogadtak egy harmincz évesnek látszó, magas termetű 
és szelíd arczú pálmái embert.

Nehány douroban megalkudtak, s gyalog indultak 
városnéző korú tj okra, hogy annak nevezetességeit, 
továbbá szép környékét apróra megnézzék.

Dardentor Clovisnak módfelett megtetszett az, hogy 
kalauzuk jól beszélt francziául, még pedig délies hang
súlyozással, mint például a montpellieriek. Montpellier 
és Perpignan tudvalevőleg csaknem szomszédosak.

A három turista hallgatta a cicerone magyarázatait, 
s járt-kelt a város utczáin.

A Baleárok szigetcsoportjának a története, szó mi 
szó, de nagyon érdekes.

Hajdanában egészen más szerepet játszott, mint ma
napság. Egészen a XVI. századig valóságos középpontja 
volt a tengeri kereskedésnek, mert először is közel esett 
a három legjelentékenyebb európai államhoz : Franczia- 
országhoz, ítáliához és Spanyolországhoz, továbbá az 
afrikai partokhoz, másodszor pedig nagyon könnyű volt 
a közlekedés. Boldog emlékű I. Don Jayme király ural
kodása alatt, a kit Conquistadornak is neveztek, érte el 
virágzása fénykorát.

Ez az uralkodó nagyon vállalkozó szellemű volt, s 
Majorca gazdag hajótulajdonosai készségesen támogat
ták őt minden vállalatában.



KALAUZ.



104

Manapság kiviteli árúi vannak csupán: olaj, mandola, 
kapor, czitrom, zöldség; továbbá sertéseket hizlalnak, 
melyeket a barcellonai piaczon adnak el. Narancsa arány
lag kevés terem, úgy hogy a «Hesperidák kertje» név 
mostanság már nem egészen illik reá, pedig még mindig 
így nevezik a Baleárokat.

Felséges, szelíd éghajlata, tiszta, egészséges, éltető 
levegője, csodaszép környéke magyarázza meg, hogy 
miért nem csappant meg lakóinak száma, mert tudni való 
dolog, hogy a «Jó szellem szigeté»-n (így is hívják), 
Máj orcán kétszázezer ember lakik, a sziget maga három
ezer négyszáz négyszög kilométer területű.

A kalauz pompásan értette a dolgát, ismerte a föld
rajzot, jártas volt a históriában, s roppant gyorsan, vál
tozatos szavakkal adott számot arról, hogy Pálmát igen 
régen alapították, Krisztus születése előtt száz esztendő
vel a harczias rómaiak foglalták el a szigetet a parittyás 
baleároktól.

Dardentor Clovis készségesen elhitte, hogy a sziget ős 
lakói nagyszerűen értettek a parittyakövek ellódításához, 
s hogy a nevök is innen ragadt rájok, sőt hajlandó vala 
még azt is készpénzül venni, hogy a baleárok gyerme
keiknek naponta csak úgy adtak enni meg inni, ha 
parittya-köveikkel a czélt eltalálták; hanem mikor a 
kalauz olyasmit is állított, hogy a baleárok parittya
kövei a gyors elhajítás következtében a levegőt éktelenül 
súrolván, elolvadtak: no már ekkor a két ifjúra sokat 
jelentő oldalpillantást vetett.

— Lánczos adtát! — dörmögé szakálába — ez a 
baleár utód még lóvá is akar tenni minket !

-Hja, ez így szokás itt. .. meg egyebütt délen — 
feleié Lornans Marczel.

Azt azonban elhitték, hogy a híres Hamilcar e 
szigeten hajdanában kikötött, mikor Afrikából Cata-
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loniába igyekezett, s itt született fia, a világraszóló 
Hannibal.

Azt azonban kötve hitte, hogy Bonaparte családja is 
Máj orcáról származott, s a XV. századig ott is lakott... 
■Corsicán . . . hagyján, de a Baleárokon? . . . soha!

Palma hajdanában számos harcznak is volt a szintere : 
Don Jayme serege rontott végig rajta ; a pórok támadtak 
fel az adókivetö nemesek ellen, végül a vad corsarok 
rohanták meg ellenséges haddal. Most azonban béke 
honol Palmaban, s így Taconnat Jean «reménybeli 
apjá»-t aligha menti meg holmi rablótámadás ellen.

A XV. század eseményeit emlegetve, szóvá tette a ka
lauz, hogy a szigetnek a Riena nevű hegyi patakja egy
szer kiáradt, s ezerhatszázharminczhárom ember ful
ladt belé. Ekkor Taconnat Jean nem állhatta meg, hogy 
ne kérdezze :

— Hol foly az a patak ?
— A város kellő közepén keresztül.
— Keresztülmegyünk rajta ?
— Természetesen.
— Mély?
— Az egér is bátran keresztülszaladhat rajta.
— No hiszen ez kellett nekem! — sugá a szegény 

Jean bátyjának a fülébe.
Kedélyesen csevegve haladtak az alsó városban, végig 

a part hosszában a várost körülövezö bástya mellett.
Egyik-másik ház festői mór stílben épült, mert a mó

rok négyszáz évig laktak ezen a szigeten. A félig nyitott 
kapukon keresztül megpillantották az udvarokat, a 
karcsii oszlopokat, előpitvarokat s a hagyományos szivaty- 
tyus kutakat ízléses vas-czifrázataikkal, a kecses kanya- 
rodású lépcsőket, a szederindás folyosókat, az ablakokat 
bámulatos könnyedséggel készült kő-keresztfáikkal.

Végre egy négyszögü épülethez értek, melynek négy
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sarkán nyolczszögletű tornyok nyúltak fel, a kora-renais- 
sance és gót-stil vegyesen mutatkozott építési módján.

— Ugyan mi lehet ez az öreg kö-rakás ? — kérdé 
Dardentor úr.

— A «Fonda» volt, a régi börze épülete; művészi 
párkányokkal díszített ablakai valának, melyek méltán 
dicséretére váltak egykori építője szakértelmének.

— Nézzük meg belülről! — indítványozd Lornans- 
Marczel, a ki nagy barátja volt mindennemű régi épí
tészeti emléknek.

Beléptek a bolthajtásos kapun, s egy óriási nagy te
rembe értek, melyben legalább ezer ember fért volna el. 
Hajdanában, mikor zsivaj, élénkség uralkodott itt . . . 
hajdanában, a jobb időkben. . . .

Dardentor Clovis szívesen elvitte volna a «Fondá»-t 
Perpignanba . . . hiszen majd lett volna gondja, hogy 
újra megelevenedjék benne az élet.

Patrice oly előkelő angol flegmával nézegetett min
dent, hogy a kalauz teljes tisztelettel holmi kevés szavú 
angol gentleman-nek nézte.

Taconnat Jean ez alkalommal édes keveset figyelt 
a sok beszédű kalauzra, pedig egyébként érdeklődött 
minden iránt, a mi művészileg szép volt. Haj, de most, 
az ő veszett-fura ideája egészen más irányba terelte 
gondolatait. Végre is a «Fondá»-ban nem nyílik alkalma 
semmire.

Innen aPdena-útra mentek. Sürgés-forgás volt itt min
denfelé. A férfiak csinos arczúak voltak, szép szál legé
nyek, bő nadrágjuk, övük, kabátjuk és kecskebőr mel
lényük volt, kívül a bundás felével. Az asszonyok igen 
csinosak, tüzes, fekete a szemök, kifejező az arczvoná- 
suk, világos szinü szoknyában rövid köténynyel és kivá
gott mellénykében járnak, karjuk meztelen ; egyik
másik karcsú leánykának a fején «rebosillo» volt, mely
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annak daczára, hogy az apácza-csuklyához hasonló, elő
nyösen juttatja érvényre bájos arczukat, s élénk tüzű 
szemeiket.

Arra azonban nem volt idejök, hogy szóba álljanak 
velök, pedig a majorcai fiatal leányok igen kedves, szelíd, 
dallamos hangon beszélnek. Turistáink siettek a dóm 
mellett levő Palacio Real felé, mely távolról nézve úgy 
tűnik fel, mintha a dómmal egy volna.

A palota terjedelmes, bástyákkal és tornyokkal ékes
kedő épület, homlokzatát oszlopok díszítik, s egy a gót 
korból maradt angyal-szobor. Egyébként a mór és 
román stil vegyüléke látszik meg rajta, mint számos 
baleári épületen.

Néhány száz lépésnyire ettől egy jókora, szabálytalan 
alakú térre értek, melybe számos utcza torkollott.

— Micsoda tér ez? — kérdé Lornans Marczel.
— A II. Izabella tere — feleié a kalauz.
— Hát az a széles utcza amott?
— A Paseo del Borne.
Ez a díszes házakkal, pompás façade-okkal, erkélyek - 

kely teljes út a Constitution-térre visz, hol a «Hacienda 
publica» van.

— A Paseo del Borne-on megyünk végig? — kérdé 
Dardentor Clovis.

— Nem, azon majd visszajövünk. Legközelebb látni 
való a dóm — viszonzá a kalauz.

— Előre hát a dómhoz ! — mondá a perpignani. 
Kedvem volna felmenni a toronyba, hogy lássam az egész 
várost, felülről mint fest.

— Akkor inkább azt ajánlanám, hogy a Bellver-kas
télyba menjen, mely a városon kívül van, a kilátás onnan 
pompás.

— Ráérünk? — kérdéLornansMarczel.— Az «Arge- 
les» pontban nyolcz órakor elindul.
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Taconnat Jean kezdett reménykedni. Hátha Dar- 
dentort majd útközben, míg a kastélyba jut, éri valami.

— Idejök lesz bőven, uraim, a kastély nincs messze; 
kár volna meg nem nézni, ha már Pálmában vannak.

— Hogy juthatni oda?
— A Jézus-kapun át kocsin.
— Jól van ; hanem előbb hadd lássuk a dómot — 

mondá Lornans Marczel.
A kalauz balra letért, egy szűk utczán keresztül vezette 

őket a Calle de la Leó térre, hol a dóm állott.
Előbb a tenger felé eső homlokzathoz vezette őket.
Ez a homlokzat abban az időben épült, mikor már 

a renaissance kezdett feltünedezni rózsa-ornamentikájá
val. Az oldalfülkékben szobrocskák, s fenn a tetőhaj lás 
és párkány között kőből faragott füzér-keretben bibliai 
tárgyú freskók tűnnek fel pompás, naiv valló fan
táziára.

Dardentor Clovis azt hitte, hogy itt van a bejárat, s 
már felindult a lépcsőkön, hogy benyisson. A kalauz 
visszatartóztatta, mondván :

— Be van falazva.
— Miért?
— Mert ha nyitva állott az ajtó, a tenger szele oly 

ádáz dűhvel zúdult be a templomba, hogy az ájta- 
tos hivők a végítélet trombitáját vélték hallani Josafát 
völgyében.

Ezt a csinos mondatot rendesen el szokta mondani a 
turistáknak, szörnyen nagyra volt vele; Patrice is gyö
nyörködve hallgatta végig.

Ez a régi dóm a XVII. századból való, s mohos falai
val, karcsú tornyaival az iberi félszigeten épült templo
mok bármelyikével kiállja a versenyt.

A fö-kapun belépett a kis társaság.
Ez a templom is — mint a többiek a spanyol föl-



DARDENTOR CLOVIS EZEN A TÉREN EGYET-MÁST VÁSÁROLT.
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<dön — belül igen komorak. Sem a közép, sem az oldal
hajókban padok nincsenek. A hideg koczka-kö padlóra 
kell a hivöknek letérdelniük ; ez a templomi szertartá
soknak sajátságos jelleget ad.

Dardentor Clovis és két ifjú barátja a két oldalt oszlo
pokkal ékeskedő főhajón végig mentek, megbámulták az 
úgynevezett királyi kápolnát, a remek oltárt, aztán fel
mentek a templom közepén levő kórusba.

Arra, sajnos, nem értek reá, hogy a dóm gazdag 
kincsesházát megnézzék, továbbá azt a sok szent erek
lyét, melyekben a majorcaiak mind buzgóan hisznek. 
Főkép Arragoniai Don Jayme király csontvázát, mely 
háromszáz év óta pihen fekete márvány sarkotágjában.

Alig volt annyi idejök, hogy rövid imát rebegjenek. 
Taconnat Jean bizonyára csak az alatt a feltétel alatt 
imádkozott Dardentor Clovis épségben maradásáért, 
hahogy ezt az épségben maradást csupán neki köszön
heti.

— Hova megyünk most innen? — kérdé Lornans 
Marczel.

— Az Aguntamientohoz — válaszolá a kalauz.
— Melyik úton át?
— A Calle de Palacion.
Ez az út mintegy háromszáz méter hosszú volt, 

avagy majorcai számítás szerint ezerhatszáz palmo 
(arasz). Az úgynevezett II. Izabella plaza-ba torkolt; 
bizony ez a tér is nagyon zeg-zugos vala, mint a Baleá- 
rok szigetén átalában.

Az Aguntamientót másképen Casa Consistorialnak 
is hívják. Csodálatos alkotású homlokzata teszi Palma 
városának egyik első rangú látványosságává. Az első 
emeletet hosszában erkély futja keresztül, középütt 
«loggia» van; a második emelet ablakait előszögellö 
egész-tető védi, rozettás koczkaköveken nyugszik, melye-
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ket egy-egy karyatida tart a vállán. Az olasz renaissance 
egyik remekeként szerepel a Casa Consistorial.

A palota nagy termében, a «sala»-ban tartják az 
országgyűléseket.

Ekközben a szigeten való tartózkodásra szánt hat 
órából egy eltelt. Ha a Bellver-kastélyba is el akarnak 
menni akkor ugyancsak sietniök kell.

Keresztül-kasul jártak egy rakás keskeny zeg-zugos 
utczát, maga Daidalos is eltévedett volna még az 
Ariadne fonalával is, míg végre előbb a Cort-, majd 
a Mercado-, végül a szinház-térre kalauzolta őket a 
cicerone.

Dardentor Clovis ezen a téren egyet-mást vásárolt.
Átadta a majorcai korsókat Patricenak, s megparan

csolta, hogy vigye a hajóra, s vigyázzon reá.
A színház mellett elhaladva betértek a széles Paseo 

de la Rambla útra, mely háromezer méter hosszú volt, 
s a Jézus-térre vitt. Ebben az utczában számos tern- 
lorn, kolostor van, többek között a szent Magdolna- 
zárda, — no meg éppen evvel átellenben a gyalogsági 
kaszárnya.

A Jézus-tér egyik sarkában van a Jézus-kapu, mely a 
város bástyafalát és védő-sánczát szeli ketté. A téren 
levő házak erkélyei felett vászon-tető van kifeszítve, s 
az ablakok előtt zöldes szinti perzsa-szőnyeg. Balról 
nehány fa terjeszti szét elég fogyatékos árnyékát.

Túl a kapun látszanak a zöldelö szántóföldek, mezők, 
ketté szeli a Bellver-kastélyba vezető széles országút.



VII. FEJEZET.

Melyben tudtára adjuk a nyájas olvasónak, hogy Dardentor 
Clovis gyorsabban visszatér a Bellver-kastélyból, mint oda

érkezett.

Fél ötre járt az óra. Elég idejök volt tehát arra, hogy 
elmenjenek a kastélyba, s megnézzék a torony lapos tete
jéről azt a csodaszép kilátást, melyet a beszédes kalauz 
nem győzött eléggé magasztalni.

Kocsin mintegy negyven perez alatt tehetik meg az 
utat, ha ugyan hegynek fel nehezen nem megy a szekér.

No de csak pénz-kérdés az egész; ha ugyan azt nem 
akarják, hogy a hajóról lekéssenek, mert Bugarach kapi
tány nem vár senkire — példa rá a derék perpignani 
esete.

Közvetlen a Jezus-kapu mellett néhány galera vára
kozott; holmi könnyed szerkezetű kocsi, melyet az ösz
vérek nyilsebesen röpítettek tova; ezek a jóra való ösz
vérek akár hegynek fel, akár hegynek le, folyton ügető 
lépésben haladtak.

A kalauz oda rendelt egy kocsit, azt, a melyik a szak
értő Dardentor Clovisnak leginkább megtetszett. Hány
szor hajtatott végig a maga fogatján Perpignanban, s a 
gyeplő is ugyancsak jól állott a kezében.

Ezúttal nem mutogathatta hajtó-ügyességét, mert a 
galera gazdája nem adta ki kezéből az ostort.

Verne Gyula. Dardentor Clovis. 8
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Szóval Taconnat Jeannak új fent meg kellett barát
koznia avval a gondolattal, hogy most sem fog alka
lom kínálkozni arra, hogy adoptálódjanak a perpignani 
által.

— Nos, uraim, meg vannak elégedve evvel a galerá- 
val ? — kérdé a kalauz.

— Teljesen — mondá Lornans Marczel; — tessék 
Dardentor úr !...

— Rögtön, barátaim, csak előre Marczel úr !
— Nem, majd ön után.
— Egy tapodtat sem teszek, ha....
Lornans Marczel szót fogadott, s felült a kocsira.
— Hát magát mi lelte, Taconnat úr ? — folytatá Dar

dentor Clovis. . . . ügy áll itt, mintha az orra vére 
folyna? ... Hol van a régi jókedve? . . .

— Én . . . mármint én, Dardentor úr?... Ah, sem
mi, isten bizony semmi bajom sincsen.

— Talán attól fél, hogy valami bajunk történhetik 
útközben ?...

Taconnat Jean könnyedén vállat vont:
— Baj, . . . Dardentor úr? Miért is gondolhatnék 

arra. Sőt többet mondok, nem is hiszem, hogy egyátalá- 
ban vannak balesetek.

— Bizony én sem, fiatal barátom, s biztosítom önt, 
hogy ez a mi galeránk sem fog zátonyra, jutni. . ..

— Persze ahhoz mindenek előtt folyón, tengeren vagy 
tavon kellene áthatolnia ennek a galerának, különben 
nem is lenne érvényes. . . .

— Micsoda?... Nem lenne érvényes? . . . Erős ez a 
galera ! — kiáltott fel nagy bámulva Dardentor úr.

— Azt akartam mondani, hogy az a bizonyos törvény- 
czikk határozottan megkívánja: Csak úgy, ha . . . no 
hát . . . hiszen tudom én azt jól. . . .

Lornans Marczel nem állhatta meg, hogy az apa-



MEGBÁMULTA AZ ÓRIÁSI ÁGAS-BOGAS OLAJFÁKAT.

8*



116

kereső buzgalmában megbokrosodott Jean szavain egy 
jót ne kaczagjon.

— Az nem érvényes !... Különben nem érvényes ! — 
ismételgette a perpignani. Valóban ennél talpra eset- 
tebb ürügyet még nem pipáltam. ... No de sebaj ! . .
Induljunk.

Taconnat Jean is felült a bátyja mellé, Dardentor Clo
vis a kocsishoz telepedett, a kalauz a hátulsó lépcsőre 
kapaszkodott fel.

Gyorsan keresztül robogtak a Jézus-kapun, s nyom
ban feltűnt a távolból a Bellver-kastély.

Előbb Terreno-ba, Palma külvárosába érkeztek, mely 
gyógyító forrásai miatt valóságos fürdőhelyévé lett a 
város lakóinak. Az árnyékos fák sűrűjéből jobbra-balra 
csinos nyaralók villannak elő ; sok a fügefa, ágaik feltű
nően bütykösek.

Az egész külváros egy dombon terül el, menedékes 
oldalait csapkodja hullámaival a tenger. — Hahogy 
hátra néznek a sebesen gördülő kocsiból turistáink, lát
hatják az egész várost, melyre az ég azúrkék boltja sze
líden simul.

Csakhamar kapaszkodóhoz értek, a külvárost sze
gélyező erdő sűrűn lepi el oldalát annak a hegynek, 
melynek tetején büszkén áll a Bellver-kastély.

Gyönyörű kép tárult szemök elé ! A pálma, narancs,, 
gránátalma és fügefák üde zöldjéből, a kapor-bokrok, s a. 
felséges olajfák sötét hátteréből itt-ott előtűnő házak.... 
Dardentor Clovisból csak úgy áradt az elragadtatásnak 
szó-özöne, pedig ehhez hasonló tájat ő már bizonyosan 
látott Francziaország déli vidékein. ... No de meg is
bámulta az óriási, hirges-horgas, bütykös olajfákat.

Eddig elé szerencsés volt az út, s az utasoknak nem. 
volt okuk ilyetén felkiáltásra :

— Mi az ördögért ültünk is fel erre a galerára ?
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A galerát épenséggel nem fenyegette semmi veszély, 
nem hullámok hátán, hanem egy kissé talán szeszélyesen 
kanyarodó országúton haladott, s pont öt órakor szeren
csésen révbe jutott . . . azaz hogy Bell ver-kastély ka
puja előtt megállóit.

Ezt a várkastélyt a háborús időkben építették Palma 
városának és a kikötőnek védelmére; mély sánczai, vastag 
falai és magas tornya bízvást elárulják középkori ere
detét.

Köralakú külső falán négy bástyája van, a belső kas
tély kétemeles épület, római és gót keverék-stilü. Ez 
előtt áll a magas «Torre de Homenaje», (magyarul 
« Jobbágy-torony », mely eléggé tanúskodik a hübérkorról.)

Ennek a toronynak lapos tetejére szándékoztak Dar- 
dentor Clovis, Lornans Marczel és Taconnat Jean fel
menni, hogy onnan lássák Pálmának és környékének a 
képét.

A galera megállóit a sánczon átvezető kőhíd előtt. 
A turisták leszállottak s a kastélyba siettek.

Mindössze rövid ideig akartak körülnézni a kastély
ban, mert arra nem volt idejök, hogy szegről-végre 
kikutassák ódon nevezetességeit.

Egy-két földszinti szobát futólag megnéztek, s ekkor 
így szólott hozzájok Dardentor Clovis :

— Nos, uraim, felmenjünk a toronyba?
— A mint önnek tetszik — feleié Lornans Marczel,— 

de siessünk, mert különben másodszor itt felejtheti önt 
velünk együtt az «Argeles».

— Ohó, de abból már nem instálok; itt Pálmában 
hiába keresnék alkalmatos csolnakot, hogy utána ugras
sak. No meg hova lennének nélkülem a szegény Dési- 
randelle-ék ?

Siettek fel a «Jobbágy-torony»-ba, melyet két felvonó 
hid köt össze a kastélylyal.
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Ez a torony kerek, tömör falú, élénk vörös téglából 
összerakott, s alapja lenn van a sánczárokban; délnyu
gati részén, az árok hátával egy magasságban vörösre 
festett kapu van rajta, ezen felül egy köralakú ablak, 
valamivel feljebb két lőrés. A torony teteje lapos.

A meglehetős rozoga csigalépcsőn felmentek a torony 
tetejére. A kalauz nem mondott sokat, midőn a torony 
tetejéről nyiló kilátást annyira magasztalta.

A kastély lábától lefelé nyúlik a sötétzöld lombú 
erdő. Távolabb a ritka szép Terreno képe, mélyen alant 
csillog a kékes vizű öböl; a kikötőben levő hajók fehér 
vitorlái olybá tűnnek fel, mintha röpködő sirályok vol
nának.

Azon túl az amphitheatrum alakban épült város dóm
jával és számos tornyával ; pompás egy látvány, a nap 
arany sugarai bűbájos szinnel öntik el. A város túlsó 
végén pedig a tenger végtelen sikja, melyen vitorlás 
naszádok, gőzhajók járnak-kelnek, fel-felszálló füstosz
lopok jelzik útjokat.

A Bellver-kastély tornyáról észak felé nézve látja 
igazán az ember, hogy minő szép sziget Majorca; a 
Baleárok közül az egyetlen, melynek sierrái (fensikjai) 
vannak, dús lombú tölgyek borítják a porphir, zöld-pala 
és mész-talajt. A síkságon is számos domb van, min- 
deniken egy-egy templom, vagy remete-lak. Kanyargó 
hegyi patakok kígyóznak végig. A kalauz azt mondja, 
hogy van legalább kétszáz a szigeten.

— Hm, tehát kétszázszor kínálkozhatnék alkalom, 
hogy Dardentor Clovis úr vízbe essék — tünődék ma
gában Taconnat Jean . . . pedig tőle kitelik, hogy egyet
len egyszer sem ragadja meg az alkalmat.

A legújabb korra csak a vasut-vonal emlékeztette 
turistáinkat. Pálmából Alcadiába visz a Santa Maria és 
Benisalem kerületeken keresztül. Tervbe vették, hogy az.
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ezer méter magas hegyek között elterülő festői völgybe 
is szárnyvonalat építenek.

Dardentor Clovis e felséges táj láttára szokása szerint 
csak úgy lelkesedett. Lornans Marczel és Taconnat Jean 
is osztoztak az ő elragadtatásában. Igazán sajnálták, hogy 
olyan szakmány módra volt kiszabva rájuk az idő ; arra 
sem gondolhattak, hogy még egyszer ellátogassanak ide, 
mert az «Argeles» nehány óra múlva felszedi a horgonyt.

— Annyi szent — mondá a perpignani, hogy itt az 
ember hetekig . . . sőt hónapokig ellakhatnék.

— Meg is esett már egyik honfitársukkal — jegyzé 
meg a kalauz, bár nem épen jó szántából.

— Ne mondja !... Hogy hívták?
— Arago Ferencznek.
— Arago !... Arago ! — kiáltott fel Dardentor Clovis — 

Francziaország tudós világának egyik fényes csillaga !
Valóban úgy történt. A hires, nevezetes csillagász 

1808-ban a Baleárok szigetére jött, hogy Dünkirchen és 
Formentera között egy délkört megmérjen. A major- 
caiak gyanúba fogták, s elzárták őt a Bellver-kastélyba, 
sőt halállal is fenyegették. Két álló hónapig maradt ott 
fogságban, s hihetőleg még jó hosszúra nyúlt volna ez 
a fogság, ha időközben meg nem szökik s egy bárkában 
Algirba nem menekül.

Ezenközben már ideje volt, hogy turistáink a visszaté
résre gondoljanak. Dardentor Clovis alig tudott megválni 
attól a gyönyörű képtől, mely eléjök a torony tetején 
tárult. Ide-oda futkosott még búcsúzóul, s a korlátba 
kapaszkodva előre hajolt s gyönyörködött a látványban.

— Vigyázzon! — figyelmezteté Taconnat Jean, s 
kabátja galléránál megragadta, hogy le ne találjon esni.

— Vigyázzak ?
— Meghiszem azt ... az imént szinte kibukott . . . 

mire való minket úgy megijeszteni. . . .
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Az ám, Taconnat Jean méltán féltette reménybeli 
nevelő apját, mert ha csakugyan le találna bukni — 
ugyan miképen menthetné meg az életét ? . . . j

Sajnos, hogy elég idejök nem volt Majorca nevezetes
ségeinek részletes megtekintésére. Hol vannak még a 
sziget többi városai: Soller, Ynka, Pollensa, Manacor és 
Valldmosa; továbbá az artai és drachi barlangok, melyek 
állítólag párjukat ritkítják az egész világon.

No meg Miramare, Salvator Lajos föherczegnek párat
lan szépségű birtoka; az ezer esztendős erdők, melyek
nek épségben maradásáról a tudós és művészetpártoló 
főherczeg oly buzgóan gondoskodik; ott van a főher- 
czegi kastély a dombon, a «Hosperida» tavának partján, 
s a kényelmes vendéglő, melyet a vendégszerető főher
czeg tart fenn a turisták ellátása czéljából. Nem kerül 
az ott tartózkodás egy krajczárba sem, sőt a kiszolgáló 
cselédek sem fogadnak el semmiféle ajándékot.

Érdemes továbbá megtekintésre a most már üres 
Karthausi kolostor is Valldmosa-ban, hol Sand György 
és Chopin egy évadot közösen töltöttek, s itt Írták két 
halhatatlan művöket: «Egy telem Máj orcán» és «Spiri- 
dion»-t, ezt a sajátságos világot festő regényt.

Mindezt bámulatos szaporasággal és csodás biztosság
gal a kalauz mondá el útközben. Nem csodálhatni tehát, 
ha Dardentor Clovis váltig sajnálta, hogy a Közép-ten
gernek ezt az oázát oly rövid ideig láthatta. Szent foga
dást tett, hogy két ifjú barátjával mihelyt ideje lesz, 
újra ellátogat Máj orcára.

— Már hat az óra ! — jegyzé meg Taconnat Jean.
-Úgy van, már hat az óra, tovább nem időzhe

tünk — mondá Lornans Marczel is, — Palmat sem láttuk 
még egészen.

— No hát induljunk vissza! — feleié csaknem fáj
dalmas sóhajjal Dardentor Clovis.



hZ ÖSZVÉREK MEGBOKROSODTAK.
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Még egyszer végignéztek a csodaszép tájon, mely a 
búcsúzó nap arany sugár-esőjében úszott, aztán lejöttek 
a torony csigalépcsőjén, átmentek az udvaron és néhány 
perez múlva a kocsihoz érkeztek.

A galera azon a helyen állott, a hol hagyták volt. 
A kocsis a vársánezon sétálgatott, s midőn meghallotta 
a turisták kiáltását, a világ legbölcsebb nyugalmával 
fordult meg, s éppen oly nyugodt léptekkel közeledett a 
kocsihoz.

Dardentor Clovis előbb ült fel, hogy sem a kocsis 
helyét már elfoglalta volna a bakon.

Abban a pillanatban, mikor Lornans Marczel és 
Taconnat Jean éppen fel akartak ülni, a galerát az öszvé
rek elragadták.

Hiába való volt a kocsis minden erőlködése, az ösz
vérek megbokrosodtak, s még szerencse, hogy saját 
kocsijának a kerekei alá nem került.

A kocsis, a kalauz nagyot kiáltottak, s utána iramo- 
dának a bellver-lejtőről iszonyú gyorsasággal alá gördülő
kocsinak. Minden pillanatban attól kellett rettegniük, 
hogy a kocsi felfordul valamelyik hirtelen kanyarodás
nál s az útszéli fenyőkhöz csapódva szilánkokra szakad..

— Dardentor úr, . . . Dardentor úr ! — kiáltá torka- 
szakadtából Lornans Marczel — oda van, . . . utána 
Jean, mentsük meg !...

— Igen — igen ! — feleié Jean lelkendezve, — hát 
ha most kinálkozik alkalom. . . .

A kocsis, a kalauz, ők ketten, s nehány majorcai föld- 
mives lelkendezve futottak, s kiabáltak segélyért, de az 
eszeveszett öszvérek még jobban szedték a lábaikat.

Dardentor Clovis ez alatt megragadta a gyeplőt, s 
minthogy öt nyugalmából soha világ életében semmi 
sem zökkentette ki, visszarántotta hatalmas kézzel a 
megbokrosodott öszvéreket. . . csakhogy ez alkalommal
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kárba veszett a fáradsága, mert éppen oly kevéssé állít
hatta meg azokat, a mint a puskából kiröpülö golyót 
kézzel meg nem foghatjuk.

A menedékes országúton őrült sebességgel gördült alá 
a galera, keresztül robogott a hegyi patakon ; Dardentor 
Clovis pedig ült a kocsiban és nem dobogott hevesebben 
a szive. Majdmegcsendesülnek — gondolá magában, — 
mire a városba érünk. Arra meg éppenséggel nem gondolt, 
hogy kiugorjék a kocsiból, bölcsen belátta, hogy annak 
nagyon megadhatná az árát.

A megveszekedett öszvérek pedig száguldottak olyan 
gyorsan, hogy annak a Baleári szigeteken még ember 
nem látta a mását.

Terrenót elhagyva, a város fala mellett ragadták az 
öszvérek a galerát szeszélyes zeg-zugós útakon zöcskölve 
a kocsit, meg a benne ülőt; egyenesen a Puerta Pinta- 
dának tartottak, mely a városnak észak-keleti sarkán volt.

Úgy látszik, hogy ezt a kaput ismerték a legjobban, 
mert mihelyt oda értek, tétovázás nélkül bekanyarodtak 
rajta. Szó sem volt arról, hogy hederítettek volna Dar
dentor kiáltására avagy törődtek volna a gyeplö-ránga- 
tásokkal. Mindinkább neki vadultak, s az utczán járó
kelők ijedten rebbentek szét a kapuk aljába vagy a mel- 
lékutczákba előlük. Mintha csak ezt kiáltozták volna a 
fékevesztett öszvérek: «kicsi nekünk ez a világ, szala
dunk, míg pozdorja lesz a galerából ».

A zeg-zugos, szűk utczákon keresztül-kasul rohantak 
tovább örült sebességgel.

A megriadt lakók az ablakokból, a boltok ajtajából 
kiáltottak segítségért. A városnegyed felzúdult, mint a 
megbolygatott hangyafészek. — Évszázadokkal ezelőtt 
lehetett ilyen felfordulás Pálmában, mikor ez a vészkiál
tás rázta fel a várost: «Jönnek a mórok. . . . Jönnek a 
mórok !... » . .
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Dardentor Clovis megfeszítette minden erejét, húzta 
a gyeplőt, nem törődve avval, hogy elszakad, vagy ki
rándul a karja. Leginkább az a veszély fenyegette, hogy 
kocsistól együtt felfordul valahol.

— Az akasztófára való öszvérek .. . hogy neki vadul
tak, pokol-fajzatjai . . . dörmögé magában. Addig, úgy 
látom, nem hajlandók megállani, míg a lábuk ki nem 
törik . . . hm, s még mindig lejtőn visz az út. . . .

Csakugyan a Bellver-kastélytól le a kikötőig mene
dékes volt mindenütt az út. Meglehet, hogy nyakra-főre a 
tengerbe sietnek—no, ott majd lehűlnek egy kicsit.

Egyszer jobbra, másszor balra ragadták a kocsit, meg
kerülték a Plaza de Öli vart, mint hajdanában a római 
kocsiverseny vetélkedői, — a nélkül, hogy ezúttal Dar
dentor Clovis remélhette volna a dicsőség babérkoszo
rúját.

Ezen a téren három rendőr meg akarta fékezni a meg
vadult öszvéreket, de hiába, még ádázabb dühével foly
tatták útjokat, hogy a biztos örvénybe ragadják a kocsin 
ülőt. Az egyik rendőrt leütötték a lábáról, a másiknak 
kezéből kitépték magukat és tovább-tovább rohantak szé
dítő sebességgel.

Bizonyosan katasztrófa lesz a vége — mondogatták a 
megrémült emberek, főleg mikor az öszvérek a Calle de 
Olivar felé vették útjokat.

Ez a meredek utcza egy helyütt tizenöt lépcsőfokon 
vezet alá; az utcza maga sem alkalmas kocsiközleke
désre, hát még a meredek lépcsők. . . .

Az emberek jajveszékeltek, a kutyák ugattak. Az ösz
vérek azonban édeskeveset törődtek mindevvel, a 
nehány lépcsőfokkal pedig még kevésbbé. Imhol már a 
lépcsőfokon dübörgött a kocsi négy kereke; a szekér
derék fel s alá vetődött; ha most szilánkokra nem 
törik, akkor soha. . . .



A LÉPCSŐ FOKAIN DÜBÖRGÖTT A KOCSI NÉGY KEREKE.
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Szó sincs róla. A kocsinak nem történt éppenséggel 
semmi baja, sem a tengely, sem kocsiderék, sem a kere
kek nem törtek el, — Dardentor Clovis erős kezéből 
sem esett ki a gyeplőszár.

A galerát nagy tömeg kiabáló ember követte, de a 
kocsis, a kalauz Taconnat Jean és Lornans Marczel még 
nem voltak közöttük.

A Plaza de Olivarról a Calle de San Miguelbe, onnan 
a Plaza de Abastosra száguldottak, hol az egyik öszvér 
kétszer egymásután elesett, de rögtön talpra ugrott újra 
s ragadta a kocsit a Calle de la Plateriába, végül a Plaza 
de Santa Eulali-ára.

— Nyilván való dolog, hogy a bestiák addig meg nem 
állanak, míg lábuk alatt földet éreznek — szóval a pál
mái öbölig tart a hajsza — gondolá magában Dardentor 
Clovis.

A Sz. Eulalia-téren áll a martirnö temploma; a Ba
leárok lakói ezt a szentet különösen tisztelik. Hajdanában 
ez a templom menedékhely volt, a legnagyobb gonosz
tevőt sem volt szabad bántani, ha oda menekült.

Ezúttal nem gonosztevőről volt szó, a kit jó csillaga 
ide vezetett, hanem Dardentor Clovisról. Úgy ült a de
rék perpignani a kocsi bakján, mintha oda szegezték 
volna.

A templom főajtójának mindkét szárnya sarkig nyitva 
állott. Az ájtatos hivők buzgón imádkoztak bent. A mise 
vége felé járt, s a hivők felé fordulva a pap éppen akkor 
mondta el az áldás szavait.

Hirtelen nagy lárma, iszonyú rémület keletkezik az 
ájtatos hivők seregében, mert a két megvadult öszvér a 
kocsival együtt a nyitott ajtón át berohant a templomba.... 
S ime, csodák csodája! A főoltár lépcsője előtt az utolsó 
pillanatban megállanak.

— Et spiritu sancto! — mondja a pap.
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— Amen! — feleli valaki csengő hangon.
A perpignani mondá ezt, a kire ezúttal csakugyan 

méltán szállott az áldó ige.
A csomónak e váratlan megoldása a hivő seregre csak

nem úgy hatott, mint valami csoda, mert tudni való' 
dolog, hogy a majorcaiak nagyon vallásosak. Az sem 
volna éppen meglepő, ha ezentúl minden esztendőben, 
április 28-dikán a «Santa Galera de Salud» ünnepét 
ülnék meg.

Egy órával utóbb Taconnat Jean és Lornans Marczel. 
Dardentor Clovist a Calle de Miramar egyik fondája mel
lett találták, a hol ez a bámulatos ember az izgatottsá
gát és fáradságát igyekezett elfeledni. Egyébiránt ilyen; 
vasidegü embernél izgatottságról nem is lehet szó.

— Dardentor úr! — kiáltott fel Taconnat Jean.
— Hej, ifjú barátaim — mondá a nap hőse, —jócska, 

hajsza volt, egy kissé szinte megzöcskölt.
— Nem történt semmi baja? — kérdé Lornans 

Marczel.
— Éppenséggel semmi, . . . higyjék el, talán soha 

ilyen pompásan nem éreztem magamat. Egészségökre 
uraim !

A két ifjúnak nehány pohár messze földön hires 
benizalem-bort kellett Dardentor Clovis-val ürítenie.

Taconnat Jean egy őrizetlen pillanatban ezt súgta, 
Marczel fülébe :

— Kisiklik körmeink közül az alkalom.
— Talán csak nem, Jean !
— De bizony, Marczel, mert lásd, ha meg is mentet

tem volna Dardentor urat, azt csak nem akarod elhi
tetni velem, hogy a feltételnek megfeleltem volna, mert 
hiszen sem tűzből, sem vízből nem mentettem volna 
ki, sem harczban. . . .



ÁMEN ! FELELI VALAKI CSENGŐ HANGON.

Verne Gyula. Dardentor Clovis. 9
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— Érdekes jogi eset ! — feleié mosolyogva Lornans 
Marczel.

Este nyolcz órakor mind együtt voltak újra az 
«Argeles» utasai.

Nem késett le senki: sem a két Désirandelle, sem 
Oriental Eustache úr.

Vajjon a csillagász arra használta-e fel az időt, hogy 
a nap állását figyelte meg a Baleárok egén ? Éppen nem. 
Annyi tény, hogy néhány csomag majorcai étel-külön
legességet hozott magával. Pl. «encimados»-t, holmi 
tésztaféle, melyet azonban nem vajban, hanem zsírban 
sütnek ki, nagyon ízletes; továbbá fél tuczat «lipp»- 
halat, melyre a Formentor-fok halászai szoktak lest 
hányni. Az «Argeles» szakácsa ezt majd nagy gonddal 
fogja Eustache úrnak elkészíteni.

A montélimari observatorium igazgatója, úgy látszik, 
többet dolgozik a szájával, mint a szemével.

Negyed kilenczkor az «Argeles» elindult a pálmái 
kikötőből. így a hajó utasai nem tölthették az egész estét 
Majorca fővárosában. Dardentor Clovis nem hallgathatta 
a « Sereus » -kát, és esti dalaikat, sem a «Habaneri»-k és a 
nemzeti dal számba menő «Jota»-k refrainejeit, melyeket 
a hárfának szelíd daliami kisérnek egész éjen át, néha 
hajnal hasadtáig a baleári udvarokon.



VIII. FEJEZETT.

Melyben a Désirandelle-család találkozik az Elissane- 
családdal.

— Ma nyolcz órakor ebédelünk — mondá Elissanné. 
Désirandelle úr és felesége, fia s valószínűleg az a bizo
nyos Dardentor úr . . . összesen négy teríték.

— Értem, asszonyom, — feleié a szobaleány.
— Vendégeink bizonyára nagyon fáradtan érkeznek 

meg, Manuela, s attól tartok, hogy szegény Désirandel- 
lenét a tengeri út erősen megviseli. Legyen gondod rá, 
hogy rendben találja szobáját; meglehet, hogy rögtön 
lefekszik.

— Minden rendben lesz.
— Hol van a leányom ?
— Az éléskamrában. A csemegét készíti elő.
Manuela régi cseléd az Elissane-háznál. Spanyol 

leány, a minthogy az Oranban letelepedett úri családok
nál csaknem mind spanyolok szolgálnak.

Elissanené a régi várúton lakik egy csinos házban ; 
itt a házak nagyobbrészt félig spanyol és félig mór stíl
ben épültek. Csinos kertecske terült el a ház mellett, 
két virág-ágy tele volubilis-szel, s a tavaszi nap mele
gétől érlelt üde gyep-pázsitokkal; több fa hajtotta lomb
jait, köztük néhány «bella ombra» is. A Promenade de 
1’Etang-on pompás effajta fák találhatók.

•9*
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Az emeletes épületben kényelmes szállásuk lesz Dé- 
sirandelleéknek ; szoba is, vendégszeretet is kijut bősé
gesen.

A tartomány székhelye már csinos várossá nőtte ki 
magát. Szép helyen fekszik, egy völgy menedéken, a 
Qued-Rehhi sebes folyású pataka szeli ketté a várost. 
A fellegvár vidéke, s a város másik része élesen elüt 
egymástól : ó az egyik, új a másik. Az ó város a spa
nyol időkre emlékeztet négyszögü házaival, s keleti 
részén fekvő kikötőjével; megvannak még a város falai 
is, a távolabb keletre kiépült új városrészt zsidó és mór- 
stilü házaival a vártól egészen a Saint-André erődig 
szintén bádogos tetejű fal övezi.

Ezt a városrészt, hajdanában az arabok Guaharan-ját, 
az andaluziai mórok építették a tizedik században. 
Legkiemelkedőbb pontja a la Moune-erőd. Most ötször 
akkora, mint alapítása idejében volt, hetvenkét hektár a 
területe ; van több útja, mely a város falain túl két kilo
méternél hosszabbra nyúlik, s elvisz a tengerig.

Alig van algíri város, melyben az ember érdekesebb 
vegyületét találná a különböző népfajoknak. Negyvenhét
ezer lakója van, ezek közül tizenhétezer franczia, tizen - 
nyolczezer idegen, úgymint : spanyol, olasz, angol és 
angol-maltai ; négyezer arab, a kik a város déli részében, 
az úgynevezett Djalis külvárosban laknak, —szerecsenek 
falvának is hívják, — belőlük telnek ki a város utcza- 
seprői és a kikötő hordárai ; vallásra nézve : huszonhét
ezer katholikus, tizenhétezer zsidó, s mintegy ezer mu
zulmán. így hát Oran tartomány fővárosának csakugyan 
különböző fajta lakói vannak.

Ebbe a városba vonult vissza Elissane úr, minek 
utána Perpignanban tizenöt évig kereskedett, még pedig 
olyan nagy szerencsével, hogy évi tizenötezer frank 
jövedelmet biztosított családjának. Felesége értett ah-



ORAN,
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hoz, hogy özvegy sorsra jutva, ez a jövedelem ne csök
kenjen.

Elissanené ez idő szerint negyvennégy éves; bizo
nyára nem volt soha olyan kecses és bájos teremtés, 
mint a minő a leánya. Elissanené töről-metszett, üzlet
vezetésre alkalmas nö volt; éppen oly lelkiismeretesen 
kimért volt minden szava, mint egykor a czukor, melyet 
vevőinek árult ; folyó számok alatt könyvelte el életének 
főkönyvében érzelmeit, s nagy gondot fordított arra, hogy 
az évzáró mérleg «követel» és «tartozik» rovata egymást 
tökéletesen fedezze. Valóságos typus az effajta nö: jel
legzetes éles arczél, kidomborodó homlokcsont, átható 
tekintet, komoly száj : szóval minden apró vonás, mely 
a szívós, makacs és elvekhez ragaszkodó nőket jellemzi. 
Háztartását szigorú következetességgel vezette, fölösle
ges kiadás nála elő nem fordult. Még egy kis tőkét meg 
is takarított, s azt szakértőén gyümölcsöztette. Ha azon
ban leányáról volt szó, a kit módfelett szeretett, a pénz
zel éppen nem törődött. Legforróbb kívánsága az volt, 
hogy leányát boldognak lássa ; arról is meg volt győ
ződve, hogy leánya jövőjét, hahogy a Désirandelle család
dal házassági összeköttetésbe lép, elegendőképpen bizto
sítja. Agathokles 12.000 frank évi jövedelme és Louise 
évi járandósága bőségesen elég lesz arra, hogy az ifjú 
pár majdan gondtalanul éljen.

Louise nem emlékezett Agathoklesre ; de hát édes 
anyja úgy nevelte fel őt, hogy egykor Désirandelle Aga- 
thoklesnek lesz a felesége ; nos hát a fiatal leány ezen 
világért sem ütközött meg, ha ugyan a kérő megtetszik 
neki . . . s ugyan miért ne tetszhetnék meg?

Elissanené, miután a kellő intézkedéseket megtette* 
a szalonba ment, a hol leánya már várt reá.

— Rendben vagy a csemegével, gyermekem ?
— Rendben, édes anyám !
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— Elég kellemetlen dolog, hogy a hajó olyan későn 
érkezik meg.... Hat órára öltözzél fel, Louise ; vedd fel 
a koczkás ruhát. Lemegyünk a kikötőbe, hátha addig 
már jelzik az «Agathokles» érkezését.

Elissanené elvétette a hajó nevét, s ráadásul a név 
utolsó e hangzóját hangsúlyozta, holott az ebben a szó
ban nem hangsúlyozandó.

— Talán az «Argeles», anyám?.. .No mega jövendő
beli férjem neve sem Agathokles, hanem Agáthokles.

— Jó, jó, akár Agathokles, akár Argeles — az mind
egy; arra azonban akár mérget vehetsz, hogy ő nem 
fogja elvéteni ezt a nevet Louise. . ..

— Hátha mégis ? — ingerkedék a fiatal leány. — Hi
szen Agathokles úr jóformán nem is ismer; én pedig 
hasonló fogyatkozásban leledzem.

— Majd nyílik rá elég alkalmatok, hogy egymást ala
posan megismerjétek.

— Szükség is van reá.
— Egyébiránt azt biztosan tudom, hogy te neki tet

szeni fogsz, hogy pedig ő tessék neked — arról, remé
lem, teljes erejéből fog gondoskodni. Désirandellené nem 
győzi fiát eléggé dicsérni. Aztán megírjuk a házassági 
szerződést. . . .

— Igaz, a . . . tudód, hogy Désirandelleékkel még 
egy úr jön Perpignanból, az a bizonyos dúsgazdag Dar- 
dentor Clovis, kivel ők olyan nagyra vannak ; a ki — sze
rintük — a legjobb ember a világon. Désirandelleék nem 
jártak még a tengeren, s az a derék ember elkísérte 
őket. . . . Szívesen látjuk őt is, Louise. . ..

— Aminthogy meg is érdemli, még akkor is, ha eset
leg ő is háztüznézni jönne hozzánk ... de nem, szinte 
megfeledkeztem arról, hogy nekem Agathokles feleségévé 
kell lennem, és azzá is leszek — Agathokles csinos név, 
bár egy kissé ős-görög hangzású. . ..
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— Ugyan, vedd már komolyan ezt a dolgot, Louise !
Valójában komoly volt Louise, bár szerette a tréfát 

és az enyelgést ; miért is ne, hiszen fiatal, élénk eszü, 
no meg szép leány volt. Azúrkék szemének csillogott 
sötét szembogara, barna haja körülárnyazta kedves 
arczát, s mindenek felett kecses volt sugár alakja.

Imhol ebből a könnyedén odavetett pár ecsetvonás
ból is kiolvashatja a nyájas olvasó, hogy Elissane Louise 
lényegesen különbözött attól a fajankótól, melyet az 
«Argeles» hoz magával többi teheráruja között Cetteböl.

Hat órakor a házi asszony még egyszer utána nézett, 
hogy rendben van-e a vendégek szobája, s aztán leányá
val lement a kikötőbe. A tengerpart mellett amfitheatralis 
alakban elterülő sétatéren egy kissé megállapodtak; 
onnan pompás kilátás esett a tengerre. Pompás idő 
volt, az ég derült. A nap lehanyatlóban a Mers-el-Kebir 
földnyelv irányában (hajdanában Portus divinusnak ne
vezték) .

Észak felöl a szemhatáron néhány vitorla fehérlett. 
Magas füstoszlopok szállottak fel, jelezve a jövő-menő 
gőzhajók irányát. Két vagy három ilyen személyszállító 
hajó nyilván Oránnak tartott. Egyik közülök alig lehe
tett már három mérföldnyi távolságra a várostól. Vajjon 
az «Argeles»-e, melyet az anya oly epedve várt, ha a 
leánya nem is? . . . Végre is Louise nem ismerte az 
úrfit, s talán jobb lenne, ha az «Argeles» nem jönne, 
hanem menne. ...

— Már fél hétre jár az óra — mondá az anya, — 
menjünk a kikötőbe.

— Jól van, anyám !
A széles országút egyenesen oda vitt, hol a gőzhajók 

szoktak kikötni.
Elissanené megkérdezte az egyik rév-hivatalnoktól, 

hogy jelezték-e már az «Argeles» -t.
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— Jelezték, asszonyom, fél óra múlva meg kell ér
keznie.

Az anya és leánya fel és alá sétálgattak a kikötőben.
Húsz perczczel később hosszú fütty hallatszott, s az 

«Argeles» a kikötő egy kilométer hosszú védgátjának 
•csúcsát megkerülve, horgonyt vetett.

Mihelyt a hidat felvonták, Elissanené és Louise felsiet
tek a hajó fedélzetére. Az anya megölelte Désirandellené 
ő nagyságát, a ki csak most kezdett kissé magához 
térni, hasonlóképpen üdvözölte Désirandelle urat és 
Agathoklest. Louise természetesen sokkal tartózkodóbb 
volt. A fiatal leányok megértik bízvást, hogy miért.

— Hát én hol maradtam, mélyen tisztelt hölgyem?— 
Avagy nem emlékszik már reám? Én nem felejtettem 
■el, hogy Elissanené ő nagyságát és Louise kisasszonyt 
láttam már, persze azóta egy kicsit nagyot nőtt. . . . 
Lánczosadtát, nem kap egy-két csókfélét az öreg Dan- 
•dentor ábrázatja?

Ha netalán Patrice avval a hiú reménynyel áltatta 
magát, hogy gazdája e viszontlátás alkalmával igazi 
gentlemanként fog viselkedni — haj, be keservesen csa
lódott, hallván gazdájának bizalmaskodó szavait. Ked
vetlenül, sőt megbotránkozva hátrált, midőn Dardentor 
•Clovis ajkai Elissanené fonnyatag arczára, mint a dob
verő pálczikák a dob kifeszített bőrére lecsattant.

Louise nem tiltakozhatott az ellen, hogy a Désiran- 
•delle-pár viharosan összevissza ne ölelgesse, csókol
gassa. . . . Dardentor úr azonban annyira vakmerő nem 
volt, hogy Louise-t is megkínálja apai csókjával . . . 
pedig aligha vette volna zokon a fiatal leány. . . .

Agathokles is közeledék a leányhoz, bambán meg
hajtotta a fejét, s aztán egy árva szó nélkül hátrált 
újra.

A leány nem állhatta meg, hogy gúnymosolyra ne
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ránduljon ajkának a széle. Dardentor Clovis nem vette 
észre, de bezzeg meglátták Lornans Marczel és Tacon
nat Jean.

— Ejnye, no ! — mondá halkan Marczel, — nem is 
hittem volna, hogy ilyen csinos leányt látok ma.

— Bizony szép egy leány ! — jegyzé meg Jean.
— És ez a tökfilkó vegye feleségül őt ?
— Őt?—kiáltott fel Taconnat Jean.— Isten bocsássa 

meg, de még esküszegővé is inkább lennék, csakhogy 
megmentsem ettől a sorstól — magam venném el. . . .

Ügy van, úgy.... Taconnat Jean esküt esküvék, hogy 
sohasem fog megházasodni.... Fiatal embertől könnyen 
kitelik ilyen hebehurgya eskü. . . . Bezzeg Lornans 
Marczel nem esküdött meg. Végre mindaketten azért 
jöttek Oranba, hogy a 7-dik vadász-zászlóaljhoz be- 
álljanak, nem azért, hogy Elissane Louiset elvegyék 
feleségül.

Közbevetőleg röviden számot adunk még arról, hogy 
az «Argeles» útja Pálmától Oránig pompás volt. Való
ságos olaj tenger ez a Földközi, mintha aProvençe min
den olaja belé folyna. A huszonhárom óráig tartó úton 
egyetlen egy hullám sem támadott a hajónak; az ebéd
nél, vacsoránál teljes számmal jelentek meg az uta
sok. ... A hajó vendéglőse titkon bizonyára megvakar- 
gatta a fejét.

Oriental úrnak pompásan ízlettek a nápolyi módra 
elkészített pisztrángok, s az «encimados»-t az inyencz 
legnagyobb élvezetével kebelezte be.

Minden utas szerencsésen és friss erővel érkezett 
Oranba, még Désirandellené ő nagysága is, ámbátor őt 
a Baleárokig siralmasan megviselte az út.

Désirandelle úr az út másik felében fizikai és lelki 
erejének ismét teljesen urává lett, ámde azért a két 
ifjúval nem akarózék neki közelebbi ismeretséget kötni.



AZTÁN EGY ÁRVA SZÓ NÉLKÜL HÁTRÁLT ÚJRA.
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Szellemességök mintha kissé bántotta volna a jó urat, 
egyébként az ő apai szeme Agathoklest sokkal különb
nek látta. . . . Ha Dardentornak tetszenek . . . hát csak 
rajta . . . úgy sem tart sokáig... ha az «Argeles» kiköt, 
a barátság fonala megszakad közöttük.

így hát eszeágában sem volt, hogy Elissanenénak és 
Louisenak bemutassa őket, de bezzeg másképpen gondol
kozott a szókimondó és nem sokat teketóriázó Darden- 
tor Clovis.

— Lornans Marczel és Taconnat Jean urak ! Mind
ketten párisiak ; barátaim, kiket a hajón nagyon meg
szerettem, s úgy hiszem én is megnyertem rokonszen- 
vőket ; ez a mi barátságunk, remélem, tovább fog tar
tani, mint a Cette-töl Oranig tartó út — mondá a derék 
perpignani őket bemutatva.

Milyen egészen más ember is tudott lenni néha ez a 
perpignani ! Milyen illedelmes szavakkal tudta érzelmeit 
kifejezni. És Patrice nem volt a közelében.

A két ifjú meghajlott Elissanené előtt; a hölgy kimért 
udvariassággal fogadta.

— Asszonyom, — mondá Lornas Marczel, — nagyon 
lekötelezett Dardentor úr e figyelmével. Volt alkalmunk, 
hogy öt érdeme szerint tanuljuk ismerni és becsülni. Mi 
is reméljük, hogy tartós lesz. . . .

— Az ő atyai barátsága, s a mi fiúi vonzódásunk — 
egészíté ki Taconnat Jean.

Désirandellené aggódva, kissé lehangoltan nézett 
fiára, a ki eddig még a száját sem tátotta ki. Elissanené 
bízvást meghívhatta volna a két ifjút, hogy látogassák 
meg őt oráni tartózkodásuk alatt — de ime nem hívta 
meg okos előrelátásból. . . . Ezért az Agathokles anyja 
titkon hálát érezett iránta. A két anya ösztönszerüleg 
érezte, hogy jó lesz, ha ettől a két ifjútól kissé tartóz
kodnak.
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Elissanené tudtára adta Dardentor Clovisnak, hogy 
szívesen látja vacsorára.

— Köszönöm, asszonyom. Csak annyi időre kérem 
szives várakozását, míg a vendégfogadóba megyek, le
rántom a hátamról ezt a jopkát, s illendően felöltöz
ködöm. . . .

Dardentor Clovis, Taconnat Jean és Lornans Marczel 
elbúcsúztak Bugarach kapitánytól és Brúnó doktortól. 
Kifejezték abbéli óhajtásukat, hogy vajha Oranbólvissza- 
menet újra az «Argeles»-re szállanának, hogy a szeré
té tre méltó kapitánynyal és jeles doktorral találkozhassa
nak. A kapitány és doktor azt felelték, hogy ők is ritkán 
találkoztak olyan kedves utasokkal. így búcsúzának el 
egymástól.

Oriental Eustach is szíjon lógó látcsövével, plédjével 
kiszállott a hajóból, s egy hordár után baktatott, a ki 
nehéz utazó kofferét czipelte. A csillagásztól az utasok 
közül egyik sem búcsúzott el. Minek is? Útközben ő sem 
törődött senkivel.

Dardentor Clovis és a két párisi szintén kiszállottak, 
ott hagyták Désirandelle-éket, hogy gondoskodjanak 
podgyászaik kiváltásáról és a várúti lakásba való szállí
tásáról. Mindhárman egy kocsira ültek, a Republic-tér 
egyik előkelő vendégfogadójába hajtattak, melyet Brúnó 
doktor ajánlott nekik. Dardentor Clovis három egymásba 
nyíló szobát nyittatott az első emeleten ; a két ifjú egy- 
egy szobával is megelégedett a második emeleten.

A véletlen úgy akarta, hogy Oriental Eustache úr is 
ugyanabba a vendégfogadóba vetődött, mert mire ők 
oda értek, Oriental urat már ott látták az ebédlőben, a 
mint buzgón tanulmányozta az étlapot.

— Sajátságos egy csillagász ! — jegyzé meg Taconnat 
Jean. — Csodálom, hogy nem kér tojásos galuskát csil- 
lagkompóttal és kacsát apró plánétákkal.
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Félórával utóbb Dardentor Clovis kilép a szobájából 
elegánsan felöltözve. Patrice aprólékos gonddal öltöz
tette fel a gazdáját.

A két ifjúval a kapuban találkozik.
— No, barátaim, szerencsésen ide expediáltak Oránba 

minket.
— Expediáltak, úgy van, ez a legtalálóbb kifeje

zés — jegyzé meg Taconnat Jean.
— Remélem, most rögtön nem állanak be a vadá

szokhoz ?
— Sokáig nem várunk már, Dardentor úr — feleié 

Lornans Marczel.
— Ugyan miért sietnek olyan nyakra-főre? . . .
— Hja, ha már a fejünkbe vettük. . . .
— Jó ... jó! De előbb hadd nézzünk körül együtt 

a, városban meg a környéken. Viszontlátásra holnap 
reggel !

— Visszontlátásra holnap reggel ! — Mondja Tacon
nat Jean.

Dardentor Clovis Elissanené lakására siet.
— Úgy van — szólal meg Lornans Marczel — itt 

vagyunk Oránban.
— Ha pedig az ember valahova megérkezik, az első 

kérdés : mit csináljunk ?
— Hallod-e, Jean, — ezen a kérdésen, azt hiszem, 

már túl vagyunk. Beállunk minél előbb a vadászokhoz....
— Igaz, Marczel, de . . .
— Micsoda? Csak nem jár az eszed még mindig a 

345-dik törvényczikken ?
— Mit mond az a tör vény czikk?
— Az adoptálás föltételeiről beszél. . . .
— Ha az a 345-dik czikk, akkor éppen rajta jártatom 

az eszemet— feleié Taconnat Jean. Ha Pálmában nem 
kínálkozott alkalom, hátha Oránban. . . .
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— Egygyel kevesebb kínálkozik, mert lásd, édes öcsém, 
itt vizet nem találsz, legfeljebb tüzet és harczot. Ha pél
dául ma éjjel tűz találna kiütni a vendégfogadóban, én 
megígérem ünnepélyesen, hogy előbb tégedet mentelek 
meg, aztán jó magam biztonságáról gondoskodom.

— Igazi jó barátom vagy, Marczel. . . .
— Dardentor úr elég ember magáért, nem szorul ő 

másnak segítségére. . . . Tudhatod tapasztalásból, hogy 
minő bámulatos a lélekjelenléte. . . .

— Megengedem, Marczel; bebizonyította, mikor az. 
Eulalia-templom ajtaján berobogott, hogy a pap áldá
sában részesüljön. De hátha a tűz hirtelen törne ki, s. 
nem volna ideje, hogy meneküljön, s másnak a segítsé
gére szorulna. . . .

— Szóval, te még bizakodol, hogy Dardentor apánkká, 
lesz ?...

— Az lesz, Marczel.
— Kötöd magad e gondolathoz ?
— Utolsó leheletig!
— Jól van, többé nem teszem ezt a te bogaradat, 

gúny tárgyává, Jean, de csak egy feltétel alatt ?...
— Nos?
— Ha megint a régi jókedvű fiú lesz belőled, s nem 

ez a mostani savanyú ugorka arczú ; ha a dolgot tréfás- 
oldaláról nézed.

— Itt a kezem, Marczel. . . Nevetni fogok, ha sike
rül Dardentor Clovis urat a nevezett törvényczikk értel
mében a halál torkából kiragadnom ; . . . nevetni fogok, 
ha nem kínálkozik reá alkalom ; nevetni fogok, ha ked
vez a szerencse, s akkor is ha kudarczot vallók.

— így már szeretem a dolgot, öcsém. A mi pedig a. 
bevonulást illeti. ...

— Ne siessünk vele, Marczel, — tűzzünk ki egy ha
táridőt. . . .
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— Mikorra?
— Két hétre; ez a haladék-idö nem sok. Az ördögbe 

is, mielőtt bebújnánk a mondurba, éljük kissé a vilá
gunkat. . . .

— Nem bánom, legyen hát két hét ; de ha addig 
Dardentor urat nevelő apánkká nem teszed. . . .

— Az enyémmé vagy a tiéddé — Marczel ?...
— Az enyémmé . . . jól van . . . akkor el a kaszár

nyába !
— Helyes, Marczel.
— Addig is víg ficzkó maradsz, Jean !
— Vidám, mint a legpajkosabb pinty !

Verne Gynla. Dardentor Clovis. 10



IX. FEJEZET.

Melyben Lornans Marczelre és Taconnat Jeanra nézve a két 
heti határidő meddő marad.

A hajnalt kukorékoló kakas nem lehet olyan jókedvű, 
mint Taconnat Jean, midőn másnap reggel ágyából 
felugrott, s Lornans Marczelt fellármázta. Két hét . . . 
tehát két hete van arra, hogy annak a derék embernek, a 
kétszeres milliomosnak fogadott fiává legyen, ő vagy 
Marczel.

Egyébiránt annyi bizonyos, hogy Dardentor Clovis 
addig el nem távozik Oranból, míg Désirandelle Aga- 
thokles és Elissane Louise esküvőjét meg nem tartják. 
Öreg barátja fiának a násznagya csak ő lesz. . . . Persze 
négy-öt hét eltelik addig, a míg a házasságot nyélbe 
ütik ... ha ugyan sikerül nyélbe ütni. ... S ha mégis 
lenne belőle valami. . . .

Ezek a «ha»-k és «de»-k kergették egymást a Lor
nans Marczel fejében. Sehogy sem tudott megbarátkozni 
avval a gondolattal, hogy az a kajla tökfilkó vegye felesé
gül Elissane Louise kisasszonyt, a kedves, bájos Loui- 
set... .Hogy az érdemesDésirandelle-párAgathoklesből 
méltó hitestársat nézett ki Louise számára ... elvégre is 
megmagyarázható. A szülők ős időktől fogva vakok 
gyermekeik fogyatkozásaival szemben. Azt azonban nem 
tételezheti fel Dardentor Clovisról, hogy előbb-utóbb
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észre ne vegye, minő gyámoltalan egy figura Agathokles 
s mennyire nem illik Louisehoz.

Másnap reggel fél kilenczkor találkozott a két 
párisi ifjú Dardentor Clovisval a vendégfogadó ebéd
lőjében.

Dardentor Clovis igen jókedvű volt. Tegnap este 
pompásan vacsoráit, éjjel pedig kitünően aludott. Mert 
elképzelhető-e, hogy az életben valaha jó kedve legyen 
olyan embernek, a ki hatalmas gyomorral rendelkezvén, 
nagyszerűen tud aludni, tiszta a lelkiismerete és — 
mégis bal lábbal kel fel az ágyból ?...

— Kedves barátaim — kezdé a szót csokoládéjának 
szürcsölgetése közben — tegnap este óta nem láttuk 
egymást . . . higyjék el, már hosszúnak tetszett előttem 
távollétük. . ..

— Mi azonban láttuk önt álmunkban, Dardentor 
úr — mondá Taconnat Jean; — glóriafényes fejét . . .

— Szentté változtam, mi?
— A keleti Pyrenaék védő szentjévé!
— No lám, a jókedv megint a horgára akadt önnek, 

Jean úr!
— Horgára akadt . . . eltalálta — bizonygatja Lor

nans Marczel; — csak attól tartok, hogy újra el találja 
szalasztani. . . .

— Ugyan miért szalasztaná el?
— Mert nemsokára el kell válnunk egymástól Dar

dentor úr, önnek jobbra, nekünk balra visz az útunk....
— Micsoda? . . . Hogy mi elváljunk?
— Természetesen. A Désirandelle-család köti magát 

önhöz.
— Lárifári !... Olyan nincs a sifonérban ! Engem 

ugyan senki sem visz a kantárnál fogva . . . Néha-néha 
elmegyek ugyan Elissanenéhoz egy tányér levesre — de 
azon túl a magamé vagyok. Délelőtt és délután azonban

10*
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oda megyek a hova kedvem tartja . . . együtt kell körül
néznünk a városban meg a környéken.

— Oh be jó is lesz, Dardentor úr, — kiáltott fel 
Taconnat Jean, — higyje el, akár sohasem távoznám a 
maga oldaláról.

— Egy lépésnyire se, egy hétig se ! — buzgott meleg 
szívvel a perpignani !— Szeretem az ifjak társaságát, s 
magam is úgy érzem, hogy megfiatalodom, ha olyan 
barátaim vannak, kik fél olyan idősök, mint én. . . . 
Pedig, szó mi szó, maguknak akár az apjuk lehetnék....

— Oh Dardentor úr ! — kiáltott fel örvendező szívvel 
Taconnat Jean.

— Szó, mi szó, együtt maradunk, barátaim! Elég 
korán lesz az elválás, ha majd Oránnak hátat kell for
dítanom. Istók ucscse, azt sem tudom, hova menjek 
az tan. ...

— Az esküvő után?
— Micsoda esküvő ?
— Ifjabb Désirandelle esküvője . . .
— Igaz,... igaz. . . . Már ki is ment a fejemből egé

szen. . .. Hm, igazán ennivaló kedves egy leány ez a 
Louise.

— Mi is azt mondtuk, mikor az «Argeles» fedél
zetén először megpillantottuk—jegyzé meg Lornans 
Marczel.

— Én is a mondó voltam. ... De mióta otthon lát
tam, hogy milyen bájos, milyen gyöngéd . . . milyen .. .. 
hogy is mondjam csak . . . szó mi szó, még száz per
czen ttel többre becsülöm. Bizony annak a tátottszájú 
Agathoklesnek nincs oka panaszra.

— Ha ugyan ő is fog tetszeni Louise kisasszonynak.
— Természetesen . . . tetszeni is fog a ficzkó . . . 

Hiszen születésük óta ismerik egymást.
— Sőt talán még élőbbről is ! — mondá Taconnat Jean..
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— Agathokles jámbor természetű ... sőt talán egy 
kissé nagyon is jámbor . . . kissé talán. . . .

— Kissé túlságosan is jámbor — egészíté ki Lornans 
Marczel.

— S tulajdonképpen egy cseppet sem az — vágott 
közbe Taconnat Jean.

Magában pedig ezt téve hozzá:
— Egy cseppet sem az, a ki Louise kisasszonynak 

való.
No de nem találta helyén valónak, hogy Dardentor 

úr előtt már most feltárja titkos gondolatát. Dardentor 
úr pedig folytatá :

— Úgy van . . . egy kissé . . . megengedem ... de 
hát . . . majd összeszedi magát, mint a mormota, ha 
téli álmát kirázta a szeméből. . . .

— Mégis csak mormota marad örökké — pattant ki 
a szó akaratlanul is Lornans Marczelből.

— Legyenek elnézők, uraim, legyenek elnézők — 
figyelmezteté őket Dardentor Clovis. Ha Agathokles 
két olyan párisi gavallérral érintkezhetnék legalább két 
hónapig, mint önök — megvedlenék bizonyára. Vegyék 
őt munkába !

— Munkába vegyük! —kiáltott fel Taconnat Jean, — 
szellemességre]oktassuk, egy óra száz soldo . . .! Hm, 
igazi zsebmetszés volna.

Dardentor úr megkötötte magát az ő pártfogolt- 
jának védelmezésében, bár titkon elismerte, hogy 
Agathokles elméje olyan éles, mint a fanyelű bicskának 
a — nyele.

— Kaczagjanak, uraim, kaczagjanak csak — folytatá. 
Megfeledkeznek arról, hogy a szerelem a legostobábbnak 
ajándékozza néha azt, a mit a legagyafurtabbtól elra
bolt, s így meglehet, hogy dúsgazdagon fogja jutalmazni 
az ifjú. ...
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— Gagathoklest ! — fejezi be Taconnat Jean a mon
datot.

Dardentor úr nem állhatja meg, hogy harsány kacza- 
gásba ne törjön ki.

Lornans Marczel Elissanenéra tereli a beszéd fonalát. 
Tudakozódott, hogy mint él Oránban . . . mit tapasz
talt a háznál Dardentor. . . .

— Nagyon csinos háza van ; valóságos kalitka, mely
nek a kedves madár az éltetője. Hiszen majd meg
látják. . . .

— Ha ugyan nem veszik tolakodásnak — jegyzi meg. 
Lornans Marczel.

— Majd bemutatom önöket, a többi aztán magá
tól jön. — Nem ma, . . . mert Agathoklesnek időre van 
szüksége ahhoz, hogy a lábát megvethesse. . . . Talán 
holnap. . . . Most pedig beszéljünk arról, hogy merre
menjünk várost nézni : a városba, a, kikötőbe. . . .

— Hm, de hát a kaszárnya ? — vágott közbe Lor
nans Marczel.

— Ugyan hagyják!. . . Lesz rá idő holnap . . . hol
nap után, azután. . . . Várjanak, míg az esküvőn túl 
leszünk. . . .

— Hisz akkor esetleg addig halasztjuk, míg a katona
sorból kivénülünk.

— Dehogy !... Nem húzódik az el olyan sokáig 1 
Egyelőre azonban szó se legyen arról, hogy a zászlóalj
hoz bevonuljanak. . . .

— Ne féljen ! Egyelőre két heti szabadságot engedé
lyeztünk magunknak. Ha addig nem változnak viszo
nyaink, ha újabb érdekek nem kívánják. . . .

— Helyes, kedves barátaim.... Hagyjuk most a rész
letes tárgyalást ! — kiáltott fel Dardentor Clovis. — 
Önök két heti szabadságot utalványoztak ki, imhol meg
írom róla a nyugtatványt. Ez alatt a két hét alatt az
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enyémek. . . . Hiszen tulajdonképpen az «Argeles»-re 
is csak azért szállottam fel, mert tudtam, hogy magu
kat ott találom. . . .

— És mégis lekésett róla ! — vágott közbe Taconnat 
Jean.

A mi derék perpignanink aranyos jó kedvvel kelt fel 
az asztaltól, s indult ki az ebédlőből.

Az előcsarnokban várt reá Patrice.
— Nagyságodnak szolgálatára állok!
— Nincs rá szükségem. Este tíz óráig csavaroghatsz 

kedved szerint, addig ne üsd az orrod az én dolgomba, 
értetted ?

Patrice elfintorította az arczát. Világért sem volt 
ínyére a szabadság, mivelhogy ilyen hétköznapi kifeje
zések tolmácsolták.

— Nagyságod e szerint nem óhajtja, hogy elkí
sérjem?

— Semmi egyéb kívánságom nincs, mint az, hogy 
minél előbb a hátad közepét lássam, Patrice.

— Nagyságod megengedi, hogy elbúcsúzzam ?
— Meg, ha aztán rögtön szeded a sátorfádat.
— Búcsúszózatom veleje az, hogy nagyságod óvakod

jék olyan kocsira felülni, melynek a bakján nem látja a 
kocsist; mert könnyen megeshetik, hogy az nem a pap 
áldásával, hanem nyaktöréssel végződik. . . .

— Kotródj már a pokolba !
Dardentor Clovis barátjaival lefelé indult a főlépcsőn.
— Valóságos mintaképe az inasoknak — jegyzé meg 

Lornans Marczel — korrekt és előkelő. . . .
— Valóságos kínzó szellem ! Egyébként derék ficzkó, 

a tüzbe menne érettem. . . .
— Nemcsak ő tenné meg, Dardentor úr ! — kiáltott 

fel Taconnat Jean, a ki alkalomadtával bizonyára igye
kezett volna Patricet helyettesíteni.
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A három jó barát az nap délelőtt a tengerparton sétál
gatott. Az oráni kikötő nem régi keletű. Hosszú molo 
szegélyezi, s a kereszt-gerendák számos medenczére 
osztják. Mindössze huszonnégy hektár a területe.

A kikötőben uralkodó élénk sürgés-forgás nem nagyon 
érdekli a két ifjút, de annál nagyobb érdeklődéssel nézi 
az egykori perpignani kereskedő. A mint hajókra rakták 
az ölfát, e tartomány egyik legjelentékenyebb kiviteli 
áruját ; a vágómarhákat, a nyers czukrot, s a bányákból 
kiaknázott ásványnemeket . . . mindezt gyönyörködve 
nézte Dardentor.

— Gyakrabban eljövök még ide — mondá barátai
nak, — hogy lássam ezt a mozgalmas életet. Úgy 
tetszik nekem, mintha újra látnám hordóval tele rak
táromat. Ennél szebb látni valója bizonyára nincs 
Oránnak.

— Legfeljebb épületei, dómja, moseája s több ilyes
mije — mondá Lornans Marczel.

— Ej, mit — vágott közbe Taconnat Jean, a ki min
den áron leendő nevelőapjának a szája ize szerint akart 
beszélni, — Dardentor úrnak mégis csak igaza van. Ez 
a sürgés-forgás rendkívül érdekes; a hajó ki- és berako
dása, a sok teherkocsi, az arab hordárok ármádiája. . . . 
A városban bizonyára akad számos szemrevaió épület, 
meg is fogjuk azokat nézni, de mik azok a kikötői élet
hez képest ... az azúrkék tenger, az árboczerdő, mely 
benne, mintegy óriási tükörben, nézi magát. . . .

Lornans Marczel lopva reá pillantott jelentőséggel.
— Úgy van ! — kiáltott fel Dardentor úr. — Látják, 

ha valahol járt, a hol nincs víz . . . én, isten tudja, nem 
érzem jól magamat. . . . Valaminek a híját érzem. Van 
nehány jeles festményem a Loge-téri házamban : min- 
denik vizet ábrázol, különben nem adtam volna pénzt 
érettök.
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— Hja abban ön szakértő, Dardentor úr — feleli 
Lornans Marczel. — Olyan helyekre fogunk kirándulni, 
hol víz akad. Az édes vizet szereti?

— Nekem az mindegy ; hiszen nem akarok belőle inni.
— Hát te, Jean ?
— Nekem is mindegy . . . legalább abból a szem

pontból, hogy mire kellene — feleié Jean barátjára pil
lantva.

Az nap egész délelőtt a kikötőben meg a tenger part
ján jártak-keltek, s csak miután mindent jól megnéz
tek — tértek vissza a vendégfogadóba ebédelni. Mintegy 
két óráig pihentek, elolvasták az újságokat. Dardentor 
Clovis azt indítványozta, hogy a város megtekintését 
hagyják holnapra.

— Miért? — kérdé Lornans Marczel.
— Désirandelleék mégis csak zokon vennék, ha ott 

hagynám őket, mint szent Pál az oláhokat.
Patrice nem volt jelen, s így Dardentor csak úgy kéj el - 

gett a hétköznapi beszéd árjában.
— Mára nem hívta meg Elissanené ? — kérdé Tacon

nat Jean.
— Meghívott — még ma elmegyek. Holnaptól 

kezdve lássák, mit csinálnak reggeltől-estig. A viszont
látásra !

Dardentor Clovis gyors léptekkel a régi várút felé 
vette útját.

— Ha nem vagyok mellette — mondá Jean, — mindig 
attól félek, hogy valami baja történik.

— Te . . . te áldott jó lélek ! — viszonzá Lornans 
Marczel.

Hiába való időfecsérlés volna részletesen festeni, hogy 
milyen szívesen fogadták az Elissane-családnál Darden
tor urat, kiváltképpen Louise, a ki ösztönszerüleg is. 
nagyon vonzódott ehhez a derék emberhez.
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Iíj. Désirandelle nem volt otthon. . . . Soha sem volt 
otthon ... a széllel bélelt fejű kanyó a helyett, hogy 
otthon ült volna, inkább a városban ődöngött czéltala
nul ide-oda. Ha enni kellett, pontosan hazatért. Louise 
mellett ült rendesen, de egy árva kukkot sem szólott 
hozzá. Bezzeg Dardentor, a ki a leány másik oldalán ült, 
annál buzgóbban beszélgetett vele. Szóba hozott ezer 
apróságot. Mesélt a departementjukról, szülővárosáról, 
az «Argeles»-en megtett útról, palmai kalandjáról, mi
kor a galerát elragadták az öszvérek, s olyan nagy
szerűen behajtatott az Eulalia-templomba ; mesélt ifjú 
barátairól, nem győzte őket eléggé dicsérni . . . minda- 
kettő fiatal még, valamivel idősebbek húsz évesnél; 
mindössze néhány nap óta ismeri őket, s úgy tetszik, 
mintha születésük óta jó barátok lennének.

Louiseban felébredt a vágy, hogy az ifjakat anyja 
házánál láthassa; s nem állhatta meg, hogy jóleső meg
lepetését el ne árulja, midőn Dardentor Clovis evvel 
a szándékával pattant ki.

— Bemutatom őket kegyednek, asszonyom — 
mondá — holnap délelőtt elhozom mind a kettőt. . . . 
Derék fiuk . . . mintagavallérok . . . nem bánja meg, 
hogy megismerkedik velök.

Désirandellené ő nagysága aligha nem korainak tar
totta ezt a bemutatást, de hát Elissanenénk akár akarta, 
akár nem, bele kellett nyugodnia. Dardentor úr kí
vánsága volt, már pedig tőle nem tudott megtagadni 
semmit.

— Nem tagadhat meg semmit tőlem ! — kiáltott fel 
Dardentor. — Jól van, szaván fogom, asszonyom . . . 
különben is csak okos dolgot szoktam kérni . . . 
kérdezze csak meg Désirandelle úrtól. . . .

— Igaz . . . igaz !... sietett felelni az Agathokles 
papája, a nélkül hogy meg lett volna győződve róla.
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— Rendben vagyunk ! — folytatá Dardentor úr, Lor
nans Marczel és Taconnat Jean barátaimat holnap el
hozom.... Apropos, Désirandelle úr, holnap délelőtt -ki - 
lencztöl délig nem volna kedve velünk megnézni a várost ?

— Bocsánat, Dardentor, de a hölgyek mellett szeret
nék maradni, s a mi kedves Louiseünket sem óhajta
nám egyedül hagyni.

— A mint tetszik .. . különben természetes dolog is.
— Louise kisasszony, mennyire szeretik már magát 

abban a jeles családban, melynek majdan tagja lesz... . 
Nos, Agathokles fiam, hát te hallgatsz ?... Lán- 
czosadta, nem tartod te is elragadó bájosnak Louise 
kisasszonyt ?

Agathokles azt hitte, hogy nagyon szellemesen felel, 
ha ilyeténkép nyilatkozik: ha nem is mondja hangosan, 
a mit gondol, mégis azt gondolja, okosabb volna azt 
titokban mondani. . . ezt a siralmasan ügyefogyott üres 
szó-zagyvalékot is csak Dardentor úr segítségével 
aprózta ki a fogaival. . ..

Elissane Louise nem is igen igyekezett elpalástolni 
szánakozását ez agyalágyultnak szó-nyikorgatására . . . 
Reá nézett Dardentorra az ő nagy, beszédes szemeivel ; 
miközben Désirandellené ő nagysága buzdítván magzat
ját, megszólal:— Nemde csinos?

Désirandelle úr is siet tódítani:
— S mennyire szereti a kisasszonyt.
Dardentor úr, most már tisztán láthatta a helyzetet. 

Elvégre is, úgy gondolkozott, hogy ha elhatározták a 
házasságot, azt meg is kell kötni; eszeágában sem volt, 
hogy másképpen is üthet ki a dolog.

Vidáman, frissen, ragyogó arczczal állított be másnap 
reggel a vendégfogadó ebédlőjébe, hol ifjú barátai vártak 
már reá. Rögtön tudtokra adta, hogy este elviszi őket 
az Elissane-családhoz, hogy bemutassa.
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— Derék egy ötlet! — kiáltott fel ujjongva Lornans 
Marczel. Legalább lesz egy kedves család, hova katona
korunkban el-ellátogathatunk. . . .

— Kedves ... sőt nagyon kedves család — viszonzá 
Dardentor Clovis. . . . Természetesen . . . akkor Louise 
kisasszony már férjnél lesz. . . .

— Az ám . . . hm, házasságról, is van szó. ...
— Az esküvőre önöket is meghívják, barátaim. . . .
— Dardentor úr — vévé át a szót Taconnat Jean, — 

ön elhalmoz minket szívességével.... Nem tudom, mikor 
fizethetjük vissza.

— Úgy bánik velünk, mint...
— Gyermekeimmel !... Avagy nem vagyok elég öreg 

arra, hogy fiaimnak tekinthessem ?
— Dardentor úr ! Dardentor úr ! — kiáltott fel sokat 

jelentő hangon.
Egész napot arra szentelték, hogy a várost nézzék 

meg közelebbről. A három turista rendre vette a leg
díszesebb sétálóhelyeket : a Turini sétateret, a Boulevard 
Oudinot-t, melynek két szélét kettős belle-ombra sor 
szegélyezi, a Carriéret, a szinház-teret, valamint az Or- 
leáns- és Nemours-tereket.

Lépten-nyomon volt alkalmuk, hogy az Oránban lakó 
különböző népfajokat megfigyeljék; számos katonával, 
s többek között a 7-dik afrikai vadász-zászlóalj tisztjeivel 
is találkoztak.

— Nagyon elegáns ez az uniformis ! —■ kiáltott fel 
Dardentor Clovis. — Hogy meg fog majd feszülni hátukon 
a zubbony, kedves barátaim. Gőzerővel fognak előre 
haladni. Már előre látom, mint csinos hadnagyokat, 
fényes házasság vár önökre ! Isten bizony, ragyogó egy 
pálya ez a katonai . . . csak kedve legyen az embernek 
hozzá . . . önöknek pedig, remélem, van.

-Hja ez már a vérünkben van — mondá Taconnat
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Jean. — Őseinktől, a Saint-Denis-úti derék kereskedőktől 
örököltük a hadi élet iránt a szeretetet.

Találkoztak marokkói viseletű zsidókkal is, arany 
hímzésű kaftánban ; továbbá mórokkal, a kik gondtala
nul sétálgattak alá s fel a napsütötte gyalogjárókon; 
végül franczia férfiakkal és asszonyokkal is.

Dardentor Clovis mindezt gyönyörködve nézte, még 
inkább nőtt érdeklődése, mikor egy-egy ipartelep, gyár 
■elé érkeztek.

Ha azonban egy-egy nagyobb szabású középület elé 
érkeztek : úgymint az 1839-ben épült dóm három osz
lopsoros főhajójával, a helytartósági palota, a bank és a 
színház : lelkesedése nem volt valami túlságosan nagy. 
Ez utóbbi különben is újabb keletű volt.

Nagy figyelemmel nézték ifjaink a moseá-ból átala
kított Sz. András-templomot, melynek a mennyezete pat
kóalakú mór stílű íveken nyugszik, ebből nyúlik fel kar
csú minaretje. Ennél azonban még inkább tetszett nekik 
a Pasa moseá-ja, melynek előcsarnoka «Kubba»-alakú, 
s méltán dicséri építő mesterének szakértelmét.

A mint éppen távozni akartak, Lornans Marczel a mi
naret lépcsőjén egy férfiút pillantott meg, a ki az égnek 
szegezte látcsövét.

— Ni . . . ni . . . Oriental úr ! — kiáltá.
— Micsoda ?... A csillagvadász ?... A bolygók 

szemmel tartója ! — áradozott a perpignani.
— Ő bizony, senki más ... farkas szemet néz az éggel.
— Ha az éggel néz farkas szemet, akkor nem eszik ; 

ha pedig nem eszik, nem lehet Oriental úr — vélekedik 
Taconnat Jean.

Pedig mégis csak a montélimari csillagvizsgáló tár
sulat elnöke volt az, s a napot vizsgálgatta.

Mire visszavetődtek a vendégfogadóba, ugyancsak 
megérezték, hogy egész délelőtt talpon voltak.
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A bölcs mérsékleti! Patrice ezen közben járt-kelt 
Oran utczáin, s váltig korholta gazdáját, a ki agyon- 
fárasztja magát, pedig sokkal okosabban tenné, ha 
az ő példáját követné, s mindenben mértéket tudna 
tartani.

Mivelhogy gazdájának mindezt elmondani alkalma 
nem nyilt, a vendégfogadó szolgaszemélyzetének tálalta 
fel a maga szokott finom és előkelő modorában ... no 
hiszen mulattak is azok rajta.

Míg Patrice nevezett előadást tartotta a vendégfoga
dóban, az alatt gazdája meg két ifjú barátja a várúti 
ház felé siettek. A család a szalonban várta már őket. 
Dardentor Clovis bemutatta Lornans Marczelt és Tacon
nat Jeant, s a házi asszony kitüntető szívességgel fo
gadta őket.

Az este úgy telt el, mint a polgári házaknál átalában 
szokásos. Teáztak, csevegtek, egy kis zene- és énekélve
zet is kijutott nekik. Louise ízléssel zongorázott, s a 
véletlen szerencse úgy akarta, hogy Lornans Marczel- 
nek igen kellemes hangja volt. A házi kisasszony ki
sérte, Marczel pedig énekelt.

Dardentor Clovis nagyon szerette a zenét, s oly lel
kesedve hallgatta, mint azok szokták, a kik egyébként 
édes-keveset értenek hozzá. A füle dobját kellemesen 
érintették a hangok, s ennél több neki nem kellett. 
Majd agy on dicsérte Louiset és Marczelt a délvidékiek 
könnyen hevülö lelkesedésével.

— Két tehetség, melyek itt egybekeltek — mondá 
végezetül. Louise kissé mosolygott ennek hallatára, 
Marczel némileg zavarba jött, a Désirandelle pár hom
loka elborult. Dardentor úr éppen nem válogatta meg 
találóan a kifejezéseit, s bár Patricenek föltétlenül tet
szett volna e legujabbi frázisa, a jelenlevők nagyon 
elütő véleménynyel s érzelmekkel fogadták.



A HÁZI ASSZONY SZÍVESEN FOGADTA ŐKET.
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Persze Agathoklesnek sem a tehetségével, sem a 
szellemével nem kelhetett senki és semmi egybe, Ta
connat Jean szerint a kajla mamlaszban éppen semmi 
sem volt, a mi akár egy konvenczionális házassághoz 
elegendő lett volna.

Később rá térült a beszéd a három turista városnéző 
sétájára. Louise néhány hozzá intézett kérdésre okosan 
és keresetlen szavakkal felelt. Elmesélte, hogy miképpen 
telepedtek meg az arabok Oranban ezelőtt három szá
zaddal, s hogyan jutott ezelőtt mintegy hatvan eszten
dővel franczia főhatóság alá; beszél Oránnak nagy fon
tosságú kereskedéséről.

— De azért a mi városunkat — teszi hozzá Louise,— 
gyakran sújtották elemi csapások is; a törökök meg
támadták, s 1790-ben földrengés pusztította el csaknem 
teljesen. . . .

Taconnat Jean oda figyelt.
— Gyakortébb tört ki tfiz is Oránban, majd az ara

bok és törökök vették ostrom alá, s foglalták el. Béké
nek csak azóta örvend, hogy franczia főhatóság alá került.

Taconnat Jean így gondolkodók :
— Földrengés... tűzvész... ellenséges támadás !... 

Haj, száz esztendővel előbb kellett volna születnem. — 
Kisasszony, — kérdé Louisetól — előfordul néha-néha 
most is földrengés?

— Nem fordul elő, Taconnat úr, — feleié Elissa
nené.

— Kár !
— Micsoda? . . . Kár? . . . szörnyüködött Désiran- 

delle úr. — Úgy látszik, önnek földrengésre, s holmi 
egyéb rettenetes csapásokra volna szüksége, uram?

— Ne beszéljünk ilyesmiről — vágott közbe Dési- 
randellené ő nagysága, — mert mindjárt elfog a ten
geri betegség. Szárazföldön vagyunk, hála istennek,
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elég baj, ha a hajók inognak, miért inognának a vá
rosok is.

Lornans Marczel nem állhatta meg, hogy el ne mo- 
solyodjék a jó asszony e szavainak hallatára.

— Sajnálom, hogy ezt a tárgyat hoztam szőnyegre — 
szólalt meg Louise, Désirandellené ő nagysága nagyon 
érzékeny. .. .

— Kedves leányom, azért ne tegyen magának szemre
hányást.

— Hiszen, ha földrengés támadna is, — vágott közbe 
Dardentor Clovis, — majd elbánnék én vele. Az egyik 
lábamat megvetném itt, a másikat itt, szakasztott 
úgy, mint a rhodusi kolosszus — szeretném látni, ki 
mozdít a helyemből. . . .

A derék perpignani ott állott a szalon közepén, szét
terpesztette a két lábát, s kész lett volna az afrikai föld 
mindennemű rázkódása ellen küzdeni. Elkezdett oly 
hatalmasan kaczagni, hogy jó kedve rá ragadt a töb
biekre is.

Mielőtt a társaságeloszlott volna, megállapodtakabban, 
hogy másnap együtt fognak elmenni a «Kasbah»-ba.

Hazamenet Marczel gondolataiba mélyedve olyanfor
mán nyilatkozott, hogy a 7-dik afrikai vadász-zászló
aljnál szolgálni nem a legboldogabb állapot.

Másnap az Elissane-, a Désirandelle-család, Darden
tor Clovis és a két párisi ifjú elmentek Oránnak régi 
városrészébe, melyet Kasbah-nak neveznek. Olyan, mint 
egy nagy kaszárnya, melybe két kapun át lehet a város
ból jutni. Elhatoltak a szerecsen-faluig, a Djalisig, a 
mely méltán nevezhető Orán egyik különlegességének. 
E séta alkalmával a véletlen — csupán a véletlen — 
úgy akarta Désirandellené ő nagyságának szörnyű 
boszuságára, hogy Louise igen élénken csevegett Lor
nans Marczellel.
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Estére az egész társaság Dardentor Clovisnak a ven
dége volt. Pompás egy ebédet adott, Patrice teljes szak
értelemmel rendezte. A «comme il faut» liberiás inas
nak különösen Elissanené tetszett meg; előkelő úr
hölgynek tartotta.

Több napon át ismétlődött ez a találkozás, a nél
kül, hogy az Elissane-család vendégei valami lényeges 
változást vettek volna észre.

Elissanené többször faggatta leányát Agathoklesnek 
miatta. Mint okos, előre látó anya komolyan fontolóra 
vette, hogy minő előnyös volna a két gyermek össze
házasítása vagyoni szempontból. Louise állhatatosan ki
tért a felelet elől, s így Elissanené sem mondhatott 
semmit Désirandellené ő nagyságának, hahogy a házas
ság ügyét szóvá tette.

Ö bizonyára nem volt az oka annak, ha a dolog nem 
akart dűlőre jutni, mert mindent elkövetett, hogy fiát 
felbuzdítsa.

— Csinálj már te is valamit ! — mondá naponta tíz
szer is.

Láthatod, adunk elég módot arra, hogy Louise-szal 
egyedül légy ; te pedig bizonyára ott állasz némán, vagy 
kinézel az ablakon ; mondhatnál neki bókot. . . .

— Hiszen . . . én . . .
— Eh, mit, a nyelved ide-oda forog a szájadban, de 

tíz perez alatt alig mondasz tíz szót. . ..
— Tíz perez . . . nagy idő. . . .
— Vedd fontolóra, hogy a jövődröl van szó, fiam — 

mondá a vigasztalhatatlan anya, ujjasának csücskét 
lépegetve.— Hiszen ez a házasság könnyen, mintegy ma
gától jöhetne létre, mert a szülők már eleve bejegyez
tek. S ime még egy lépést sem tettél. . . .

— De igen, beleegyeztem — dünnyögé Agathokles 
véghetetlenül együgyüen.
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— Csakhogy Louise még nem egyezett bele — vi- 
szonzá Désirandellené ő nagysága.

Valóban, a dolog nagyon megrekedt ; sőt még Darden
tor Clovis is hiába elegyedett bele, egyetlen szikrát sem 
tudott kicsalni a kajla Agathoklesböl.

— Nem kova ez, hanem agyag . . . dehogy szór 
szikrát, pedig csak alkalom kellene . . . Persze ebben a 
békességes házban. . . .

Szóval, a házasság, úgy látszik, szörnyen megfenek
lett. A mindennapi szórakozásból is hova-tovább siral
masan kikoptak. A városban már nem volt semmi nézni 
való. Dardentor Clovis már úgy ismerte Oránt, mint a 
földrajzi társulat elnöke maga Oránban. A Désiran- 
delle-familia lehorgasztotta a fejét, de lehorgasztotta 
Taconnat Jean is, mert ebben a szilárd alapú városban 
földrengésre nem számíthatott . . . szóval, nem tudta 
mihez fogjon.

Szerencsére ott volt Dardentor Clovis, neki támadt 
egy ötlete, — olyan ötlet, mely csak tőle telhetett ki. 
Az algíri vasúttársaság éppen akkor rendezett egy körútat 
Oran déli részében. Ez érdekesnek ígérkezett. Egy 
irányba mennek, a másikon jönnek vissza. Mintegy 
száz lieu-nyi útat tehettek meg csodaszép környéken. 
Mindössze két hétig tart.

A hirdetések nagy betűkkel csalogatták a kiváncsia
kat; térképen is mutatták a zeg-zugos vonalak az út 
irányát. Vasúton mennek : Tlelatba, Saint-Denis du 
Sig-be, innen Perregaux-ba és Mascaraba egészen 
Saïda-ig. Onnan aztán vagy tengelyen vagy karavánnal 
Dayába, Magentába, Sebdonba, Tlemcenbe, Lamori- 
ciércbe és Sidi-bel-Abbés-ba, s onnan vasúton vissza 
Oránba.

Ez az út nagy lelkesedéssel töltötte el Dardentor Clo- 
vist. Sikerült neki a Désirandelle-párt minden nehézség
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nélkül rábírni, hogy vele tartsanak. Útközben bizonyára 
számos alkalom kínálkozik majd arra, hogy Agathokles 
közeledjék Louisehoz, s neki apróbb szolgálatokkal ked
veskedjék. Hátha így megkedveli Louise.

Elissanené kérette magát ; így meg úgy nem kívánta 
az útat. No de Dardentor Clovis kívánta, s a derék asz- 
szony egyszer már azt mondta, hogy semmit sem tud 
tőle megtagadni. Dardentor érvei győztek, s ő beleegye
zett. Az út alkalmat ad Agathoklesnek, hogy egészen 
új oldaláról mutatkozzék Louise előtt, meg fogja ked
velni, s ha visszatérnek — az esküvőnek nem fog 
semmi útjában állani.

— Lornans Marczel és Taconnat Jean urak is velünk 
tartanak? — kérdé az óvatos anya.

— Sajnos, nem ! Pár nap múlva be akarnak vonulni 
a zászlóaljhoz.

Elissanené-t láthatólag megnyugtatja ez a felelet.
Végül Louise beleegyezését is ki kellett eszkö

zölni.
Bezzeg ez már nehezebb munka volt. Nehezen sike

rült Dardentor úrnak. A fiatal leánynak sehogysem tet
szett, mert tudta, hogy ez úton Désirandelle-ékkel 
állandó érintkezésben kell majd lennie. Oranban Aga- 
thoklest legalább csak akkor látta, ha ebédre vagy va
csorára gyűltek össze, a száját is csak akkor tátotta fel 
a fajankó, — de nem hogy csevegjen, hanem, hogy — 
egyék. A vasúti kocsiban, a karavánútban folyton 
mellette lesz. Ez bizony nem kellemes kilátás Louisera 
nézve. Legokosabb volna, ha kereken kijelentené anyjá
nak, hogy neki Agathokles nem tetszik, nem is lesz a 
felesége soha. De jól ismerte anyja határozott termé
szetét, nem egy könnyen fog tervéről lemondani. No de 
hátha ez alkalommal még jobban be fogja látni anyja, 
hogy mennyire nem illenek egymáshoz.
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Dardentor úr ellenállhatatlan vala az ő ékesszólásá
ban. Azt hitte, hogy útközben ifjabb Désirandelle talán 
előnyösebb szinben fog feltűnni, s a házasságból esetleg 
mégis csak lesz valami. Szegény Désirandelleék két
ségbeesnének, ha ez a szép tervök füstbe menne. Nagy 
nehezen reá adta a fejét Louise is.

— Meglátja, hogy majd még meg fogja köszönni 
is . . . mondá Dardentor — meg fogja még kö
szönni. . . .

Patrice megtudván az előkészületekből, hogy mi gaz
dájának a szándéka — éppenséggel nem volt ínyére... 
szóvá is tette. . . hogy más turisták is lesznek . . . isten 
tudja miféle társadalmi állásúak . . . azokkal összeke
veredni ... mi zagyvalék. . . .

Dardentor csupán azt válaszolta neki, hogy május 
10-dikén estére az utazó-táskák becsomagolva készen 
álljanak.

Midőn Dardentor két ifjú barátjának elmondotta, 
hogy az Elissane- és Désirandelle-családokkal körútra 
indul, őszinte, igaz részvétének adott kifejezést a miatt, 
hogy ők ketten nem tarthatnak velök. — Hej, pedig be 
dicső dolog lett volna, ha együtt csatangolhattak volna 
két hétig az oráni tartományban. . . .

Lornans Marczel és Taconnat Jean is nagyon sajnál
ták, hogy nem mehetnek vele ; minthogy azonban már 
tizedik napja vannak Oránban, s még nem vonultak be 
a zászlóaljhoz — tovább nem halaszthatják.

Másnap este — az elutazás előestéjén, minek utána 
Dardentor úrtól elbúcsúztak, a következő párbeszéd fej
lődött ki az unokatestvérek között:

— Hallod, Jean !...
— Nos, Marczel ?
— Hátha még két hét ?...
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— Nem tart tovább tizennégy napnál. . . nem, bizo
nyára még Algírban sem — feleié Jean.

— Ha esetleg Dardentorral tartanánk. . . .
— Ahá . . . értem, Marczel ; te ajánlod ezt, a ki az. 

előbbi két hét ellen is tiltakoztál? . . .
— No hát én . . . mert itt. . . Oránban ... a város

olyan szép . . . hátha te is czélt érnél . . . ilyen kör
utazás alatt inkább nyilik alkalom.

— Hm, Marczel . . . mondasz valamit. . . . Tűz . . . 
víz . . . kiváltképen harcz. . . . Lám, . . . lám, s ez az. 
idea csak azért pattant ki a fejedből, hogy én ne sza- 
laszszam ki körmeim közül az alkalmat ?...

— Csak azért ! — bizonygatá Lornans Marczel.
— Kópé !... feleié Taconnat Jean.



X. FEJEZET.

Melyben az oran-salda-i vonaton először kínálkozik alkalom.

Az oráni turisták mind nagy lelkesedéssel fogadták az 
algíri vasúttársaság által hirdetett körutazás eszméjét. 
Hatszázötven kilométernyi hosszú út keresztül a tarto
mányon részint vasúton, részint kocsin vagy más közle
kedési eszközön: nagyon kívánatos dolog volt a turis
tákra nézve.

Mert tudnivaló dolog, hogy ez a körútazás nem volt 
amolyan sablonszerű, minők rendesen lenni szoktak. 
A vállalkozó megvette a jegyet, elindult a mikor akart, 
addig maradt egy-egy helyen, a meddig neki tetszett; 
nem volt óráról-órára kiszabva, hogy hova rándulnak 
ki, mit néznek meg a turisták.

így például a május 10-diki külön vonattal mindössze 
harmincz utas indul el.

Az útvonalat is nagyon czélszerüen állapították 
meg; Oran három alprefekturája közül: (Mostaga- 
nem, Tlemcen és Mascara) kettőt, s az öt katonai
kerület közül (Mostaganem, Saïda, Oran, Mascara és 
Sidi-bel-Abbés) érint hármat. Nagyon változatos és 
szemet gyönyörködtető vidékei vannak Orannak; ezer 
méternél magasabbra nyúló hegyei, nagy kiterjedésű 
erdőségei (400,000 hektár terület) ; tavai, vízesései, 
pl. a Macta, Habra, Chelif, Mekena, Sig stb. Ha min-
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dent nem is, de a legszebb részleteket látni fogják a 
turisták.

Bezzeg ez alkalommal nem késett le a vonatról Dar
dentor Clovis, mint minap a gőzhajóról. Jóval a vonat 
indulása előtt érkezett az állomásra.

0 volt az út kezdeményezője, s így mindenesetre jó 
példával kellett előjárnia.

Némán, előkelő nyugalommal állott Patrice gazdája 
háta mögött, s türelmesen várta hogy podgyászukat fel
adja. Mindössze nem volt sok, mert csak a legszüksé
gesebb holmikat vitték magukkal.

Fél kilenczre járt az idő; a vonatnak tízkor kell elin
dulnia.

— Ejnye, . . . hol késlekednek? — kiáltott fel 
Dardentor Clovis . . . Hát nem bukkan elő már a 
«smala» orra valahonnan?

Patrice ezt az arab földön szokásos kifejezést még 
•csak valahogy elnyelte s feleié, hogy az állomás felé lát 
egy csoportot közeledni.

A. Désirandelle- és az Elissane-család jött.
Dardentor melegen üdvözölte őket. Örvendett, hogy 

francziaországi régi és afrikai új barátai nem hagyták őt 
cserben. Szerinte feledhetetlen emlékekkel fognak erről 
az útról hazatérni. Elissanené pompás színben volt. . . 
Douise kisasszony utazó ruhájában meg éppen elbájoló. 
Dardentor úr gondoskodik majd jegyről és helyről, bíz
zák csak reá... majd elszámolnak. Patrice feladja a pod- 
gyászokat, megbízhatnak benne.

Dardentor úr majd kiugrott a bőréből, olyan jó kedve 
■volt.

A két család minekutána podgyászát Patrice gondjára 
bízta, belépett a váróterembe. Dardentor Clovis és 
Désirandelle úr siettek a jegypénztárhoz, hogy meg-
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váltsák a körútazási jegyeket, addig majd Agathokles 
fogja a hölgyeket mulattatni.

Mintegy húsz utas tolongott a pénztár körül, s ime 
Désirandelle úr első tekintetre Oriental Eustache urat 
pillantotta meg közöttük, a montélimari csillagászati 
társulat elnökét — hátáról szíjon lelógó távcsövével. Úgy 
ám, ez a fura jószág is reá adta a fejét, hogy körülnéz 
Oranban.

— Micsoda? . . . Hát ez is velünk jön! . . . Majd 
lesz gondom rá, hogy ne foglalja el az orrunk előtt a 
legjobb helyet, s ne halászsza el a legjobb falatokat. 
A patvarba is, a hölgyeket illeti meg az elsőség.

Mindazonáltal a jegypénztár korlátái közé szorulva 
Désirandelle és Oriental Eustache könnyedén bólintot
tak a fejőkkel. Dardentor úr I-ső osztályú jegyet váltott 
az Elissane- és Désirandelle-család tagjai számára, 
H-osztályút Patricenak, a ki bizonyára fel sem ült volna 
III-ad osztályú vasúti kocsiba.

Csakhamar hallatszott az első csengetés. A váróter
mek ajtai kinyíltak, s az utasok a perronra özönlöttek. 
A lokomotív méhében zúgott, reszketett már az össze- 
szorult gőz, s a biztonsági szelepeken át sisteregve tódult 
kifelé.

Az Oranból Algírba vivő vonaton rendesen sok az 
utas. Mintegy hat személyszállító kocsi állott útra ké
szen. Turistáink egyébiránt csak Perregaux-ig mennek 
ezen a vonaton, ott átszállanak a sáidai vonatra.

Hat személy tudvalevőleg nem egy könnyen talál hat 
üres helyre ugyanabban a vasúti kocsiban, főleg, ha 
ilyen nagy a tolongás, no de Dardentor Clovis értette a 
módját a hely-találásnak. Két frankot nyomott a kalauz 
markába, s evvel megoldotta a csómot. Még két utas is 
beszállóit, s evvel a kupé megtelt. A három hölgy a 
hátulsó, a három férfiú az első pádon foglaltak helyet.
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Dardentor Clovis éppen szembe került Elissane Loui- 
sezal.

Oriental Eustache urat többé nem látták, nem is 
bánta senki. Meglehet, hogy az első kupéba tele
pedett, no nem sokára előbukkan az ablakból a — 
távcsöve.

A legelső állomás, melynél a turisták huzamosabb 
időre kiszállhatnak Saint-Denis du Sig, mintegy hetven 
kilométerre lehet.

Pont kilencz órakor füttyent az állomásfőnök, a 
kupé ajtaját becsapja a kalauz, a reteszzárt ráfor
dítja; hallszik a lokomotív fülsiketítő fütyölése, s a 
vonat elrobog.

Oran utolsó háza : egy kórház s mellette a temeto. 
E két, nem éppen kellemes hatást keltő épület 
mellett haladnak el. Tovább nagyszabású ács-telep. .. 
aztán a szántóföldek zöld táblái gyönyörködtetik a 
szemet.

Dardentor és Elissane Louise éppen annál az ablaknál 
ülnek, honnan a mezőre nyílik a kilátás. Hat kilométer
nyi útat tesznek meg, Senia állomásig, honnan Marsel- 
lisce felé tér el egy szárnyvonal. Balra csillan fel a 
Sebgha nevű sóstó tükrének jókora része. Ez a tó 
mintegy 92 méterrel magasabban fekszik a Földközi- 
tengernél.

Dardentor Clovis és Louise szegletüléseikből nem 
igen láthatták jól a tavat. De ha még oly nagy kiterje
désű lett volna is, Taconnat Jean bizonyára kicsinylőleg 
nézett volna rá, mert víz dolgában koldus volt ez a tó. 
Hahogy a kánikula közeledik, rendesen fenékig ki szo
kott száradni.

Eddigelé délkeleti irányba haladtak, ezentúl Tlélat- 
nak vették az útjokat.

Dardentor Clovis elővette Orannak vászonra vont



AH ! KIÁLTOTT FEL, A MINT KÖRÜLNÉZETT.
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térképét s azon mutogatta az útat. Olyan talpraesett, 
ember, mint ő, mindenről szokott gondoskodni.

— Nézzék csak — mondá útitársainak — innen tér 
el Sidi-bel-Abbés felé az út, Oranba visszajövet majd 
megismerjük.

— Hát nem tart ez a vonat Tlemcenig? — kérdé 
Désirandelle.

— Majd ha kiépül, egyelőre csak Boukhanefesig 
visz.

— Kár, — jegyzé meg Elissanené. — Most egye
nesen. . . .

— Szentséges ég! — vágott közbe Dardentor Clo
vis, — mi lenne akkor a karavánúttal !... Effajta vasúti 
kocsi ablakán keresztül édes-keveset láthatunk, legfel
jebb ha a melegtől olvadunk el. Bár csak már Saídában 
lennénk.... Hát kegyed, Louise kisasszony hogyan véle
kedik ?

A fiatal leány természetesen Dardentor úrral volt egy 
véleményen.

Tlélatból egyenesen keletnek megy a vasútvonal, 
érinti a Qued zúgó patakát, mely a Sig lefolyása, — 
majd Saint-Denis felé veszi útját, minekutána átszeli a. 
Macta folyót, mely az Arzén és Mortaganem között, 
levő nagy öbölbe szakad.

Tizenegy óra s nehány perczkor érkeznek meg Saint- 
Denisbe. A kirándulók nagy része leszáll a vonatról.

Dardentor Clovis programmja szerint a turistáknak 
itt egy napot és éjet kell eltölteniök, másnap délelőtt tíz 
órakor folytatják majd az útat. Ő volt a karaván vezetője, 
így hát alkalmazkodnia kellett mindenkinek az ő turista
elvéhez, melynek summája vala: transire videndo.

A derék perpignani ugrott le először a kocsiból, utána 
Agathokles. Dardentor remélte, hogy a gavallér majd 
lesegíti udvariasan Louiset, csakhogy ilyesmi eszeágábam
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sem volt a málészájii Agathoklesnek. Louise a Darden
tor kezére támaszkodva ugrott le a lépcsőről, könnyedén, 
mint egy evet.

— Ah ! — kiáltott fel, a mint körülnézett.
— Valami baja esett, kisasszony? — kérdé Darden

tor Clovis.
— Nem . . . nem, . . . éppenséggel nem . . . köszö

nöm, Dardentor úr . . . csak azt hittem, hogy . . .
— Nos, mit hitt?
— Hogy Lornans és Taconnat urak nem jönnek 

velünk. . . .
— Ők? — kiáltott fel Dardentor messze csengő 

hangon.
Egy hatalmas ugrással barátaimellett termett, megölelte 

őket, a két ifjú pedig üdvözölte Elissanenét és leányát.
— Önök !... Önök ? — mondogatta Dardentor.
— Úgy van, mi, sajátkezüleg mi ! — bizonygatá Ta

connat Jean.
— És a vadász-zászlóalj ?
— Két hét múlva sem lesz késő, addig felhasználjuk 

az alkalmat és . . .
— Nem árt, azt hivők, egy kissé körülnézni előbb....
— Pompás egy ötlet volt! Mennyire örülünk mind

nyájan ! — örvendezék Dardentor Clovis.
Mindnyájan ?... Talán nem éppen mindnyájan. Loui- 

set nem számítva, Elissanené s a Désirandelle pár aligha 
örvendettek a meglepetésnek. A két hölgy nagyon hideg 
udvariassággal fogadta a köszönést, Désirandelle úr 
hasonlatosképpen. Bezzeg annál inkább ujjongott Dar
dentor úr, a ki nem is álmodta, hogy ifjú barátaival 
találkozni fog.

— Micsoda nagy öröm ! — mondogatá minduntalan.
— A vonat már indulóban volt, mikor az állomásra 

érkeztünk . . . nagy fáradságomba került, míg Marczelt
Verne Gyula. Dardentor Clovis.
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rábeszéltem . . . nagyon makacs volt. ... Az utolsó 
pillanatig nem tudtuk, hogy mitevők legyünk. ...

Elég az hozzá, hogy Dardentor Clovis és a turista
társaság megszaparodván a két ifjúval, megállapodott 
Saint-Denis du Sigben. Mindenek előtt arról volt szó, 
hogy jóravaló vendégfogadót keressenek, a hol megreg
gelizhetnek, megebédelhetnek és pompásan eltölthetik az 
éjszakát. Dardentor hallani sem akart arról, hogy az 
ifjak külön váljanak tőlük, együtt maradnak mind. Ez a 
határozat nem igen tetszett egy némely embernek a kis 
társaságban.

Taconnat Jean lelkesedve jegyzé meg:
— Ennek a pyrenainek apai jó szív dobog a kebelé

ben irántunk.
Ha turistáink nem szerdán, hanem pár nappal előbb, 

vasárnap érkeztek volna Saint-Denis du Sigbe, ezer 
arabot láthattak volna. Ugyanis nagy vásár volt akkor, 
hanem vendégszobát bezzeg nem kaptak volna. A kis 
mezővárosnak mindössze hatezer lakosa lehet ; ötöd 
részök zsidó, s mintegy négyezer külföldi.

A reggelit jó kedvvel . . . talán kissé túlságosan jó 
kedvvel költötték el — Dardentor Clovis tehetett erről. 
A két párisi ifjú könnyen megérthető okból tartózkodók 
valának, mert elvégre is a társaság némely tagja még 
mindig úgy tekinthette őket, mint tolakodókat.

— Barátaim ! — kiáltott fel Dardentor Clovis — nem 
ismerek így önökre . . . egészen megváltoztak . . . hol 
az az aranyos jó kedv. . . .

— Nem illik az már hozzánk, Dardentor úr, — 
jegyzé meg nagy komolyan Taconnat Jean. — Nem 
vagyunk olyan fiatalok, mint ön. . . .

— Aha, . . . pedzi már! ... De hó! . . . Nem is 
láttam Oriental Eustache urat az állomáson.
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— Hát ez a planétás-individuum is velünk jött ? — 
kérdé Lornans Marczel.

— Velünk, de hihetőleg Saídába igyekezett.
— Lánczos adtát ! Ugyancsak bölcsen tette, legalább 

megment minket egy légió sáskától, melyeket útközben 
;a jeles férfiú felfalatoz.

Reggeli után a kis társaság felkerekedett, hogy meg
nézze a városkát.

Saint-Denis du Signek van nehány csinos utczája, 
formás tere, pompás sétáló helyei — főleg a pla
tánfák tenyésznek — sa XII. században épült gót 
stilü temploma. A mezővárosnál sokkal szebb a kör
nyéke.

Dardentor Clovis figyelmeztette a hölgyeket meg két 
ifjú barátját a rendkivül termékeny szántóföldekre, a 
pompás szőlőkertekre, melyek a menedékes hegyoldalt 
befutva olybá tűnnek fel, mintha falai lennének a város
nak. Csakhogy a két anyának egészen más főtt a fejé
ben, valamint a két ifjú gondolata is egyebütt kalan
dozott, hogy sem nagyon érdekelte volna őket a mező
városka környéke.

Az idő pompás volt. Turistáink a Sig folyó mentén 
haladtak felfelé a gátig, melylyel mintegy tizennégy 
millió köbméter vizet szorítanak egy helyre a lakosok, 
hogy az ültetvények öntözésére használják fel. Ezt a 
gátat már áttörte a víz, s remélhetőleg ezentúl is még 
gyakran fogja áttörni.

Jókora útat tettek meg gyalog ; természetesen a höl
gyek nagyon elfáradtak, s így visszakivánkoztak a ven
dégfogadóba. Désirandelle úr is jóllakott már a gyalog
lással, nem kért többet belőle.

Louiset rábízták Agathoklesre, hogy kisérje majd 
vissza a vendégfogadóba. Milyen pompás alkalom kinál- 
kozott volna a háztüznéző ifjúra, hogy karonfogva ve- 

12*
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zesse a leányt, csakhogy Agathokles — képletesen 
szólva — mindkét karjára béna volt.

Lornans Marczel és Taconnat Jean is igen szivesen 
visszatértek volna a hölgyekkel, de hát Dardentort ma
gára hagyni nem akarták.

A kegyetlen vakeset úgy akarta, hogy ez alkalommal 
sem kínálkozott alkalom arra, hogy Taconnat Jean meg
menthesse a Dardentor életét, pedig derék útat tettek 
meg öszvérháton.

— Bezzeg, ha legalább hatvan évvel ezelőtt jártunk 
volna erre, mikor Oránért folyt a háború, — tűnődött 
magában Taconnat Jean.

Ebédre mind a hárman ép bőrrel érkeztek vissza a 
vendégfogadóba. Kilencz órakor már mindenki a szo
bájába ment, hogy lefeküdjék. Agathokles nem szokott 
soha álmodni, ezúttal sem álmodott Louise-szel; Louise 
mindig szépet álmodott ; s így ő sem álmodott Aga- 
thoklesszel. . . .

Másnap reggel nyolcz órakor Patrice halkan bekopog
tatott minden ajtón. Mindnyájan felkeltek, kiki a maga 
módja szerint megreggelizett, egyik kávézott, másik 
csokoládét ivott ; kifizették számláikat, s elindultak 
gyalog az állomáshoz.

Éppen nyolczan voltak, megtöltötték a kupét, Perre- 
gaux-ig mentek, nem tartott hosszú ideig az út.

Saint-Denistől tizenhét kilométernyire Mocta-Douz- 
ban pár perczig megállóit a • vonat, még öt kilométer
nyi útat tettek meg, s kiszállottak.

Perregaux falvának háromezer lakosa van, ebből 
ezerhatszáz a benszülött; rendkívül termékeny síksá
gon fekszik, területe harminczhatezer hektár, melyet a 
Habra vize öntöz. Az oráni és algíri vasútvonalak itt 
keresztezik egymást.

Turistáinknak itt át kellett egy másik vonatra szállá-
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niok, mely huszonegy kilométernyi út megtevése után 
Crève-Coeurben megállott.

Az Arzen-Saïda vonalon haladva Mascara balra esik. 
Taconnat Jean, a ki valósággal tűkön ült, szerette 
volna, ha itt nem állapodnak meg, de bezzeg szivósan 
ragaszkodott Mascara megtekintéséhez Dardentor Clo
vis, mert hát benne volt az úti programmjában. Mint
hogy az állomástól húsz kilométerre esett, kocsit ren
delt meg már jó előre.

Készen várt már rájok egy omnibus; a jótékony 
véletlen úgy akarta, hogy Lornans Marczel Elissane 
Louise mellé kerüljön. Soha olyan rövidnek nem találta 
a húsz kilométert ! Pedig az omnibus szánalmas lassú
sággal haladt felfelé a kapaszkodón.

Már akár hosszú, akár rövid volt az út, fél négyre 
megérkeztek. A programm szerint Mascarában is egy 
álló napot kellett tölteniök; május 12-dikén, tehát más
nap indulnak tovább Saidába.

— Miért nem megyünk az éjjeli vonattal? — kérdé 
Elissanené.

— Nemes hölgy, nem vélném, hogy komolyan kí
vánja ezt, — feleié Dardentor Clovis, s hahogy mégis 
kívánná, s én elég gyönge volnék kívánságát teljesíteni, 
élte fogytáig szememre hányná. .. .

— Anyám, hát kívánhatnád-e, hogy Dardentor úrnak 
élted fogytáig a szemére hányj valamit? — kérdé 
Louise.

— Még pedig méltán? — tevé hozzá Lornans Mar
czel, kinek igen jól esett, hogy a leány Dardentor párt
ján állott.

— Bizony méltán — folytatá Dardentor Clovis, — 
mert Mascara Algírnak egyik legszebb városa, érdemes 
arra, hogy az ember megnézze. Vigyen el engem az 
•ördög.
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— Hm ! — köhintett közbe Patrice.
— Megnáthásodtál, vagy mi lelt? — kérdé a gazdája.
— Nem, csak az ördögöt akartam még idején el

riasztani nagyságodtól.
— Tökfilkó !
A kis társaság szót fogadott a karaván-vezetőnek. 

Mascara erődített város; az Atlasnak déli lejtőjén s a 
Chareb-er-Rih lábjában fekszik, mintegy uralkodik az 
Eghris síkja fölött. E helyen egyesül három vizzuha- 
tag : a Qued-Toudman, az Aïn-Beïda és a Ben-Arrach. 
Ezt a várost először 1835-ben az orleansi herczeg és 
Clausel tábornagy foglalták el, aztán nemsokára elvesz
tették; 1841-ben Bugeaud és Lamoriciére tábornokok 
kerítették franczia kézre.

Még ebéd előtt meggyőződhettek turistáink arról, 
hogy Dardentor nem hiába dicsérte meg annyira. Mas- 
carának gyönyörű a fekvése, két halmon épült, melyek 
között a Qued-Toudman kígyózik tova. Bejárták a négy 
városrészt, melyek közül hármat szép fasoros körút köt. 
össze; a városnak hat kapuja, tíz tornya és nyolcz 
bástyája van.

Kissé megpihentek a katonai gyakorlótéren.
— Micsoda látvány ! — kiáltott fel Dardentor úr, a 

mint lábait szétterpesztve, két karját felemelve neki 
dűlt egy háromszáz esztendős fa hátának.

— Ez a fa egy maga valóságos erdő ! — vélekedék 
Marczel.

Több százados múlttal dicsekvő szederfa volt. Be 
sokat mesélhetett volna ez a fa. ...

Dardentor egy levelet akart emlékül leszakítani a 
fáról.

Pompás étvágygyal fogyasztották el a dús ebédet; jól 
ízlett nekik a messze földön hires mascarai finom bor, 
hozzá is láttak derekasan. A hölgyek csakhamar szó-
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báikba mentek. Holnap nem kell korán felkelniök, a 
Désirandelle pár alhatik kedvére ; délután majd meg
nézik a város nevezetesebb épületeit.

Másnap reggel nyolcz órakor csupán a három elvál- 
hatatlan jó barát csatangolt a kereskedő negyedben.

A perpignani kádárt ide vonzotta régi szerelme. 
A képmutató Taconnat Jean még inkább felbiztatta őt 
nagy szomorúságára Lornans Marczelnek, a ki mind
ezekkel édes-keveset törődött. Bezzeg máskép gondol
kozott volna, ha Elissane Louise is velök tartott volna. 
Csakhogy Louise ekkor még bizonyára édesen szun
dikált.

Útközben Dardentor Clovis egyetmást vásárolt is. 
Egyebek között egy pár fekete burnuszt, («zerdanis» 
néven általánosan ismert) az északafrikai arabok mód
jára majdan ő is viselni akarta.

Déltájban megint együtt volt a társaság. Megnézték 
a város három moseáját; az egyik, az Aïn-Beïdàc, 
1761-ből való, Abd-el-Kader hajdanában itt prédikált a 
szent háborúról ; a második keresztény templommá vál
tozott át (tehát lelki táplálék szentélyévé) ; a harmadik 
terménycsarnokká (holott a testi táplálék őriztetik). 
Mindakét zárójel közé illesztett megjegyzésnek Tacon
nat Jean volt a szerzője. Megnézték a Gambetta-teret, 
melynek közepén márvány medenczéjü pompás szökő
kút van; az ó-arabstilü Beylik palotát, az arab Bureau-t, 
továbbá a rengeteg terjedelmű nyilvános parkokat, me
lyek a Qued-Toudman partjáig nyúlnak le. Számos olaj- 
és füge-fa van ezekben a parkokban.

Nyolcz óra tájban ismét felültek az omnibusra és el
indultak Mascarából; de nem Créve-Coeurbe, hanem 
Tizi állomáshoz hajtattak, keresztül az Eghris rónáján. 
E vidéken jó bor terem.

A vonat tizenegy óra tájban indult el. Dardentor úr
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nem fukarkodott a borravalóval, s ime ezúttal még 
sem sikerült kieszközölnie, hogy turistáink egy kupéba, 
kerüljenek.

A vonat zsúfolásig megtelt. A hölgyeknek kénytelen
kelletlen női szakaszba kellett ülniök, hol már nehány 
éltesebb asszony elhelyezkedett. Désirandelle belopóz- 
kodott, de a vasvillaszemü, élemedett hölgyek nyomban 
kinézték öt onnan.

Désirandelle úrnak a pipázó osztályba kellett besom
polyognia. Dardentor úr pedig harsány hangon szidta a 
vasúttársaságot :

— No lám, ezek a tisztelt társaságok itt Afrikában is 
csakúgy megkergülnek, mint Európában. . . . Mindenütt 
kevés a kocsi, s még kevesebb a személyzet. . . .

Dardentor is abba a kupéba ült, hova Désirandelle, 
s minthogy Taconnat Jean nem akart leendő apjától el
szakadni, mert hátha . . . hátha ... az ördög nem al
szik . . . oda is csak befurakodott.

Lornans Marczel a vonat utolsó kocsijában telepedett 
le, rajta kivül csak három utas volt még; itt kényelme
sen ábrándozhatott.

Csillagtalan, sötét éj volt, a levegő tele párázattal. 
Látni való sem akadt volna sok ezen a tájékon ; csupa 
újabb keletű telepítvény, gyarmat és qued.

Lornans Marczel hátradült, behunyta a szemét, mintha 
aludni akart volna. Louisera gondolt, a bájos, a szere
tetreméltó Louisera . .. hát csakugyan lehetséges volna 
az, hogy Agathoklesnek legyen a felesége? . . . Nem, 
nem ... az egész világ fellázadna e házasság ellen. .. . 
Dardentor maga sem egyezhetnék bele. . . .

— Froha. . . Froha! . . .
Ez a hollókárogáshoz hasonló kiáltás hangzók el a. 

kalauz ajkáról. Egyetlen egy utas sem moczczant meg, 
tovább aludt. ... Ő szereti a leányt. . . . Igen . . . igen,
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nagyon szereti a bájos teremtést. Szereti az első pilla
nat óta, hogy meglátta a fedélzeten, ez az a bizonyos 
pillantás, mely néha az ember élete felett határoz.

— Thiers ville !... Thiers ville ! — hangzék mintegy 
húsz perczczel utóbb.

A hires államférfiú nevéről elnevezett kicsiny állomás
nál sem ébredt fel álmodozásából Lornans Marczel; 
Elissane Louise egészen homályba borította a híres
nevezetes férfiú emlékét Lornans Marczel előtt.

A vonat lassan haladott, mert Traria állomásig kapasz
kodón kellett felhatolnia. Itt három utitársa kiszállott, s 
ő egyedül maradt.

Most már végig nyújtózott az ülésen, s míg a vonat 
az erdő koszorúzta vidéken tovább zakatolt, szempillái 
lecsukódtak, s bár küzdött az álom ellen, mégis erőt 
vett az rajta. S az utolsó állomás neve, melyet hallott — 
úgy rémlet, hogy «Franchetti» volt.

Hogy meddig aludt, nem tudta, de arra ébredt fel, 
hogy valami fojtogatja. ... A lehelet hörgésszerüleg sza
kadt fel a melléből . . . Megfullad . . . már alig tudott 
lólekzeni. . . Maró füsttel telt meg a kupé, majd kormos 
láng csapott fel.

Lornans Marczel fel akart ugrani, hogy betörje az 
ablakot, de újra visszaroskadt levegő után kapkodva.

Egy órával később, midőn hála a gondviselésnek, a 
saïdai állomáson eszméletére visszatért, s szemeit fel
nyitotta, Dardentort, Taconnat Jeant és Elissane Louiset 
pillantá meg maga körül.

A kocsi, melyben aludt, meggyuladt s mikor a kalauz 
jeladására a vonat megállóit, Dardentor Clovis daczolva 
a halállal, berohant az égő kupéba s Lornans Marczelt 
kihozta onnan.

— Dardentor úr !.. . rebegé halkan, hálás szívvel 
az ifjú.
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— Jól van no, jól van, — vágott közbe a derék per- 
pignani.— Hát azt hiszi, hogy ott hagyhattam volna önt, 
hogy megsüljön, mint egy pulykakakas? . . . Ön meg 
Jean ugyanezt megtették volna érettem. . . .

— Bizonyára . . . bizonyára ! — kiáltott fel Taconnat 
Jean, — hanem ezúttal ön mentette meg . . . ön . . . 
ez pedig egészen más, mintha . . .

Titkon pedig Marczel fülébe ezt súgta :
— Bizony nincs egy szikra szerencsém sem !



XI. FEJEZET.

Ez a fejezet előkészít a következőre.

Végre megérte Dardentor azt is, hogy a turista tár
saság különféle elemei karavánná verődtek össze. Sai- 
dától Sidi-bel-Abbésig nincs vasúti vonal, csak gyalog
ösvények és kocsiútak kinálkoztak.

Eddigelé háromszázötven kilométernyi útat tettek 
meg, Dardentor úr szavai szerint a lehető legszerencsé
sebb körülmények között. Ezen túl ló-, öszvér vágj’ 
teveháton kell bejárniok az alfa-szállítók által kizsákmá
nyolt területet, s Dél-Orán rengeteg erdőségeit.

Eddigelé szemmel látható volt, hogy Désirandelle 
Agathokles úr egy árva lépéssel sem közeledett czéljá- 
hoz, s habár szülei váltig ösztökölték, megmaradt az ő 
együgyü gyámoltalanságában. Azt is észrevette Elissa
nené, hogy Lornans Marczel minden kínálkozó alkal
mat felhasznált arra, hogy Louise-szal beszélgessen ; Aga
thokles pedig, bár lett volna módja benne, elmulasztott 
minden alkalmat. Vajjon Louisenak jól esett-e a párisi 
ifjú gyöngéd figyelme? . . . talán jól ... no de ennél 
több nincs is a dologban, arról jót áll Elissanené.... Kü
lönben is nem olyan nő ő, hogy a tervéről egyhamar le
mondjon. . . . Louise semmi esetre sem fog ellenkezni 
anyjával.

Hát Taconnat Jeannak volt oka arra, hogy megelége
dett legyen?
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— Teringettét! . . . dehogy volnék megelégedett! — 
kiáltott fel aznap reggel.

Lornans Marczel még a vendégfogadó szobáját őrizte, 
hova a baleset után szállították. Még az ágyban feküdt, 
pedig komolyabb baja nem esett.

— Mintha minden ellenem esküdött volna össze ! — 
kiáltott fel Jean.

— Ellenem talán nem? — veté közbe Marczel.
— Ellened is, Marczel !
— Talán még sem, lásd, nekem sohasem volt eszem- 

ágában, hogy Dardentor úr fogadott fiává legyek.
— Lánczos adta !... ebből a szerelem beszél !
— A szerelem? . . .
.— Csak hallgass, kópé !... Mintha bizony nem 

bomlanál Elissane Louise után....
— Csitt ! Jean !... Még meghallhatnák.
— Hát aztán? Talán bizony újságot hallanának. . . .

■Olyan világos az, hogy még a vak is látja.... Az Orien
tal Eustache távcsöve sem kell ahhoz. . . . Hát nem 

# gyötri-e a mamát már bizonyos nyugtalanság! Vagy azt
hiszed, hogy Désirandelleék nem küldenének téged 
szívesen a pokolba ?...

— Túlzol, Jean!
— Szó sincs róla !... Csupán Dardentor . .. s talán 

Louise kisasszony nem akarják észrevenni.
— 0 ? . . . Gondolod ? — kérdé élénkebben

Marczel.
— Jól van, jól. Legyen nyugodt tegnapi halott-jelölt 

úr ! Vagy azt hiszi, hogy egy fiatal leány nem érez 
meg bizonyos, titkos szívdobogást ?

— Jean !
— Az sem utolsó dolog, hogy ifjabb Désirandelle úr 

iránt sajátságos ellenszenvet érez és megvetést tanú
sít, mi?
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— Tudd meg hát barátom, hogy fülig szerelmes 
vagyok abba a leányba.

— Bele bolondultál, ez a találóbb kifejezés, mert 
ugyancsak fura vége lesz. Louise imádandó egy terem
tés, az már szent, s bizony még én is reá adtam volna 
a fejemet, ha te meg nem előzöl. ... De lásd, őt már 
az anyja oda ígérte annak a pénzeszacskó-tacskónak, a 
házasság aligha nem sikerül, már olyan a milyen. Mikor 
a két gyermek született, már rakosgatták a szülők egy
kori házasságuk épületéhez az alapköveket, s te azt 
hiszed, hogy egyetlen fúvással halomra döntheted?

— Nem hiszek én semmit, hanem a dolog természe
tes folyamatára várok.

— Úgy sincs igazad, Marczel.
— Miért ne volna ?
— Hütelen leszel közös elhatározásunkhoz.
— Jean, tégy mindent jó belátásod szerint.
— Gondold meg jól a dolgot, pajtás, hátha sikerülne 

az adoptál tatás. . . .
— Már mint nekem?
— Persze, hogy neked !... Akkor aztán udvarolhat

nál bátran Elissane Louisenek, volna mit csörgetned a 
zsebedben . . . holott így merő sohajtozásból állasz.... 
Bezzeg kiütnéd Agathoklest a nyeregből akár a bugyelá- 
risoddal is . . . no meg Dardentor, mint apád, szintén 
ütné a vasat érdekedben, ő bizonyára szívesen adop
tálná Louiset is, ha a véletlen úgy akarná, hogy a leány 
mentse meg tüztől, víztől avagy halálos veszedelemtől.

— Locsogsz !
— Locsogok ?... Az ám, de komoly megfontolással, 

vedd szivedre a jó tanácsot.
— Tudhatod, hogy nincs szerencsém. íme, most is 

ő mentette meg az életemet, nem én az övét.
— Persze . . . persze, Marczel, szerencsétlen csillag
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alatt születtünk. Várj csak, valami jutott az eszembe ! 
Hátha te fogadnád fiaddá a perpignanit, volna rá jog- 
czimed, megmentette az életedet. Végre is mindegy 
volna ; ő aztán az apjára hagyná a vagyonát !...

—Botorság ! — mondá nevetve Lornans Marczel.
— Miért?
— Mert a törvény határozottan mondja : az adoptá- 

lónak idősebbnek kell lennie az adoptálandónál, ha 
többel nem is, de legalább nehány nappal.

— Süssétek meg a törvényeteket ; az ember ezekkel 
a paragrafus-rágókkal sehogysem tud boldogulni.

Ekkor a folyosón valaki harsányan szólalt meg.
— Ez ő ! — mondá Taconnat Jean.
Dardentor Clovis lépett be. Egy ugrással ott termett 

az ágynál.
— Micsoda, még mindig az ágyban ? Talán beteg ? 

Nem tud szabályszerüleg lélekzeni? .. . Levegőt fújjak 
talán tüdejébe? . . . Semmi tartózkodás . . . van az én 
mellemben jó sok egészséges élenytartalmú levegő, 
külön reczept után készül, csupán a magam használa
tára.

— Dardentor úr !.. . Én szabadítóm ! — mondá 
Lornans Marczel fölemelkedve.

— Szót sem érdemel !
— Dehogy nem, — vágott közbe Taconnat Jean.—Ha 

ön nem siet segítségére, megfulad, megfő, megsül, meg
üszkösödik, s hamurakássá változik, melyet egy urná
ban kellett volna emlékül haza vinnem.

— Szegény fiú . . . szegény fiú te ! — mondogatá 
Dardentor Clovis, kezét az ég felé emelve.

Aztán folytatá:
— Tehát csakugyan igaz, hogy megmentettem az 

életét !
Aztán nézte . . . nézte Marczelt, megindultan ölel-

13Verne Gyula. Dardentor Clovis.
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gette, mintha akut perichonismusban szenvedne, mely 
idővel krónikussá válhatik.

Aztán elkezdettek mind a hárman csevegni.
Hogyan tört ki a tűz abban a kupéban, hol Marczel 

aludt ?... Talán a lokomotiv kürtőjéből tévedt oda egy 
szikra, meggyujtotta az ülés vánkosát ... a vonat 
gyorsan haladt, a tüzet élesztette. . . .

— Hát a hölgyek ? — kérdé Lornans Marczel.
— Jól vannak, az ijedtséget már elfeledték, kedves 

Marczel.
— Ahá, már «kedves Marczel» — gondolá magában 

Taconnat Jean.
— Mert ezentúl már úgy tekintem önt, mintha a 

fiam volna — tevé hozzá Dardentor Clovis.
— Fia! — dörmögé Jean.
— Ha látta volna Louise kisasszonyt akkor — folytatá 

a derék ember, — mihelyt a vonat megállott, csaknem 
velem egyszerre rohant a lángba borult kocsihoz ! Mikor 
pedig önt letettem a földre, elővette a zsebkendőjét, 
holmi esszencziát csepegtetett rá és önnek az ajkához 
értette. . . . Szörnyen oda volt, attól tartottam, hogy el
ájul.

Lornans Marczel sokkal mélyebben meg volt hatva, 
hogysem mutatta. Mindkét kezével szorongatta Dar
dentor Clovis jobbját s szivböl köszönte mindazt, a mit 
érette tett.. .. Köszönte fáradságát.... Köszönte Elissane 
Louise zsebkendőjét. A jó perpignani szive erre aztán 
nagyon ellágyult, még a szeme is könnybe lábadt.

Taconnat Jean magában ezt gondolta :
— íme két napsugár közé szorult esőcsepp.
— No, hát, kedves Marczelem, nem akar felkelni?
— Éppen abban igyekeztem, mikor ön belépett.
— Ha talán segíthetnék. . . .
— Köszönöm ... oh köszönöm, Jean itt van. . . .
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— Kérem, ne kíméljen engem !... Maga már úgy 
is az enyém. Jogot formálok abból, hogy önről ezentúl 
gondoskodjam.. . .

— Mint egy atya ! — vágott közbe Jean.
— Úgy van, mint egy atya gondoskodhatik gyerme

kéről ; vigyen el engem az ördög, ha nem mondom az 
igazat.

Szerencsére Patrice nem hallotta.
— Hamar, kedves barátaim, várunk önökre mind

nyájan az ebédlőben. Felhörpentjük a kávét, aztán sie
tek az állomásra, hogy a karaván dolgát elintézzem. Meg
nézzük a várost és a környékét, hamar készen leszünk 
vele s holnap reggel nyolcz órakor arabmódra felszedi 
sátorfáját a karaván. Rajta turisták! . . . Előre kirándu
lók! Majd meglátják milyen igazi teli vér arab lesz 
belőlem, ha panyókára vetem vállamon a «zerbani»-t.... 
Valóságos sheik, . . . sheik, ha mondom, tetőtül- 
talpig.

Evvel aztán hatalmasan kezet szorított Marczellel, s 
a dolga után látott egy pyrenáei népdalt dudorászva.

— Teringettét !... Hát láttál-e még ehhez fogható 
embert ! — kiáltott fel Taconnat Jean ! — Afrikai 
«zerbani» a vállán, az illatos zsebkendőjü kisasszony....

— Jean ! — méltatlankodék Marczel — kezd a tré
fád ízetlen lenni.

— Hja, te kötötted ki, hogy megint víg ficzkó legyek 
— vágott vissza Taconnat Jean.

Lornans Marczel hozzá fogott az öltözködéshez. Kissé 
halavány volt még az arcza, no de sebaj, nemsokára 
elmúlik.

— Különbért a 7-dik afrikai vadász-zászlóaljnál ennél 
még különb kalandokra lehet kilátásunk — gondolá 
magában Jean.

A ló levet . . . oldalba rúg patkós lábával . . . kitör a
13*
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háború, levágják a lábunkat, . . . lelövik a karunkat . .. 
lyukat fúrnak a mellünkbe . . . lekoppintják az orrun
kat ... aztán végül a fejünket is ... ki az ördög birkóz- 
hatik majd meg a tíz centiméter, sőt ennél is kevesebb
átmérőjű ágyú meg puskagolyóbisokkal ?

Lornans Marczel csak hallgatta . . . hallgatta unoka- 
öcscsét, hadd dűljön belőle a tréfa, míg kifogy élczeinek 
puskapora.

— Csak mókázz, Jean, ameddig kedved tartja, de arról 
ne feledkezzél meg, hogy én egyátalában nem számítot
tam soha Dardentor életének a megmentésére, s így az 
adoptáltatásra.

— Rajta, próbálj te szerencsét, íme előre rád adom az. 
áldást.

— Köszönöm, Marczel.
— Nincs miért, . . . Dardentor Jean !
Félórával utóbb beléptek az egyszerű, de tiszta ven

dégfogadónak az ebédlőjébe.
A Désirandelle és Elissane-család már együtt voltak.
— Itt van !... Itt van ! Nézzék csak ! — kiáltott 

fel Dardentor Clovis. — Se a tüdejében, sem a gyom
rában nem esett kár, épkézláb került ki a sütő kemen- 
czéböl.

Patrice nagyon közönségesnek ítélte ezt a «sütő ke- 
menczés» hasonlatot.

Elissanené Lornans Marczelt nehány nyájas szóval 
fogadta, örömét fejezte ki a fölött, hogy a halálos vesze
delemből kimenekült.

— Dardentor úrnak köszönhetem — feleié Lornans 
Marczel. — Ha ő életét nem koczkáztatja... .

Patricenak jól esett, hogy gazdája erre csak néma 
kézszorítással felelt az ifjúnak.

Désirandelleék felbiggyesztették az ajkukat, szörnyen
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közönyös ábrázatot vágtak, s alig viszonozták az ifjak 
köszönését.

Elissane Louise sem szólott egy szót sem, de pillan
tása találkozott a Marczelével, s a két szem ékesebben 
szólott, mint ajkaik szólhattak volna.

Reggeli után Dardentor kérte a hölgyeket, hogy ké
szülődjenek, ő maga a férfiakkal előre ment az állo
máshoz.

A mint már említettük, az arzén-saïdai vonal végső 
állomása Saïda. Innen kezdve a dél-oráni vasút-társaság 
a íranczia-algíri részvénytársaság alfa-területén át épí
tett szárnyvonalat, mely Tafararonán át Kralfalla állomá
sig visz. Innen három irányba ágazik el viczinális vasút: 
az egyik Meheriáig és Am-Sefráig ; a másik épülőfélben 
most levő kelet felé egészen Zragnetig ; a harmadik még 
csak papiroson van meg, Ain-Sfissifán keresztül Gery- 
villeig fog nyúlni. Ez az utóbbi ezernégyszáz méter 
magasságban fog haladni a tenger színe fölött.

No de turistáink nem akartak annyira lehatolni dél
felé ; inkább nyugatnak igyekeztek Sebdonig, onnan 
északnak veszik utjokat és Sidi-bel-Abbésből vonaton 
vissza Oránba.

Dardentor Clovis azért sietett a saïdai állomáshoz, 
hogy számba vegye, vajjon minden intézkedés megtör
tént-e a podgy ász elszállítására. Rendben talált mindent, 
nem volt oka panaszra.

Nap tüze ellen védő ernyős, nyitott kocsik, lovak, 
öszvérek, tevék útra készen vártak már turistáinkra. Az 
Oranból velök egyszerre jött turisták közül, úgy látszott, 
egyik sem ment el még Saidából. Minden esetre kívá
natos volt, hogy a karavánhoz, mely Oran déli részébe 
indul, minél számosabban csatlakozzanak, bár útközben 
a nomád néptörzsek rabló támadásától félniök nem 
kellett.
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Lornans Marczel és Taconnat Jean jó lovasok lévén, 
két tüzesvérü, pompás berber paripát választottak, me
lyek az arab fensikon születtek. Désirandelle úr komoly 
megfontolás után az ernyős kocsiba a hölgyek mellé 
telepedett. Agathokles a lovak hátán való ülésnek bi
zonytalanságát fontolóra véve, reá bizta porhüvelyét egy 
jámbor öszvérre, avval talán boldogulni fog, azt hivé. 
Dardentor Clovis kitűnő lovas létére sorjában vizsgálta 
a lovakat, de egyelőre még nem határozott, hogy mit 
választ.

A karaván kalauzolását természetesen egy vasúti 
hivatalnok vállalta magára. A hivatalnokot Derivasnak 
hivták, rendelkezésére még egy Moktani nevű benszülött, 
s nehány arab szolga állott. Az élelmiszereket egy teher
szállító kocsira rakták fel, hahogy kifogynak belőlük, 
Dayaban, Sebdonban és Tlemcenben ismét megtöltik a 
kocsit. Arra, hogy éjjel valahol szabad ég alatt tanyát fog
janak, nem volt szükségök. Naponta csak mintegy tíz 
lieuenyi útat kellett megtenniök, hogy az előre meghatá
rozott faluba vagy tanyára érjenek.

— Minden rendben van — mondá Dardentor Clovis, 
tisztelet becsület az algíri vasút-társaság igazgatójá
nak. Holnap délelőtt kilencz órakor indulunk, gyülekező 
hely : az állomás, minthogy pedig egy napig még Saï- 
dában maradunk, kedves ifjú barátaim, nosza nézzünk 
körül ebben a szép városban.

Alig haladtak mintegy száz lépésnyire, midőn Darden- 
dentor Clovis egyik közös ismerősüket pillantotta meg.

Oriental Eustache úr lépdegélt az állomás felé vivő 
úton.

— 0 az, sajátkezüleg ő az! — szavalta messze 
csengő hangon a perpignani.

Köszöntek a montélimari csillagásztársulat elnökének, 
de szóváltásra most sem került a sor. Úgy látszik Őrien-
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tai Eustache úr ez alkalommal is a néma szerepét fogja 
játszani, mint az «Argeles» fedélzetén.

— Úgy látszik, ő is velünk tart? — jegyzé meg Lor- 
nans Marczel.

— Úgy van, velünk czipelödik ő kegyelme is — feleié 
Dardentor Clovis.

— Remélem, a vasúttársaság gondoskodik elegendő 
élelmiszerről. . . .

— No no . . . ne csúfolja mindig az ő hatalmas ét
vágyát, Jean, ki tudja, nem válik-e hasznunkra ez a jól 
meghizlalt potrohos figura. Pl. a karaván eltéveszti az 
útat ... ott lesz ő, megtudakolja az égi testektől, s 
irányt mutat nekünk.

Persze no, ha a körülmények így alakulnak, hasznát 
vehetni ennek a tudós embernek.

Dardentor úr indítványára délelőtt és délután a vá
rosban s a város környékén sétálgattak, hogy megnézzék 
.a látnivalókat.

Saidának mintegy háromezer lakója van, még pedig 
nagyon vegyes lakója: egy hatod részök franczia, tizen - 
ketted részök zsidó, a többi benszülött.

A Mascarából 1845-ben ide kirendelt katona-szakasz 
alapította ezt a városkát. Tíz évvel utóbb az egykori 
várfalaknak csak a romjai voltak láthatók, mert tudni 
való, hogy hajdanában Abd-el-Kadernek egyik erődje 
volt. Az új város a régi vártól két kilométerre délkele
ten, kilenczszáz lábnyi magaslaton épült.

Saïda (a «szép») félig modern, félig régi épületeivel 
amolyan fia- Saint Denis du Sig vagy Mascara. Itt is van 
békebiró-, adó-, vám-hivatal és arab-hatósági iroda. 
Ősrégi korból fenmaradt nevezetes épületekről ebben 
az újkeletű városban szó sem lehetett.

Dardentor Clovis e miatt éppen nem panaszkodott. 
Az ő iparizü és kereskedő-ízlését teljesen kielégítette, 



sőt bizonyos gyönyörrel töltötte el, mikor hallotta a mal
mok zúgását, a fűrész-malmok nyiszergését. Szörnyen, 
sajnálta, hogy nem szerda-nap érkeztek oda, mikor a 
heti vásár szokott lenni. No de azért az ő «mindent 
megbámulni» szerető természete ez alkalommal is talált 
elég anyagot — olyan maradt ő az utazás végén is, a 
minő kezdetén volt.

Saïda környéke festői szép volt. A váltakozó és sze
met gyönyörködtető vetések, pázsitok akár a festőt is 
hangulatba terelték volna. Szőlőkertek, virágos és vete
ményes táblák, erdők mindenfelé. A föld az afrikai 
franczia-gyarmatokon nagyon termékeny. Félmillió hek
táron termelnek csupa álfát. A Qued-Menarin vize dúsan 
öntözi e gazdag földet. Bő aratás van minden évben, 
azonkívül márvány-bányákat is fedeztek fel.

Dardentor Clovis ezek láttára önkénytelenül is így 
kiáltott fel :

— Mi lehet az oka annak, hogy Algír e természet 
adta gazdagsága daczára sem élhet meg a maga ember
ségéből ?

— Ebben a tartományban sok hivatalnok terem és 
kevés gyarmatos; az előbbiek megfojtják az utóbbiakat, 
mint a dudva elöli a hasznos növényt.

Saidától északnyugat felé mintegy két kilométernyire 
sétáltak el hárínacskán. Itt állott hajdan a hegy lejtő
jén a régi város . . . ma már rom, a hegy lábát a száz- 
méternyire alá zuhogó Méniarin locsolja. ... A büszke 
arab hódító egyik fészke . . . hm, forgandó a világ.

Ebédre visszatértek a vendégfogadóba, ebéd után 
pedig csakhamar szétoszlott a társaság, hogy az útra 
felkészülődjék.

Taconnat Jean ezen a napon sem nem nyert, sem 
nem vesztett; bezzeg Lornans Marczel szerencsésebb 
volt nála, mert alkalma nyílt nehány perczig Louise-



2oa

szál beszélgetni. Megköszönte neki, a miért fáradott 
érette. . ..

— Oh, Lornans úr — monda a fiatal leány, — mikor én 
önt megláttam félig holtan, azt hittem, hogy . . . soha
sem felejtem el azt a pillanatot. . . .

Ezek a szavak többet fejeztek ki, mint a mit Dar
dentor mondott Louiseról ... t. i. hogy «szörnyen 
megijedt» . . .



XII. FEJEZET.

Melyben a karaván Saidából Dayába megy.

Másnap reggel, az elindulás előtt egy órával, a kocsik, 
a szolgaszemélyzet útra készen vártak a turistákra az 
állomásnál.

Derivas a végső intézkedéseket tette meg, az arab Mok- 
tani a lovát nyergelte. Három ernyős kocsi, s az élelmi 
szerekkel megrakott szekér az állomás udvarán állottak, 
a kocsisok is felültek már a bakra. A lovak prüszköltek, 
nyihogtak, az öszvérek topogtak, a tevék pedig a földön 
feküdtek. Öt arab szolga a szögletben ült, fejőkön bur- 
nusz és karjukat összefonták mellükön. Vártak a kalauz 
jeladására.

Mindössze tizenhat utas jelentkezett; kilencz jött 
Dardentorral, hét — köztük volt Oriental Eustache is — 
Saidában várakozott rájok. E hét között egyetlen női 
személy sem volt. Désirandellené ő nagysága Elissanené 
és Luise viselték a gyöngébb nem képét a karavánban.

A Dardentor-csoport érkezett meg előbb az állomásra. 
Egymás után gyülekeztek a többi turisták is ; nagyobb
részt orániak; egyik-másik ismerőse volt Elissane- 
éknak.

Szíjon lógó látcsövével a hátán megérkezék Oriental 
Eustache is. Némán köszönt az «Argeles» fedélzetéről 
való ismerőseinek, azok szintén köszöntek neki. Dar-
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dentor Clovis most már kezet szorított vele s így szólott 
hozzá :

— Ön is velünk tart?
— Igenis ! — feleié a montélimari csillagvizsgáló 

társulat elnöke.
— Örömmel látom, hogy a távcsövét nem feledte 

otthon. Annál inkább örvendek, mert hátha a kalauz 
tudománya csütörtököt mond, s valahol szószba kerü
lünk, holott akármilyen sasszemünk van is, hasznát 
nem vehetjük.

Patrice kedvetlenül rázta a fejét a «szósz» hallatára.
Ezenközben Lornans Marczel udvariasan elvette Elis

sanenétól és leányától a kis kézitáskát s elhelyezte a 
kocsiban; Désirandelle úr a podgyász dolgát intézte el 
a teherszállító kocsin; Agathokles bambán ingerkedett 
öszvérével, mely vésztjóslóan hegyezgette a fülét. Ta
connat Jean gondolataiba mélyedve évődött a jövőn : 
vajjon mi fog történni ez alatt a két hét alatt, mig Oran 
délvidékét bejárják.

A karavánt hamarosan összeállították. Az első er- 
nyős kocsi párnás üléseit a Désirandelle- és Elissane- 
familia foglalta le. A második és harmadik kocsira öt 
utas telepedett fel, a kiknek nem akarózott ló vagy 
öszvérháton rázatni magukat.

A két párisi egy ugrással a tüzes berber paripák 
hátán termett. Értették jól a módját. Agathokles ször
nyű idétlenül kapaszkodott fel az öszvér hátára. Dar
dentor úr így szólott Agathokleshez :

— Okosabban cselekednél, fiam, ha a kocsiba ülnél, 
apád átengedné neked a helyét szívesen.

Désirandelle úr csakugyan hajlandó lett volna a 
helyét Agathoklesnek átengedni, mert Elissane Louise 
mellett ült. Ámde a jeles ifjú makacson ragaszkodott az 
öszvér hátához, mely hasonlatosképpen makacsul eltö-
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kélte, hogy gazdáját útközben még keservesen meg
tréfálja.

Derivas meg az utasok közül kettő-három felült a lovára, 
midőn mindnyájuk tekinteteDardentor Clovisra irányult.

Ez a rendkívüli férfiú éppen ekkor vetette vállára a 
zerbanit ; fez vagy turbán helyett utazó sipka fedte a 
fejét, az arab csizmát a kamáslik pótolták. Pompásan 
festett, — Patrice is büszkén nézett gazdájára, remélte, 
hogy ezentúl előkelőbb gavallér módjára viseli magát.

Azután felült az egyik teve hátára, a másikra Mok- 
tani. A «sivatag hajói» méltósággal teljesen talpra 
állottak s a perpignani kecses kézmozdulattal üdvözölte 
a karavánt.

— Mindig így szokta tenni — mondá Désirandellené 
ő nagysága.

— A mig valami baleset nem éri — mondá halkan 
a fiatal leány.

— Micsoda ember! — lelkesedék Taconnat Jean. Ki 
nem lenne büszke arra, ha fiának vallhatná magát.

— Ő pedig apja lenne annak a bizonyos ifjú gavallér
nak — tevé hozzá Lornans Marczel. — Jean jóízűen ne
vetett ezen a pompás pleonázmuson.

Patrice is előkelő nyugalommal helyezé rá teste terhét 
az öszvér hátára s Derivas megadá a jelt az indulásra.

A karaván ebben a sorrendben haladt: legelöl Déri
vas lóháton, utána Moktani és Dardentor teveháton, 
aztán a két ifjú s még más két turista szintén lóháton, 
mellettök kajlán, ide-oda dülöngve Agathokles az öszvé
ren; közvetlen utánok a három személyszállító, s végül 
a podgyász-kocsi.

Saïda és Daya mintegy száz kilométerre esnek egy
mástól, estére egy tanyára kellett érkezniök, hogy az 
éjszakát ott töltsék el, s másnap kora reggel felkere
kedve, estére Dayába fognak megérkezni. Óránkint tehát
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egy lieut kell megtenniük. Valóságos sétának beillő volt 
ez a kirándulás.

Az eget felhők borították, melyet gyenge északkeleti 
szél hajtott tova. A levegőt is kellemessé tette ez a 
könnyű szélfúvás. A nap sugarai nem tűztek erősen a 
földre, s így a fény még bájosabbá tette a különben is 
szép vidéket. Csak lépésben haladhattak, mert az út 
hegynek vitt fel.

Két kilométernyit haladva, a régi vár romjait érintette 
a karaván ; beértek aztán a Doui-Thabet erdőbe, s innen 
tovább a Qued-Hounet partján folytatták útjokat. Majd 
a Djeffra-Cheraga erdőn vezetett keresztül útjok, mely 
huszonegyezer hektár területű.

Északra tőlük a terjedelmes alfa-földek terültek el ; 
számos csűr, s a vizsajtók, melyekkel a «stipa tendris- 
simát» gyártják — ez az arabok alfája. Ez a fü-nemü 
növény a legnagyobb hőséget is kiállja, s becses takar
mánya a lovaknak és szarvasmarháknak. Rostjaiból 
kötelet, szőnyeget, papucsot és igen eiős papirost gyár
tanak. ,

— Útközben rengeteg alfa-földeket, nagy erdőket és 
hegyeket fogunk látni — mondá Derivas Dardentornak ; 
a hegyek gyomra tele vasérczczel és márványnyal. . . .

— Szóval nem lesz okunk panaszra — feleié Dar
dentor. ,

— Kivált, ha szép festői tájakban gyönyörködhe
tünk — jegyzé meg Lornans Marczel valami egyébre is 
gondolva e mellett.

— Folyó van-e sok erre felé ? — tudakolá Tacon- 
nat Jean.

— Patak annyi van, mint az ember testében ér — 
viszonzá Moktani.

— Mit ér az ér nekem !... gondolá magában Jean. 
Azt a vidéket, hol haladtak, «tell»-nek hívják Afriká-
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ban. Itt van az egész berber tartományok között a leg
nagyobb meleg, de azért eléggé tűrhető, mert számos 
rétség, sóstó mérsékli, holott lejebb délre az úgyneve
zett Saharában szemet vakító por fedi a növényzetet, s 
a nap izzó sugarai az embert és állatot egyaránt holtra 
gyötrik.

Oran éghajlata meleg, de jóval egészségesebb, mint 
egyebütt Algírban, ennek a gyakori északnyugati szél az 
oka. Az orani «tell»-nek az a része, hol karavánunk jelen
leg tart, nem annyira hegyes-völgyes, mint az algíri vagy 
constantinei tartomány. Vize elég van. s így a földműve
lés sem ütközik nagy akadályba. Van számos gyapot
ültetvény, főleg ott, a hol a talaj némileg sótartalmú : 
háromszázezer hektár terület ilyen.

Azonkívül az erdők fáinak lombkoronája a májusi 
nap tikkasztó melegét eléggé tűrhetővé teszi. Minő dús 
tenyészet mindenfelé ! A levegő tele balzsamos illattal. 
A délvidék pazar flórájában gyönyörködhetek: szent
jánoskenyér-, szeder-, eper-fa, törpe pálma; tömjén-, mir- 
tus-, levendula-bokrok ! számos tölgy-faj ; kenyérfák, 
czédrusok, bükkök, éger-, vadolaj-, czitrom-fák a leg
bámulatosabb változatban.

Turistáinkat az út első fele méltán eltöltötte bámulat
tal, nagyon meg voltak elégedve avval, a mit láttak. így 
szokott ez minden kirándulásnál történni. A madarak 
csattogtak, énekeltek s Dardentor hajlandó volt arra 
magyarázni, hogy az algíri vasúttársaság bérelte fel 
őket a turisták mulattatására. A teve, mintha érezte 
volna, hogy minő drága terhet hord a hátán, büszkén 
ringatta öt, bár olykor-olykor a púpját is érezte a derék 
perpignani, no de oda se neki — váltig dicsérte a pom
pás járású állatot.

— Sokkal különb akármelyik gebénél — mondá 
lelkesülten.
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— Ménnél — javította volna ki Patrice, ha ott lett 
volna gazdája mellett.

— Nem igen kemény ülés esik rajta, Dardentor 
úr ? — kérdé tőle Louise.

— Éppen nem, kisasszony, ha csak a szegény pára 
nem érezi súlyát ennek a . . . pyrenaei márvány tuskó
nak . . . már mint jó magamnak.. . .

A lovasok a kocsi mellé kerültek ; Taconnat Jean és 
Lornans Marczel néhány szót válthattak Elissanenével 
és leányával. . . . Désirandelleéket ette a méreg; folyton 
Agathoklest lesték fél szemmel... a gyámoltalanon aligha 
ki nem fog az öszvér.

— Vigyázz, hogy le ne vessen! — figyelmezteté 
anyja — ha az öszvér néha-néha megbicsakolta magát.

— Ha leheppen, újra felül az öszvérre — vigasztalá 
az aggódó szülőket Dardentor.—Agathokles, szedd össze 
magadat, ne járjon túl az eszeden egy öszvér.

— Jobb lett volna, ha mellénk ül a kocsiba — véle
kedők Désirandelle úr.

— Hohó, megállj, csacsi! . . . Vissza akarod vinni 
gazdádat Saidába !... Ne bomolj ! Agathokles, fordítsd 
vissza azt az öszvért!

A veszekedett állat se szólt, se hallott, hanem vitte 
szépen visszafelé a fajankót.

A karaván megállott, s Dardentor Patricet küldte, 
hogy térítse vissza.

— Kit ? — kérdé Taconnat Jean, — a gazdát vagy az 
öszvért.

— Mindegy ! — mondá halkan Lornans Marczel.
— Uraim! . . . uraim! . . . legyenek elnézők! . . . 

jegyzé meg Dardentor, alig fojthatván el nevetését.
Louise is hallotta . . . s mintha ajkai körül mosoly 

játszadozott volna.
Patrice visszaterelte a makacs állatot Agathokles

14*
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úrral együtt. Désirandelleék izgatottsága lassankint 
megszűnt.

— Nem tehetek róla !... dünnyögé az együgyü ka- 
nyó — eleget húztam, rángattam a kötőféket. . . .

— No hiszen a szószból ugyancsak ki nem rángatod 
már magad! — mondá messze csengő hangon Dar
dentor.

Tíz órakor a karaván már túl volt a határon, mely 
Béni-Méniarint Djafra-ben-Djafourtól elválasztja. A 
Houret egyik mellékágán szerencsésen átgázoltak; ne- 
hány kilométerrel odább a Fénounánon is átvergődtek, 
mely a Chéraga erdőben ered. A kocsiknak még csak a 
küllői sem nedvesedtek meg.

Tizenkét óra előtt húsz perczczel Moktani jelt adott 
arra, hogy a karaván megálljon, még pedig egy erdő 
szélén, a Qued-Fénouan partján, hol kívánatos üde 
pázsitszőnyeg terült el és kellemes árnyék volt.

A lovasok leugráltak lovaikról, az öszvérhátasok szin
tén. A sivatag két hajója — «horgonyt vetett» — értsd 
térdre ereszkedett, s Dardentor meg Moktani «partra 
szállottak».

A lovakat, öszvéreket, meg tevéket rábízták az arab 
szolgákra, hadd legelészszenek kedvökre.

A podgyászkocsiról leszedték az élelmi szereket: a 
konzerveket, hideg húst, friss kenyeret, az Ízletes gyü
mölcsöket, s hozzá láttak a falatozáshoz.

Taconnat Jean ez alkalommal megjegyezte:
— Szerencsére nincs itt Bugarach kapitány, hogy a 

hajónak olyan irányt adjon, melytől az «Argeles» uta
sainak elmúlik az étvágya.

— Mit hallok? . . . Ezt merészelte volna tenni az 
«Argeles» kapitánya? — kérdé Désirandéllé úr.

— Az ám, kedves, barátom, ezt tevé a vakmerő, még 
pedig a vállalkozó érdekében ! — kiáltott fel Dardentor.
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Fő dolog az osztalék — aztán következnek az utasok. 
Annál jobb azokra az utasokra nézve, a kiknek jól be
rendezett gyomruk holmi hajó-himbálózás miatt nem 
mond csütörtököt.

Patrice csavargatta az orrát.
— No de itt nem inog lábunk alatt a föld, s nem kell 

a székhez csavartatnunk magunkat, hogy le ne fordul
junk róla.

A pázsiton terítettek: tál, tányér, pohár, evőeszköz, 
minden szükséges holmi akadt bőséggel.

Közösön társaságba verődve költötték el a reggelit, s 
így azok is megismerkedtek egymással, a kik eddig tar
tózkodtak az ismerkedéstől. Lornans Marczel nem ült 
épen Louise mellé, de nagyon távol sem tőle; megmen- 
tője mellé telepedett, a kit imádott, mióta őt « az égő 
kupé lobogó lángjából» kimentette . . . ezt a pompásan 
festő mondatot Dardentor gyakran ismételgette — 
Patrice nagy gyönyörűségére.

A szabad ég alatt hevenyészett reggeli alkalmával 
nem volt «jó», vagy «rossz» hely az asztalnál. így 
Oriental Eustache úrnak sem volt oka arra, hogy válo
gasson a helyben, aminthogy ezt az «Argeles» fedélze
tén eléggé gyakorolta. Mindazonáltal mintegy lesből itt 
is kiszemelte magának a legízesebb falatokat. Taconnat 
Jeannak sikerült egyik-másik előre kiszemelt falatot 
előle kihalásznia; de bezzeg vasvilla szemeket meresz
tett reá a szűkszavú csillagvizsgáló.

Az első reggelit a szabad ég alatt igen vidáman köl
tötték el. Dardentor Clovisnak a jó kedve reá ragadt a 
többire is ; igen élénk társalgás fejlődött ki. Beszéltek 
az útról, a kilátásban levő meglepetésekről, s egyéb szo
kásos eshetőségekről. Elissanené szóba hozta azt is, 
hogy vajjon ragadozó vadak nincsenek-e ezen a vidéken?

— Eh mit. ragadozó vadak! — feleié Dardentor.
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Nem vagyunk-e elegen? Nem hoztak-e magukkal pus
kát, pisztolyt, töltényt eleget? Lornans Marczel és Ta
connat Jean barátaim, a kik egy évig már viselték a 
mondurt, nem értenek-e a puska kezeléséhez ? Hát van-e 
a turista társaság férfi tagjai között csak egy is, a ki 
nem nyert dijat a lövőegyesület versenyén? Én nem 
akarok dicsekedni, de négyszáz méterről keresztül lő
ném a tökí’edömet.

— Hm ! — köhintett közbe Patrice, a kinek sehogy 
sem tetszett a kalapnak ez a hétköznapi megnevezése.

— Hölgyeim, — szólott közbe Derivas — ragadozó 
vadaktól nincs mit tartaniok. Csak nappal vagyunk út
ban, s ilyenkor nem mutatkoznak. Az oroszlánok, pár- 
duczok hiénák csak éjjel csatangolnak ezen a vidéken. 
Éjjelre mindig egyik vagy másik európai vagy arab falu
ban leszünk.

— Lárifári ! — folytatá Dardentor Clovis ; — én csak 
annyiba veszem a ti párduczaitokat, mint a döglött 
macskákat ... és az oroszlánokat . . . piff. . . paff! . . . 
(ezt mondván hősiesen szét vetette a lábát s felemelte a 
jobb karját, mintha le akarná puffantam). Elég nekik a 
békanyúzó bicska is.

Patrice arcza nagyon borús volt e szavak hallatára.
Derivasnak egyébiránt igaza volt: nappal nem mu

tatkoztak a ragadozó vadak ; az erdők többi lakóitól : a 
sakáloktól, a farkas meg a farkatlan majmoktól, rókák
tól, gazelláktól és strucczoktól nem volt okuk félni, 
sem a skorpióktól meg a mérges kígyóktól, mert ezek 
aránylag ritkán fordulnak itt elő.

Talán fölösleges említenünk azt, hogy pompás borok, 
főleg mascarai is, kerültek a asztalra, továbbá fekete 
kávé és különféle likőrök.

Félkettőkör felszedelőzködött a karaván, s az előbbi 
sorrendben folytatta útját. Mélyen behatoltak a tend-
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feleli erdőbe. Jobbra tőlük a Vashegyek emelkedtek, 
melyeknek gyomrában sok a vasércz. Egyik-másik bá
nyát már a rómaiak idejében művelték.

Lépten-nyomon találkoztak részint bányászokkal, ré
szint alfa-művelőkkel. Nagyobbrészt arabok, de vegyül
tek libyai, berber, török és más keleti fajjal. Néha egész 
csoport jött velök szembe, de Taconnat Jean nagyon 
csalódott, ha azt hitte, hogy a karavánt megtámadják.

Este hét óra tájban ahhoz a keresztúthoz értek, hol 
a Dayába és Lidi-bel Abbésba vezető országútak keresz
teződnek.

Egy tanya volt a keresztút mellett. A karaván itt 
fogott éjjeli tanyát. Három jó karban levő ház állott 
rendelkezésükre. Kiki szobájába ment vacsora után, s a 
tizenkét lieuenyi útra tíz órai jóízű nyugalom követ
kezett.

Másnap reggel a karaván újra felkerekedett, s a szo
kott sebességgel folytatta útját Daya felé.

Mielőtt elindultak volna, következő párbeszéd fejlő
dött ki Dardentor Clovis és a Désirandelle pár között. 
A többiek persze nem hallották.

— Mondjátok csak, kedves barátaim, mennyire ment 
már fiatok Elissane Louise-szal ?... A dolog, úgy látszik 
sehogysem halad előre. ... A patvarba is, fújjon már 
riadót. . . .

— Mire gondol, Dardentor úr ! — feleié Désirandel
lené ő nagysága — a mi a kedves fiunk nagyon tartóz
kodó természetű ... a tartalékban. . . .

— Eh tartalék ! — vágott közbe a perpignani, — de
hogy tartalék . . . még csak nem is népfölkelő.. .. Ott kel
lene mindig a ti kocsitok mellett totyognia, s ha vala
hol pihenőt tartunk, jegyese körül forgolódnia, fecsegnie 
vele kedvesen. . . nehány bókot mondania, hogy milyen 
csinos : szóval minden hiábavalóságot össze kellene da-
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rálnia, a mint ez szokásos, ha az ember egy fiatal leány 
körül csapja a levet. De hát ő ki sem nyitja csőrét, a 
száj táti Agathokles !...

— Dardentor úr — szólalt meg újból Désirandellené 
ő nagysága, — nem veszi zokon, ha valamit mondok... 
ha elmondom azt, a mi a szivemet nyomja?

— Süsse csak ki, igen tisztelt hölgyem !
— Rosszul tette, hogy azt a két párisit magával 

hozta.
— Jeant és Marczelt? — kérdé a perpignani. — Elő

ször is nem én hoztam, . . . hanem a maguk lábán jöt
tek ! Ebben csak nem akadályozhatta volna meg őket 
senki. . . .

— Annál rosszabb, ... a dolog szörnyen bosszantó !
— Ugyan miért?
— Mert az egyik túlságosan, sőt illetlenül sokat fog

lalkozik Louise-szal. Elissanenének is feltűnt már.
— Melyik?
— Nos, az’ a Lornans úr ... ki nem állhatom öt.
— Én sem ! — duplázott rá a férj.
— Micsoda, az én Marczel barátom? A kit én az 

égő kupé lobogó lángjából mentettem ki ! — kiáltott 
fel Dardentor, de a szép mondatnak felét elnyelte ez 
alkalommal.

— Kérlek, kedves barátaim, ti igazán csak festitek az 
ördögöt a falra. Lornans Marczel éppen annyit érdek
lődik Elissane Louise iránt, mint a viziló egy csokor 
ibolya iránt. . . . Ha vége lesz ennek a körútnak, Tacon- 
nat Jean és Lornans Marczel visszatérnek Oranba, be
állnak a 7 -dik vadász-zászlóaljhoz... . Ugyan, ne beszél
jetek nekem zöldeket. Ha Marczel nem jött volna 
velünk, nekem nem is lett volna alkalmam arra, hogy 
őt . . .

A mondat vége ez volt: «lobogó lángjaiból kiment-
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sem». Az érdemes férfiú valósággal nem is tudta az igazi 
tényállást, mert igaz, hogy « Agathoklesnek a dolga nem 
haladt előre» — s az is igaz, hogy ebben Lorsnans Mar- 
czel volt a ludas.

Kilencz órakor érkezett a karaván a tartománynak 
legnagyobb erdejébe, a «zeglai»-ba, melyet haránt metsz 
ketté az országút, s úgy visz Dayába. Ennek az erdőnek 
hatvannyolczezer hektár a területe.

Délben a Qued-Sefioum árnyas partján telepedtek le. 
Dardentor olyan kedélyhangulatban volt, hogy esze- 
ágában sem lehetett Lornans Marczel viselkedését 
figyelni meg Elissane Louise irányában.

Reggeli közben észre vette Taconnat Jean, hogy 
Oriental Eustache a táskájából különféle csemegéket szed 
elő, s anélkül, hogy valakit megkinálna, mohóan fel
falja. Ezúttal is hajtóvadászatot rendezett az izesebb 
falatokra.

— Bezzeg ehhez nincs szüksége a távcsövére — 
mondá Taconnat Jean Dardentornak.

Délután három óra tájban folytatták az útat. Dél
nyugatnak tartva Djafra-Thouama és Mehadid területére 
érkeztek. Mindkettőt a Qued-Taoulila patak öntözi, a 
víz oly alacsony volt, hogy a szekereket is könnyen át
hajtották egy gázlón.

A kalauz nagyon ügyes ember volt — az efféle ügyes
ség főleg akkor szokott nyilatkozni, ha busás borrava
lóra számíthat.

Este nyolcz óra tájban feltűnt az erdő szélén Daya. 
Meglehetős vendégfogadóra bukkantak, ide tért be a 
fáradt társaság.

Lefekvés előtt így szólt egyik párisi a másikhoz :
— Te, Marczel, mit szólanái ahhoz, ha fenevadak tá

madnának meg s én Dardentor urat egy oroszlán vagy 
párducz körmei közül kiszabadítanám, he?
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— Persze ! — feleié Marczel álmosan. ... De tudd 
meg, hogy én nem őt igyekezném kiszabadítani, ha 
úgy esnék a dolog.

— Lánczosadta !... Ez már sok a jóból ! — kiáltott 
fel Taconnat Jean.

Mikor ő is lefeküdt, s kívülről sajátságos ordítás hal
latszott, így szólott :

— Hallgass, buta barom, miért nem ordítasz nappal ?
Később pedig mormogá :
— A sors könyvében az van írva tehát, hogy annak 

a jeles embernek nem leszek a fia ... de még az uno
kája sem !...



XIII. FEJEZET.

Melyben Taconnat Jean csalódik s mégis hálaérzettel kell 
eltelnie.

Daya, az arabok ős Sidi-bel-Kheradji-ja, ez idő sze
rint lőréses falakkal körülkerített erőd, Oran fensikjának 
a kulcsa.

Hogy turistáink eddig megtett útj oknak a fáradalmait 
kipihenhessék : Dayaban huszonnégy órai pihenőt tartot
tak. így hát harmadnap reggel fogják tovább folytatni 
útjokat.

Akár hosszabb időre is szabhatták volna a tartózko
dást, mert Dayának nagyon egészséges az éghajlata; 
tölgyben és fenyőkben gazdag erdős lejtői mintegy 
ezernégyszáz méter magasságba nyúlnak fel. Az euró
paiak is szívesen ellátogatnak ide.

A városnak 16—17 ezer lakosa lehet, számos fran- 
czia tiszt és katona van itt állomáson.

Fölösleges volna turistáink itt tartózkodásáról részle
tesebben számolnunk be. A hölgyek csak a város bel
sejében sétálgattak; a férfiak az erdőig is elhatoltak ; 
egyik-másik le egészen a rónára, hol a Daya-mocsarai 
vannak.

A mindent és mindig megbámulni szerető Darden- 
tor egész nap magával czipelte ifjú barátait, pedig Lor- 
nans Marczel szívesebben ott maradt volna Elissanené 
és leánya mellett, ráadásul eltűrte volna még Désiran-
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delleék jelenlétét is. No de a megmentéinek és meg
mentednek nem volt szabad egymástól elszakadniok. 
Taconnat Jean természetesen egy tapodtat sem távozott 
a perpignanitól.

Csak Agathokles nem mozdul egy lépést sem a höl
gyek mellől. Dardentor figyelmeztetését Désirandelleék 
nagyon a szivökre vették. Hátha megembereli magát és 
nyilatkozik ... az ügy csakhamar dűlőre jut . . . szó, 
a mi szó, a szülők kiadták Agathoklesnek a parancsot, 
hogy ott kell mellettök maradnia.

Este még nem tudhatta senki, hogy nyilatkozott-e 
Agathokles Louise előtt; mikor Dardentor megkérdezte 
Louisetól, hogy kipihente-e magát eléggé, hogy holnap 
folytathassák az utat, a leány ezt felelte :

— Elejétől kezdve végig egész nap pihentem — az 
arcza pedig elárulta, hogy rémítően unatkozott.

— Remélem, Agathokles egész nap kellemesen szóra
koztatta, Louise kisasszony? . . . Zavartalanul cseveg
hettek. . . . Nekem köszönheti. . . .

— Ah, tehát önnek köszönhetem, Dardentor úr ?
— úgy van, ... az én ötletem volt, nemde ör

vendett. . . .
— Kérem ! Dardentor úr.
Az «ah» és «kérem» sajátságos hangsúlyozása elég 

világosan tanúskodott a mellett, hogy milyen nagy 
örömet szerzett Dardentor a fiatal leánynak. Dardentor 
azonban még evvel sem elégedett meg, tovább faggatta 
a leányt, miglen Louise megvallotta őszintén, hogy 
Agathoklest ki nem állhatja.

— Patvarba! — dörmögé elmenet Dardentor — 
Ez a história magától, úgy látszik, még sem megy !... 
Ej no, . . . még nem mondta ki az utolsó szót! . . . 
Effajta leányszivek örökké titokkal teljesek. ... Be jó, 
hogy ebbe a liinárba soha se tévedtem bele.
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így gondolkozott Dardentor, de az esze ágában sem 
volt, hogy a leány Agatlioklestől esetleg Lornans Mar
czel miatt irtózik olyan nagyon. Bizonyára a fajankó 
esetlensége és gyámoltalansága az oka mindennek.

Másnap reggel kilencz órakor Dayából elindultak. 
A karaván újult erővel és kedvvel folytatta útját tovább. 
Az időjárás is kedvezett; reggel még felhők borították 
az eget, de csakhamar eloszlottak. Esőtől nem félhettek. 
Oranban az esőzés átalában ritkaság, holott Algir többi 
tartományaiban elég gyakori. Vize azért elég van, bár 
nem a felhőkből szakad alá, hanem a földből buzog fel.

Sebdon Day ától körülbelül negyvenhét kilométer 
távolságra van, ha az ember folyton az országúton 
halad; igaz, Ras-el-Ma felé kerülőt teszünk, de hát jobb 
így, mint az alfa-földeken keresztül törtetni. A vidék 
hegyes-völgyes, erdők vannak mindenfelé, az utakat be- 
árnyékozzák.

Dayából reggel elindulva, hahogy kissé sebesebben 
mennek, remélték, hogy estére El-Gosba érkeznek. Jó
kora út s mindössze egyszer pihenhetnek meg, hogy a 
reggelit elköltsék. A lovakra öszvérekre nem valami ör
vendetes munka várt e napon.

A karaván haladt az előbbi sorrendben. Rendre el
maradoztak mögöttük a hegyi patakok: Ain-Saba, Am- 
Bahiri, Aün-Sassa, mindannyian a Qued-Messoulen mel
lékfolyói; továbbá a berber, római és arab váracskák 
romjai. Két óra alatt húsz kilométer útat tettek meg 
turistáink Ras-el-Máig. Ez tulajdonképpen a Sidi-bel- 
Abbésig tervezett vasútvonal egyik kisebb fajta állomása, 
egyúttal a legdélre esőbb pontja kőrútjuknak.

Innen túl az El-Gorba vezető országúira tértek, mely 
hatalmas kanyarulattal visz Ras-el-Mából El-Gorba.

Csak rövid időre szabták a pihenőt.
Felkerekedtek újra, keresztül hatoltak a négy hektár
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nagyságú hacaïba erdőn, s féltizenkettökor az erdő túlsó 
szélén megállották.

— Uraim, — mondá Derivas, minek utána Moktanival 
néhány szót váltott, — ajánlom, hogy itt reggelizzenek.

— Derék egy ajánlat, főleg akkor, ha az ember majd
nem megvessz az éhségtől —jegyzé meg Taconnat Jean..

— Mi pedig kéket-zöldet látunk már, olyan éhesek 
vagyunk — tódítá Dardentor Clovis. — Olyan vagyok 
már, mint egy összelapult duda.

— Kristálytiszta vizű patak is van a közelben, — 
mondá Lornans Marczel s ha a hölgyeknek tetszik ez a 
hely. . . .

Mindnyájan beleegyeztek, s nyomban előszedték az. 
elemózsiát; volt elég, mert Dayában újra bevásároltak.

Letelepedtek és jóizűen ettek.
A karaván tagjai most már kissé bizalmasabbak vol

tak egymás iránt az egyetlen Oriental Eustache kivéte
lével, a ki még mindig visszahúzódott társaitól. Atalá- 
ban véve meg lehettek elégedve turistáink a körútat 
rendező vasúti társasággal.

Lornans Marczel különösen kitűnt gyöngéd figyelmé
vel a hölgyek iránt. Dardentor Clovis ösztönszerűleg is 
büszke volt reá, mint az apa a fiára. Sőt megragadta az 
alkalmat, hogy magasztalja is őt.

— Nemde, hölgyeim, okosan cselekedtem, mikor ezt 
a Lornans Marczelt . . .

— Az égő kupé lobogó lángjaiból kimentettem — 
egészíté ki a pompás mondatot Taconnat Jean.

— Helyes !... Helyes ! — jegyzé meg Dardentor 
Clovis. Csakhogy ezt a szépen csengő mondatot én 
vallom a magam termékének. Tetszik neked, Patrice ?

— Mondhatom, fülbe mászó — feleié Patrice mo
solyogva — s ha nagyságod magát ezentúl is ilyen aka
démiai stilusban . . .



LETELEPEDTEK ÉS JÓÍZŰEN ETTEK.

Verne Gyula. Dardentor Clovis. 15



— Igyunk, uraim, — vágott közbe Dardentor — 
igyunk a hölgyek egészségére — no meg a magun
kéra is.

Talán nem is szükséges szóvá tennünk, hogy Dési- 
randelleék Lornans Marczelt kiállhatatlan, unalmas, 
piperkőzö, hizelgö úrfinak tartották, s feltették maguk
ban, hogy mindezt az orrára kenik Dardentornak, pedig 
ugyancsak nehéz feladat volt ez, tekintve a perpignani 
becsületes, őszinte jellemét.

Fél egykor felszedelözködtek, s éppen indulni akar
tak, midőn egyiküknek feltűnt, hogy Oriental Eustache 
hiányzik.

— Hova lett Oriental úr ? — kérdé Derivas.
Nem látták sehol, pedig ha enni kellett, mindig ott 

volt.
Mi történhetett vele ?
— Oriental úr! — kiáltá hatalmas hangján Darden

tor Clovis. — Hova lett a csillagokat kukucsáló úr, hátán 
lógó teleskópjával? ?. . Hé, Oriental úr!

Nem felelt senki.
— Nem hagyhatjuk cserben azt az urat! — véleke- 

dék Elissanené.
Keresték itt is, ott is, végre megtalálták öt az erdő 

szélén, a mint távcsövét az égnek szegezte.
— Ne bántsuk öt! — mondá Dardentor Clovis. 

— N agy hasznát vehetjük még az ő tudományának, ha 
véletlenül zsákutczába jutunk ezen az idegen vidéken, 
ő majd megtalálja az útat. . . .

— Az éléskamrába vezetőt! — vágott közbe Tacon
nat Jean.

— Úgy van !
A Quled-Balagh tájékán, hova most jutottak, számos 

alfa-föld van. Az útat jobbra-balra alfa szegélyezte. Oly 
szűk volt, hogy sorjában kellett haladniok, mint a libák.
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A nap izzó sugarai tűztek le a földre, a kocsi ablak- 
redöit le kellett ereszteniük. Ha Lornans Marczel valaha 
tűrhetetlennek találta a napot, most bizonyára annak 
tartotta, mert Elissane Louise kedves arczát a leeresz
tett függönyön keresztül nem láthatta. Dardentor Clovis 
is szinte megsült a teve hátán, nem győzte törülni 
homlokáról az izzadtságot. Bezzeg el kelt volna most a 
beduinok tabourkája a fején, legalább valamelyest védte 
volna az iszonyú hőségtől a fejét.

— Teringettét, be alkalmatlan az a kóborló kályha 
az ég boltozatán, mely ide-oda mászkál ; az embernek 
leégeti a kobakját a válláról.

— A fejét, . . . becses engedelmével ! — javítá ki 
Patrice.

Észak-nyugatra az Ourgla erdős csúcsai nyúltak fel, 
délre pedig a fensikok hatalmas hegyláncza húzódott.

Három óra lehetett, mikor a rengeteg erdőbe értek, 
hol a fák sűrű lombjai megvédték őket a pokoli forró
ságtól.

Az Ourgla-erdő egyike a legnagyobbaknak, hetvenöt
ezer hektár a területe, a rajta keresztülvivő országút 
11—12 kilométer hosszú. Az országút széles volt s így 
a lovasok ismét közeledhettek a felhúzott ernyőjü 
kocsihoz. A két ifjú enyelgett a hölgyekkel, s Dardentor 
dicsérte Marczelt — nagy szívbéli keserűségére Dési- 
randelleéknek.

— No hát, kedves barátom, ki volt az a derék em
ber, a ki nektek ezt a kirándulást ajánlotta? . . . Elis- 
sanené asszonyom és Louise kisasszony meg vannak-e 
velem elégedve? Hát nem volt-e érdemes egy kissé 
kimozdulni a várúti házból? . . . Nem pompásabbak-e 
ezek a fák, mint az orániak ?... Lehet-e az Oudinot- 
útat vagy a Létang-sétateret ehhez hasonlítani? — 
áradozott Dardentor.

15*
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Nem, arról szó sem lehetett, főleg most, mikor az 
út mentén levő fák ágain egy csapat kis majom kergetö- 
zött, rikácsolt, bohóskodott, mintha őket akarta volna 
mulattatni. Dardentor le akart egyet közülök lőni — 
talán azért, hogy megmutassa, milyen jól tud czélozni, 
de Elissane Louise pártját fogta a fura kis majmok
nak. . . . Ugyan ki tudott volna Louise kérésének ellen- 
állani.

— Különben is — jegyzé meg halkan Taconnat 
Jean — ki tudja, Dardentor úr, hogy majomra czélozván 
véletlenül nem lövi-e le — Agathoklest.

— Ejnye . . . ejnye, Jean, maga azt a szegény fiút 
túlságosan kikezdi . . . nem szép dolog ! — mondá a 
perpignani.

S ebben a pillanatban reá tévedt tekintete Désiran
delle úr egyetlen magzatjára, a kit ugyanekkor vetett 
le az öszvér a hátáról, s halkan hozzá tevé :

— Egyébiránt, egy majom nem esett volna így le.
— Igaz ! — jegyzé meg Jean ; — s ime ünnepélyesen 

megkövetem a világ minden majmát előbbi hasonla
tomért.

Ha azt akarták, hogy még estére El-Gorba jussanak, 
ugyancsak szedniök kellett az állatoknak lábaikat.

Gyorsabb ügetésre nógatták a lovakat, öszvéreket és 
a tevéket. Egyik-másik a lovasok közül leesett a nye
regből, a kocsi is megzöcskölte a rajta ülőket, mert az 
út hepe-hupás volt, a földből kinyúló fa-gyökerekben 
megbotlottak az állatok, de azért egyiknek sem jutott 
eszébe, hogy panaszkodjék.

Kivált a hölgyek kívánták, hogy az éjszakát El-Gor- 
ban tölthessék. Nem igen vala kívánatos nekik, hogy 
az erdőben szakadjon rájuk az éj. Hiszen ha csak gazel
lákkal, majmokkal vagy antilopékkal kellene találkoz
nak. ... De olykor-olykor a távolból gyanús ordítást
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hallottak ... ha esetleg a fenevadak megtámadnák a. 
sötétben. . . .

— Hölgyeim, — biztatá őket Dardentor Clovis, — 
meg ne ijedjenek olyasmitől, a mi nem érdemes a meg- 
ijedésre. Ha itt az erdő sűrűjében lepne meg az éjjel, 
nos hát az elég kellemetlen dolog volna. ... De hát a 
kocsiban fognának éjjeli tanyát, mi férfiak pedig lehe- 
verednénk a földre. Meg vagyok győződve, hogy kegyed 
nem félne Louise kisasszony? . . .

— Addig, míg önt látom, Dardentor úr, nem félek.
— Hallják? ... a mig engem lát, hallják höl

gyeim !... A kedves gyermek bízik bennem ... és- 
méltán.

— A jól kiérdemelt bizalom daczára sem óhajtanám 
önt e tekintetben próbára tétetni — jegyzé meg Dési- 
randellené ő nagysága.

Agathokles anyjának ez a megjegyzése nagyon száraz, 
és kimért vala ; Désirandelle úr azonban osztozott véle
ményében.

— Ne féljenek, hölgyeim, — szólalt meg Lornans- 
Marczel is — hahogy a szükség úgy kívánná, mind
nyájan készen állunk védelmökre, ha életünk árán 
is, de . . .

— Kérem, ne beszéljünk erről — vágott közbe Dé
sirandelle úr.

— Miért ne, öreg pajtásom ? Különben nem tudom, 
minő veszély fenyegethetne ? — mondá Dardentor.

— Rablótámadás — vélekedék Désirandellené ő 
nagysága.

— Ettől nincs mit tartanunk — jegyzé meg Derivas 
a hölgyeket megnyugtatva.

— Hogyan tudhatja? — okvetetlenkedék Agathokles. 
mamája ; — no meg ott vannak a fenevadak is, melyek 
éjjelente szanaszét csatangolnak. . . .
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— Azoktól meg egyátalában nincs mit félnünk — 
bizonygatá Dardentor Clovis. — A tábor négy sarkára őr
szemeket állítunk, több tüzet élesztünk egész éjjel, Aga- 
thokles markába nyomjuk Castibelza puskáját és oda- 
küldjük. .. .

— Kérem. . . . Kérem, méltóztassék csak Agathok- 
lest ott hagyni, a hol van.

•— Az se baj ; Taconnat Jean és Lornans Marczel 
urak majd megállják emberül a sarat. . . .

— Elhiszem — vágott közbe Elissanené, de mégis 
csak legjobb lesz, ha az éjét El-Gorban töltjük.

— Előre hát lovak, öszvérek és tevék ! — kiáltott 
fel Dardentor Clovis, — előre, szedjétek szaporán a 
lábatokat !

A karaván meglehetős gyorsasággal ügetett tova, s hat 
óra tájban az ourglai erdő másik szélén állapodtak meg 
egy kissé. El-Gorig még csak öt-hat kilométernyi út 
állott előttük.

E helyütt egy elég mély folyón kellett átgázolniok. 
A folyó meglehetősen széles is volt, azonkívül a meg
eresztett gát szinültig megtöltötte a medrét vízzel. Ed- 
digelé könnyű volt a sekélyes patakokon mindenütt az 
átkelés, de itt 80—90 centiméter mély lehetett a víz. 
A kalauz éppen nem jött zavarba, mert jól tudta, hogy 
hol van a gázló.

Ide igazította a kocsikat, ő maga elől lovagolt Deri- 
vasszal és Dardentorral, a ki a teve hátáról úgy nézett 
le, mint a helyzet magaslatán ülő, mint a vízözön előtti 
korszak valamely csodaszörnye. Marczel és Jean a 
kocsi mellett úsztattak, egyik jobbra, másik balra. Sor
jában jöttek a többi kocsik, a lovas, öszvéres turisták, 
meg a szolgák.

Agathokles anyjának határozott kívánságára leszállóit 
az öszvér hátáról és felült a kocsira. Az aggódó mama
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nem akarta, hogy kedves magzatja kedve ellenére meg- 
fürödjék a Sár vizében, hahogy az öszvér újra össze
esküszik ellene.

Egészen rendben baj nélkül haladtak egy ideig, a. 
kocsik mind mélyebbre zökkentek, a lovak a legmé
lyebb részen is csak hasig értek a vizbe. A lovasok fel
húzták a lábukat, hogy a vízbe ne mártsák be, bezzeg 
nem volt erre szüksége Dardentornak a teve hátán.

Körülbelül a folyó közepéig hatoltak,? midőn valaki 
elsikoltotta magát.

Louise sikoltott, midőn észre vette, hogy Taconnat 
Jean lovával együtt eltűnik a víz alatt.

A gázló mellett egy hat-hét méter mélységű örvény 
tátongott, ebbe került bele Jeannak a lova.

A sikoltás hallatára a karaván megállott.
Taconnat Jean oda se nézett volna a veszélynek, mert 

kitűnő úszó volt, de lába beleakadt a kengyelbe, és arra 
nem volt ideje, hogy kihúzza onnan, s a megbotlott ló 
oldaláról lefordult.

Lornans Marczel rögtön arra felé rántotta lovának a 
kantárát.

— Jean !... Jean !...
Nem törődve avval, hogy úszni nem tud, segítségére 

akart sietni, de már valaki megelőzte. Ez a valaki Dar
dentor Clovis volt.

A perpignani lehányta válláról a zerbanit, s a teve 
hátáról beleugrott az örvénylő vizbe.

Némán, rémülettől megmeredve, lélekzetüket vissza
fojtva nézett mindenki a bátor életmentőre. Hátha túl
becsülte az erejét, s egy helyett két élet esik áldo
zatul? .. .

Nehány másodpercz múlva újra előbukkant Darden
tor Clovis, s felhúzta a félig holt Taconnat Jeant ; a gal
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lérjánál fogva ragadta meg, félkarjával a vízből kiemelte, 
s másik karjával kiúszott a sekélyes helyre.

Néhány pillanat múlva a karaván szerencsésen át
jutott a túlsó partra. Mindenki a fiatal emberhez sietett. 
Nemsokára eszméletre tért; Dardentor Clovis pedig 
csűrön víz lévén, úgy rázta magát, mint egy neu-fund- 
landi.

Taconnat Jean csak most jött annak tudatára, hogy 
mi történt, hogy kinek adós az életével; megszorította 
Dardentor kezét, de a helyett hogy megköszönte volna, 
így szólott:

— Ez az én szerencsétlenségem !
Lornans Marczelen kívül senki sem tudta, hogy miért 

mondta ezt.
Patrice előhozta gazdájának és Jeannak a kofferét, s 

a két férfiú egy bokor sűrűje mögött néhány perez alatt 
tetőtül-talpig átöltözködött.

A karaván csakhamar megindult és este fél kilencz- 
kor szerencsésen megérkezett El-Gorba.



XIV. FEJEZET.

Melyben Tlemcent nem nézik meg oly részletesen, aminthogy 
megérdemelte volna.

Sebdounak igen szép a fekvése és a környéke ; me
gyei székhely, lakik benne tizenhatezer ember, franczia 
nagyon kevés ; pompás az éghajlata és rendkívül termé
keny a földje. Azt is mondják, hogy a benszülötteknek ez 
volt a Tafraonája. TaconnatJean azonban éppen annyira 
törődött evvel, mint a «lazacz a foghúzó vassal» — 
mondaná Dardentor Clovis, Patrice úrnak végtelen szo
morúságára.

Taconnat Jeannak sem El-Dorban, sem Sebdouban 
nem tért vissza nyugalma. Ki sem mozdult a szobájából, 
Lornans Marczel sem háborgatta őt. Nem akart embert 
látni, emberrel beszélni. A derék perpignani iránt hálát 
érezni vagy azt szóval kifejezni egyátalában nem tudott. 
Sőt, ha abban a pillanatban, mikor őt galléron ragadta, 
torkához kaphatott volna, igen szívesen megfojtotta 
volna.

így hát Dardentort csak Lornans Marczel és nehány 
turista kisérte el városnéző útjára. A hölgyek nagyon 
izgatottak és fáradtak voltak, az egész napot arra szán
ták, hogy jót pihennek Lornans Marczel nagy bánatára, 
a ki szerette volna Elissane Louiset nemcsak a reggeli
nél és ebédnél látni.

Sebdout egy óra alatt bízvást keresztül-kasul járhat-
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ták volna, mert sok látnivalója nem akadt; de hát Dar
dentor Clovis kötötte magát a mész-égetö és tégla-gyá
rak, a malmok megtekintéséhez, pedig ilyesmi Orán 
minden városában van. A város falait megkerülték, 
mert tudni való dolog, hogy Sebdou a franczia gyar
mat egyik határ-erődje volt nehány esztendeig. Éppen 
szerda nap lévén, heti vásár állott a piaczon, ez iránt 
pedig a derék perpignani szörnyen érdeklődött.

Másnap, május 19-dikén kora reggel felszedelőzkö
dött a karaván, hogy még az nap eljusson Tlemcenbe, 
mely Sebdoutól mintegy negyven kilométernyire van. 
Nagy terjedelmű alfa-földek mellett vitt el az útjok, 
kristály tiszta vizű hegyi patakokon keltek át, kisebb 
erdőkön vonultak keresztül : egy helyütt megreggeliztek, 
érintették Terni falvát, s átkelve a Fekete hegyeken, a 
Qued-Sakaf innenső partján fekvő Tlemcenbe érkeztek.

Kényelmes vendégfogadóban szállottak meg, mert 
harminczhat órai pihenőt szándékoztak itt tartani.

Útközben Taconnat Jean alig szólt egy szót, azt is 
csak akkor ha Dardentor Clovis atyai izü dorgálásait 
hallotta. ... A csalódáson kívül, mely leverte, . . . kissé 
szégyelte magát.... 0 legyen annak lekötelezettje, a kit 
neki kellett volna leköteleznie !... Másnap reggel a 
hosszú mogorváskodás után felugrott az ágyából, fel- 
költötte Lornans Marczelt s ilyetenkép támadt reá :

— Nos . . . mit szólasz a történtekhez ?
Marczel nem szólott semmit, mert először is csukva 

volt még a szája, másodszor a szemét sem nyitotta még 
ki, harmadszor, mert — még aludt.

Jean ide-oda szaladgált, hadonászott a karjaival, 
majd keresztbe fonta; tele volt önkinzó váddal. No már, 
akár ígérte, akár nem, ezentúl vége a jókedvnek. Ezentúl 
tragikusan fogja fel a helyzetet.
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A kérdések záporesőjére Marczel, minek utána fel 
kellett ébrednie, csak ezt felelhette :

— Mindenek előtt azt mondom, Jean, hogy légy 
nyugodt. Ha valakit úgy üldöz a fátum, mint téged. . . 
hát add meg magad !...

— Vagy fojtsam meg magamat! — vágott közbe Jean.
Tudom, de köszönöm szépen, nem kérek belőle. Hát 

nem hallatlan ? ! . . . A három feltétel közül kettőt el
szalasztottunk : tűz . . . víz . . . Hát nem ez a kvalifikál - 
hatatlan Dardentor ragad ki téged a tüzből, ránt ki 
engem a vízből, holott mind a kettőből nekünk kellett 
volna öt kiragadnunk, illetve kirántanunk ?... Nem,... 
ő lett a mi megmentünk. ... A tűz tégedet, a víz per
sze engemet szemelt ki áldozatául. . . .

— Elfogadsz tőlem valami jó tanácsot?
— Ki vele. Marczel !
— Ez a mi dolgunk nagyon komikus.
— Micsoda ?... komikus ?
— Sőt a mondó vagyok, hogy ha esetleg a harmadik 

föltételre is kínálkoznék alkalom, már tudniillik a 
harczra, aligha nem megint Dardentor mentené meg 
egyszerre mindkettőnknek az életét.

Taconnat Jean toppantott a lábával, ide-oda dobálta 
a székeket s olyan erősen dobolt az ablak tábláján, hogy 
az szinte eltört. Az volt fura a dologban, hogy ő éppen 
nem tetette a boszuságot.

— Láthatod, komám,— folytatá Lornans Marczel — 
utóvégre is le kell számolnod avval a reménynyel, hogy 
Dardentor Clovis adoptáljon tégedet, a minthogy én 
már a magam részéről leszámoltam.. . .

— Soha!
— Annál is inkább, mert ezentúl téged is olyan 

gyöngéd szeretettel ölel a keblére, mint engemet, lévén 
mindakettőnknek a megmentője.
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— Nekem sem szeretetére, sem a tiszteletére szük
ségem nincsen, Marczel, de annál inkább az adoptálá
sára. Csavarja ki a nyakamat Mohammed, ha ennek a 
módját ki nem eszelem.

— Lehetetlenség ! Láthatod, hogy a véletlen mindig 
az ő malmára hajtja a vizet. . . .

— Micsoda ? Egérfogót állítok fel !.. . Betaszítom a 
legelső folyóba, melyhez érkezünk. . . meggyujtom feje 
felett a fedelet . . . szerződtetek egy rabló beduin- 
csapatot, hogy orvul ránk törjenek . . . vermet ások 
neki. . . .

— Tudod-e, mi lesz a vége Jean?
— Természetesen, tudom, az, hogy . . .
— Magad esel a verembe, és Dardentor Clovis a jó 

tündérek kedveltje, a Gondviselés gyámoltja, a szeren - 
csefiak ős-példánya fog abból — téged kihúzni. Hja, ő 
burokban született. . . .

— Majd lehántom róla ezt a csoda-burkot.
— Egyébiránt, barátom, mi jelenleg Tlemcenben 

vagyunk. .. .
— Nos?
— Négy nap múlva visszakerülünk Oránba, s akkor 

minden kalandos tervet a sutba dobunk, s beállunk a 
7-ik vadász-zászlóaljhoz. . . .

Lornans Marczel e szavakat egészen más hangon 
mondta, mint az előbbieket.

— Hát Elissane Louise ? — kérdé Jean sajátságos 
mosolylyal.

— Igaz, . . . pajtás, . . . igaz . . . hanem . . . miért 
törődném az álmokkal... nem valósulhat meg soha.... 
Érzem, hogy őt sohasem fogom elfeledni. ...

— Lemondtál róla?
— Le.
— Úgy látom én, hogy te is csak úgy vagy evvel a
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dologgal, mint én a Dardentor apaságával. . . . Pedig,, 
őszintén megvallva, neked sokkal több reményed lehet 
a sikerre, mint nekem. . . .

— Bohó vagy !
— Nem vagyok az. Belőled hamarább lesz Louise 

férje, mint belőlem Dardentor Jean, pedig mindakettő 
egy kis névcsere, semmi egyéb.

Mig ifjaink ilyeténkép beszélgettek, Dardentor Clovis 
öltözködött, Patrice pedig sürgött-forgott körülötte. 
Csak délután szándékozott megnézni Tlemcent és kör
nyékét.

— Hé, Patrice, mi a véleményed az én két párisi 
barátomról ?

— Jean és Marczel urakról ?
— Róluk.
— Azt tartom, hogy az egyik hamuvá égett volna, a 

másik a vízben leli sírját, ha nagyságod saját élete 
koczkáztatásával meg nem menti vala.

— Kár lett volna értök, Patrice, mert mindakettő 
megérdemli, hogy hosszú és boldog életű legyen. Meg
lásd a milyen kedves, okos, tanult, jókedvű fiúk, még 
sokra viszik az életben. Igaz-e Patrice?

— Teljesen osztom nagyságodnak a véleményét, . . . 
hanem engedelmével, egy megjegyzésem volna ; meg
figyeléseim eredménye. . . .

— Megengedem, hogy kitálald, de ne kotyogj 
sokat. . . .

— Avagy talán nagyságod nem tapasztalta ugyanazt ?
— Ki vele hát, hadd hallom, ne kerülgesd, mint a 

macska a forró kását !
— A kását ... a kását ! Hm ! — Patrice dohogott, 

nem fért a fogára ez a «kása».
— No, böffentsd már ki !
— Megengedi nagyságod, hogy szerény megjegyzést
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koczkáztassak a Désirandelle úrhölgy fiára, Agathok- 
lesre vonatkozólag? . . .

— Agathoklesre ?... Jó fiú . . . kissé talán . . . 
avagy nagyon is fogyatékos a . . . elég az, ügyetlen. 
Majd összeszedi magát, ha megházasodik. Olyan, mint 
egy darab fa. ... Hol a bajusz-fésfi?

— Méltóztassék a fésű !
— Csakhogy az effajta fából a legderekabb férjeket 

lehet faragni. Pompás feleséget szemeltek ki a szá
mára, ez a házasság még nagyon boldog lehet. Hol ma
radt a megfigyelésed, Patrice? . . .

— Rögtön szavakba öltöztetem, ha nagyságod kegyes
kedik még egy kérdésemre felelni, melyet becses enge- 
delmével koczkáztatni merészkedem. . . .

— Kottyantsd ki már, hadd hallom !
— Minő véleménynyel van nagyságod Elissane 

Louise kisasszonyról?
— Elragadó, bájos, jól megtermett, szellemes, okos, 

pajkos is, komoly is... nincs elég szó... aminthogy 
nincs kéznél a hajkefém sem; hova az ördögbe dug
tad el?

— Méltóztassék a hajkefe!
— Ha én valaha megházasodtam volna, nekem is ilyen 

kellett volna. . . .
— Ilyen hajkefe?
— Tökfilkó,. . . ilyen feleség, mint Louise. Amondó 

vagyok, hogy Agathokles burokban született, hogy ez a 
szerencse vár reá.

— Nagyságod tehát azt hiszi, hogy ez a házasság 
létre jön.

— Azt hiszem. Különben is csak ezért a házasságért 
jöttünk Oránba. Persze no, azt reméltem, hogy az egymás
nak szántak ezen az úton kissé közelednek egymáshoz. 
Sebaj, a dolgot így is nyélbe ütjük. A fiatal leányok ren-

16Verne Gyula. Dardentor Clovis.



242

desen kényeskednek egy kissé. Jól megjegyezd, a mit 
most mondok : mához három hétre lakodalmat ülünk. 
Hm, de már készen vagyok az öltözködéssel, s még egy 
kukkot sem hallottam a megfigyelésedből. . . .

— Csodálom, hogy nagyságod éles szemei nem vették 
ugyanazt észre.

— Elég legyen már a szó-kotyvalékból vén kofa, ki 
vele, mit figyeltél meg !

— Még egy harmadik kérdést koczkáztatnék ha. . . .
— Megkergültél, fajankó? Úgy látszik fel akarod las- 

sankint forralni a véremet.. . .
— Nagyságod tudhatja, hogy ilyen vakmerőségre nem 

vetemedhetem. . . .
— Kisütöd már a harmadik kérdést vagy nem?
— Nem vette észre nagyságod, hogy mi módon vi

selkedik Lornans Marczel úr Oránból történt elutazá
sunk óta?

— A kedves Marczel? . . . Nos hát túlságosan hála- 
datos irántam azért a kis szivességért, a mit tettem... 
sőt az öcscse is, a ki nem igen tudja mutatni, de 
érezi.

— Nem arról van szó, hanem Elissane Louise kis
asszony iránt tanúsított viselkedéséről. Nem vette észre 
nagyságod, hogy a fiatal úr a kelleténél sokkal gyöngé- 
debb figyelmet tanúsít a hölgy iránt, továbbá, hogy 
Désirandelle úrhölgy és hitvestársa gyanakodva néz
nek Lornans Marczelre ?

— Ezt te láttad, Patrice ?
— Nagyságod engedelmével.
— Ahá . . . hallottam már valamit harangozni . . . 

szegény, jó Désirandellené. . . . Eh, merő ráfogás, kép
zelődés. . . .

— Bátorkodom nagyságodnak tudomására hozni, 
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hogy ezt nemcsak Désirandellené ő nagysága vette 
észre. . . .

— Csakjár a szájatok, s nem tudjátok, mit beszéltek, 
mind a hányán vagytok ! — kiáltott fel Dardentor Clovis. 
S ha úgy is volna, nos, mi jelentősége van ennek ? — Én 
szavamat adtam, hogy a gyermekeket összeboronálom ; 
a házasságnak létre kell jönnie, punktum !

— Bármennyire sajnálom is, de ki kell jelentenem, 
hogy nagyságoddal nem osztozom e véleményben; a 
magam felfogása mellett maradok. . . .

— Maradj csak! . . . S végy elő egy furulyát s fújd 
rajta a nótádat!

— Azt a nótát fúvóm, hogy az emberek vakok — 
jegyzé meg röviden Patrice.

— Miféle badar egy gondolat, te . . . te . . . hogy 
Marczel, a kit én az égő kupé lobogó lángjából mentet
tem ki, reá vetette a szemét Elissane Louiséra. . . . Sza
kasztott úgy hangzik, mintha a falánk Oriental venné a 
fejébe, hogy megkéri a Louise kezét.

— Oriental úrról nem emlékeztem meg egy árva 
szóval sem — feleié Patrice. — Ehhez a dologhoz nincs 
neki semmi köze, hanem Lornans Marczel úr. . . .

— Hol a köcsögöm ?
— A nagyságod köcsöge ?
— Az hát ... a kalapon.
— Itt van a nagyságod kalapja, nem a . . . — feleié 

Patrice megbotránkozva.
— Ne feledd el, Patrice, hogy neked most csak 

■eljárt a szájad, s fogalmad sincs a dolgok helyes állá
sáról . . . hogy iszonyúan elvetetted ez alkalommal a 
sulykot. . . .

Dardentor úr vette a kalapját, s ott hagyta az elkép- 
pedő Patricet.

Mégis mintha kissé ingadozott volna Dardentor Clovis
16*
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lába alatt a talaj. Annyi bizonyos, hogy a félkegyelmű 
Agathokles sehogy sem haladt előre, s még azok a jám
bor Désirandelleék őt akarják Lornans Marczelért fele
lőssé tenni, ha csakugyan elméjében forgatja vakmerőén 
Louiset. Mintha némely jelentéktelen dologra ő is em
lékeznék. No majd megfigyeli őket.

A reggeli alkalmával semmi gyanúsat sem vett észre. 
Lornans Marczelt némileg háttérbe szorítva, túlságosan 
kedves volt Taconnat Jean iránt, kit nem régiben men
tett meg a haláltól ; csakhogy Jean szörnyen szűkszavú 
volt.

Elissane Louise Dardentor iránt meglepően nyájas 
volt, — s mintha egy pillanatra a perpignaninak is úgy 
tűnt volna fel, hogy kár volna avval a fajankóval össze
házasítani a leányt, hiszen só és czukor ők egymás mel
lett.

— Dardentor úr? — szólalt meg Désirandellené ő- 
nagysága, midőn a csemegénél tartottak.

— Nos, mélyen tisztelt barátnőm ... — feleié Dar
dentor.

— Tlemcen és Sidi-bel-Abbés között nincs vasúti 
összeköttetés ?

— Van, de csak épülőfélben.
— Sajnos.
— Miért ?
— Mert én és Désirandelle úr szeretnénk vasúton 

térni vissza Oránba.
— Ugyan ... no ! kiáltott fel Dardentor Clovis. — 

Az Abbésig vivő út nagyon kitűnő. Nem megerőltető,... 
nem is veszélyes . . . senkire sem.

Ezt mondván, mosolyogva vetett egy oldalpillantást 
Lornans Marczelre, a ki nem vette észre; és Taconnat 
Jeanra, a ki a fogait vicsorgatta, mintha valakit meg 
akart volna harapni.
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— Úgy van — szólalt meg Désirandelle, — ez az út 
minket nagyon megviselt, sajnos, hogy nem tehetjük rövh 
debbé. Elissanené ő nagysága és Louise kisasszony is 
szívesen . . .

Mielőtt a mondatot befejezte volna, Lornans Marczel 
és Louise önkénytelenül is egymásra néztek. Dardentor 
figyelmét ez alkalommal nem kerülte ki ez a beszédes 
szempillantás; eszébe jutott, hogy valamelyik költő 
ezt mondja: «Isten a nőnek azért adott szájat, hogy 
beszéljen, szemet pedig, hogy feleljen». Vajjon Louise 
szemei minő feleletet adtak Marczelnek — tünődék 
magában.

— Hm, ördög és pokol ! — dörmögé a szakálába.
Majd fenhangon folytatá:
— Mit akartok, kedves barátaim, a vasút most épül, 

:a karavánt pedig a kerékvágásból kizökkenteni nem 
lehet.

— Nem indulhatnánk legalább ma vissza? — kérdé 
Désirandellené ő nagysága.

— Micsoda, elmenjünk ma, a nélkül, hogy megnéz
tük volna Tlemcennek közraktárait, fellegvárát, zsinagó
gáit, moseáit, sétatereit, környékét s mindazokat a csoda
dolgokat, miket a kalauz mesélt. Hiszen két nap sem 
elegendő ahhoz.

— A hölgyek nagyon ki vannak merülve, Dardentor, 
s én ittmellettök maradok, hogy szórakoztassam őket — 
feleié Désirandelle úr fagyosan. — Kissé körülnézünk a 
városban, nekünk az elég; hanem ön mehet ifjú bará
taival, kiket részint az égő kupé lobogó lángjából, ré
szint a tajtékzó hullámok közül kiragadott, nézzék meg 
alaposan a szép Tlemcent és környékét, de bármi 
történjék is, nemde holnap kora reggel tovább me
gyünk ? *

Ezt bizony Désirandelle úr elég világosan és érthe-
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tőén mondotta. Most már Dardentor is felfoghatta a 
nyilvánvaló czélzást, mire eddig ügyet sem vetett. íme 
Lornans Marczel és Elissane Louise arcza elsáppadt. 
Nem akart szóvitába keveredni, azért még egy futó 
pillantást vetve a fiatal leány elborult arczára, felkelt 
és távozó félben így szólott :

— Marczel, . . . Jean, . . . jöttök velem?
— Megyünk — feleié Marczel.
— Még utoljára tegezni fog minket — dörmögé Jean 

megvetöleg.
A helyzet kényszerűsége úgy parancsolta, hogy czi- 

peltessék magukat Dardentor Clovisnak általa. Ifjabb 
Désirandelle is megugrott ezenközben és Oriental úr
hoz csatlakozva bejárták a város vendéglőit, csemegés 
boltjait és czukrászatait. A csillagvizsgáló társulat elnöke 
felfedezte Agathoklesben az inyeskedőt.

Ifjaink avval a kedélyhangulattal, melyben leledzet- 
tek, édes-kevés érdeklődéssel nézték meg Tlemcen neve
zetességeit ... az arabok hires Bob-el-Gharbját, mely 
az Isser öblének közepén van ; pedig olyan szép, hogy 
méltán nevezték el «afrikaiGranadádnak; a rómaiak ős
régi Pomariáját, ennek a helyén épült fel később a mo
dern Tlemcen. Bezzeg czitálhatta nekik Dardentor a 
Bædekerbôl, hogy már a XV. században virágzó ipar és 
kereskedelem volt Tlemcenben a berber-faj uralma alatt, 
hogy már akkor huszonötezer háztűzhelye volt, ma pe
dig ugyanannyi lakosa (háromezer franczia és zsidó) ; 
hogy Algírnak ötödik városa, melyet 1553-ban a törö
kök, 1836-ban a francziák kerítettek hatalmukba, később 
Abd-el-Kader visszafoglalta, de 1842-ben végkép fran
czia főhatóság alá került; hogy a marokkói határon 
stratégiai szempontból fontos erősség ... mindez, mon
dom édes-keveset érdekelte a két párisit.

Az érdemes férfiú szinte arra gondolt, vajjon nem
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tette-e volna okosabban, ha a két elszontyolodott fiút 
otthon hagyta volna, hogy kiduzzogják magukat. De 
nem, hiszen szerette őket, s így rossz kedvük miatt sem 
haragudhatott rájok.

Többször arra gondolt, hogy Lornans Marczelnek a 
szivére beszél, hogy kérdőre vonja :
. — Hát csakugyan igaz volna? . . . Csakugyan ko
moly ?... Ki avval a titokkal, fiam !...

Még sem tette meg. Mire való is lett volna? ... Az 
okos és túlságosan józan gondolkozású Elissanené úgy 
sem fogadja vejéül a szegény ifjút. ... No meg... ő ... 
a Désirandelle-család barátja. . . .

E miatt nem tudott a derék perpignani kellőképen 
gyönyörködni a nyolczszáz méter magasságban fekvő 
város szépségében, pedig pompás látvány volt a lejtőn 
fekvő város üde szőlőhegyeivel, ritka szép kertjeivel, 
narancs-ligeteivel, olajfa-erdőivel, százesztendős diófái
val, üdezöld terpentin-fenyőivel, nem is szólva a renge
teg sok gyümölcsfáról.

A franczia kormány hathatósan istápolja a tlemceni 
ipart és kereskedelmet; tanúskodnak erről az árucsarno
kok, közraktárak, malmok, takács-műhelyek, főleg a 
a burnusz-kelmék gyártása. A Cavaignac-tér egyik bolt
jában emlékül egy pár igen csinos papucsot vásárolt.

— Úgy veszem észre, hogy azok a papucsok önnek 
talán, kicsinyek lesznek — jegyzé meg Jean keser
nyésen.

— Lánczos adtát !
— Kissé drágák is talán ?
-— Hja, telik. . . .
— Kinek szánta? — kérdé Lornans Marczel.
—- Valami csinos teremtésnek — feleié Dardentor 

Clövis, szemével hunyorítva.



250

Ezt persze Lornans Marczelnek nem kellett volna 
megengednie, ha egész úti költsége rá megy is. . . .

Tlemcennek nemcsak az ipara, kereskedelme figye
lemre méltó, lévén az a nyugati és keleti piaczok érde
kes vegyülék; van számos históriai nevezetessége is a 
városnak. Az arab építészetnek sok emléke maradt fenn, 
igaz, ma már romok, de tanulságosak; a várfalakat új
ból felépítették ; a mór-negyed szűk utczái s a hajdani 
hatvan moseából fennmaradt nehány mosea érdemesek 
a megtekintésre.

Akár volt ínyükre, akár nem, fel kellett mászniok a 
Mechouar nevű fellegvárba, mely a XII. században 
épült, továbbá megnézték a Kissariát, mely ma lovas - 
kaszárnya; hajdanában a genuai, pisai és provenczei 
kereskedők találkozó helye volt; továbbá megnézték a 
minaretekben túlságosan gazdag moseákat, melyeket 
arab stilü mozaik-oszlopok, festmények és fayance-ok 
díszítenek. (A Djema-Kebir, Abdu-Hassim-félékét, ez 
utóbbinak hármas boltive onyxpilléreken nyugszik; haj
danában az arab ifjak itt tanultak Írni, olvasni és szá
molni.)

Azután bejárták a város utczáit, formás tereit; külön 
az európaiak és külön a benszülöttek városnegyedeit. 
A terek közepén szökőkutak állottak, a legszebbik min- 
denik közül a Sz.-Mihály téren levő. Mielőtt visszatér
tek volna a szállóba, még a környéket is megtekintették 
a Mechouari terraszról. Gyönyörű volt a kilátás.

Dardentor Clovis szerette volna a szomszéd falvakat : 
Sidi-Daoudit, «Sidi-Abd-es-Salam»-ot látni, továbbá 
az El-Orid vízzuhatagot stb. stb., de hát be kellett 
érnie azzal, hogy a Baedekerből olvasta ki.

Bizony nehány napi ott tartózkodás kellett volna 
erre, de mit tehetett, mikor Désirandelleék oly maka-
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csul ragaszkodtak ahhoz, hogy minél előbb térjenek 
vissza Oránba. Annak daczára, hogy nagy tekintélynek 
örvendett a karaván tagjai előtt, ezt a indítványt tenni 
még sem bátorkodott.

— Nos, kedves Marczelem és Jeanom, mit mondanak 
Tlemcenhez ?

— Nagyon csinos város — válaszolá Marczel szóra
kozottan.

— Csinos... az... tevé hozzá Jean nagy kedvetlenül.
— Hm, jó czimboráim, hát nem cselekedtem okosan, 

mikor önöket a tűzből meg a vízből galléruknál fogva 
kirángattam, he ? . . . Láthatták volna-e különben ezt a 
szép várost?

— Koczkára tette életét, Dardentor úr, hogy minket 
megmentsen — mondá Lornans Marczel, — legyen 
meggyőződve, hogy hála . . .

— Dardentor úr — vágott közbe Jean, — mondja 
csak, szokás az önnél, hogy másoknak az életét. . . .

— Hát bizony már egy csomó embert ragadtam ki a 
halál torkából, egész rakás érdemkereszt nyüzsöghetne 
a mellemen! ... Az a baj, hogy bármennyire szeretnék 
valakit fiammá vagy leányommá fogadni, nincs benne 
módom.

— Persze mindig ön mentette meg másnak az életét 
és nem más. . . .

— Úgy van, fiacskám úgy. ... De most már szedjük 
ám a lábainkat.

Gyorsan siettek vissza a vendégfogadóba. Az ebédet 
kellemetlen hangulatban ették végig. Mindenik úgy vi
selte magát, mintha tűkön ülne és szeretne tovább 
utazni. A perpignani az ebéd vége felé oda adta a pár 
papucsot annak, a kinek szánta volt.

— Tlemceni emlékül, kedves kisasszony ! — mondá.
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Elissanené nyájas mosolyai köszönte meg Dardentor 
figyelmét; a Désirandelle-familia felbiggyesztette az 
ajkát s vonogatta a vállát.

Louise arcza felvidult, szeméből kicsillant a meg
elégedés.

— Köszönöm, Dardentor úr ! Megengedi, hogy meg
öleljem?

— Teringettét, hiszen csak azért vásároltam.... Egy 
«sók egy pár papucsért !

A fiatal leány örvendő szivvel ölelte meg Dardentort.



XV. FEJEZET.

Melyben a törvényczikk követelte három feltétel közül az egyik 
teljesedik.

Őszintén szólva, ideje is volt már, hogy az algíri 
vasúttársaság által pompásan rendezett körutazásnak 
valahára vége legyen, még pedig, a mint látjuk, a Darden- 
tor-csoportra nézve nem valami kecsegtető a vége.

Mikor Tlemcenből elindultak, a karaván a felére ol
vadt le, mert a turisták közül számosan ott maradtak 
még a csinos városban, hogy behatóan megnézzék. 
Velők maradt Derivas is, Dardentorékkal pedig Moktani 
kelt útra május 21-dikén reggel, Sidi-bel-Abbes felé véve 
az irányt.

Oriental Eustache úr is sietett vissza Oránba, s így 
Dardentorékhoz csatlakozott. A turisták aligha elhitték 
volna, hahogy azt hozza fel ürügyül: jelentést kell 
írnom a kirándulásnak eredményéről — tudományos 
szempontból. Egyebet sem tett a jeles férfiú, mint az 
•égbolt egyik-másik pontjának szegezte látó csövét ; a 
többi műszerekhez hozzá se nyúlt.

A karaván tehát csak két személyszállító kocsiból 
állott ; az egyikben ültek a hölgyek és Désirandelle úr, 
a másikban Oriental Eustache és Agathokles. Ez utób
bit szerfölött megviselte az öszvér háta, nem kért többé 
belőle.
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Két szolga hozta utánok a podgyászt meg az élelmi 
szereket; ugyanis Sidi-bel-Abbésig még csak két pihe
nőt fognak tartani. Estére úgy számították, hogy Lamori- 
ciére faluba érkeznek, ott töltik az éjét, s másnap reg
gel elindulva, este 8 órára eljutnak-Sidi-bel-Abbésba. 
Innen vasút viszi a társaságot vissza Oránba.

Dardentor és Moktani teve-, a két párisi lóháton 
teszi meg az útat, nem szívesen mondottak volna le ők 
négyen a pompás állatokról.

Tlemcenből Sidi-bel-Abbésig országút visz, mely Tlé- 
latnál elágazik és Oránt Algírral köti össze. Tlemcen 
kilenczvenkét kilométernyire van Sidi-bel-Abbéstöl, két 
nap alatt kényelmesen megtehetik ezt az utat.

Ez az út sokkal változatosabb, mint a dél-oráni Saïda 
és Sebdou között. Kevesebb az erdő, több a szántóföld, 
számos hegyi patak szeli keresztül-kasul. Legnagyobb 
köztük, s hova-tovább folyóvá, sőt folyammá dagad az 
Isser, kétszáz kilométer a hossza, a tengerbe való torko- 
lásaig.

Mennyire megváltozott azonban a karaván hangulata ! 
Milyen élet, jókedv uralkodott a társaságban, mikor 
Oránból elindultak, mikor Saidában karavánná verődtek 
össze. Most bezzeg kiki magába mélyedt, nem törődött 
a társával. Désirandelleék és Elissanené csak egy
mással váltottak szót, Louisenek sok olyas dolgot 
kellett hallania, a mi nem volt Ínyére. Lornans Mar
czel és Taconnat Jean a perpignam mögött léptettek s 
elmélyedve gondolataikba, csak immel-ámmal feleltek 
kérdéseire.

Szegény Dardentor ! Úgy tetszék, mintha öt okolnák 
mindenért : Désirandelleék zokon vették tőle, hogy Aga- 
thokles házasságát nem segítette elő ; Elissanené hasonló
kép közönyöséggel vádolta ; Lornans Marczelnek rosz- 
szul esett, hogy szive ügyét nem karolta fel, minekutána



életét megmentette ; Taconnat Jean boszankodott reá, 
hogy Dardentor öt és nem ő mentette meg Dardentort. 
Szóval Dardentor Clovis lett a csihés. Csak a hű Patrice 
nem hagyta őt cserben.

— Látja nagyságod, mégis csak igazam volt ne
kem ! — mintha ezt mondta volna.

Hogy fennhangon nem mondta, annak oka csupán 
az volt, hogy borsózott már előre is a háta a Dardentor- 
féle feleletektől.

No de azért Dardentor Clovis nem ütötte a fejét falba.
— Oda se neki, Clovis, — tünődék az érdemes fér

fiú magában. — Hát adósa vagy te ezeknek a papagájok
nak? . . . Miért fájjon a te fejed, ha tervök nem sike
rül kívánságuk szerint? ... Te vagy az oka annak, ha 
Agathokles nem egyéb, mint fajankó, holott papája és 
mamája Adonist néznek ki belőle ... s mi csodálni 
való van azon, ha Louisenak nem tetszik a kajla le
gény ?... Nyisd ki a szemed, Clovis !... Marczel 
valószínűleg szereti a leányt. . . . Hm, de azt csak nem 
mondhatom nekik : « Jertek gyermekeim, rátok adom 
apai áldásomat!» ... No meg Jean, az a jó kedvű, 
ötletekben kifogyhatatlan Jean ; talán csak nem fuladt a 
Sár vizébe a jó kedve? . . . Istók úcscse, mind egy 
követ fújnak. No hiszen majd megtanítom őket 
móresre, mind a hányán vannak !

Patrice e pillanatban lépett az urához, hogy valamit 
mondjon neki.

— Nagyságos uram, attól tartok, hogy nemsokára 
esni fog, talán jó lenne, ha . . .

— Eh, lári-fári, jobb az esős idő, mint semmiféle idő....
— Semmiféle idő? . . . kérdi Patrice, a ki sehogy 

sem tudta felfogni ezt a sajátságos axiómát.... Ha tehát 
nagyságod. . . .

— Fogd be a szájad!
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Patrice gyorsan visszasompolygott a kocsira.
Langyos záporeső szakadt alá s tartott addig, mig a 

karaván tizenkét kilométernyi útat megtett Tlemcentől 
A'm-Fezzáig. Itt az erdő tisztásán megállapodtak és 
reggeliztek. Alig szólották a társaság tagjai egymáshoz, 
mintha az orruk vére eredt volna meg. Désirandellené 
ő nagysága vasvilla-szemeket vetett Lorans Marczelre, s 
így az ifjú egy árva szót sem merészelt váltani a fiatal 
leánynyal. Taconnat Jean a szabályozott országúira, a 
kilométer-kövekre s az átkozott czivilizácziónak minden 
rablótámadást kizáró elővigyázatára gondolva, szidta 
titkon a franczia kormányt.

Dardentor Clovis egyszer-kétszer megkísértette fel
rázni őket ebből az unalmas kedvetlenségből, de szel
lemes sziporkái hiába röpködtek — nem fogott tüzet 
egyik sem.

— No, ezek a jó emberek kezdenek untatni engem 
pusmogott kedvetlenül.

Tizenegy óra tájban felszedelőzködtek. Előbb átha
ladtak a gyors folyású Chouly hidján, majd egy erdőnek 
a szélén, a kőbánya mellett, és Hadjar-Roum romjait 
láthatták, este hat óra felé szerencsésen megérkeztek 
Lamoriciérebe.

Ha Tlemcenben olyan rövid ideig tartózkodtak, arról 
szó sem lehetett, hogy ebben az ezerkétszáz lakossal 
bíró faluban hosszabb pihenőt tartsanak. A falu, melyet 
a híres franczia tábornok nevéről neveztek el, árnyas, 
termékeny völgyben fekszik, de a nagy kocsmájában 
csak «úgynevezett» lágy tojást kaphattak, melyekkel 
bátran megostromolhattak volna egy várat, olyan kemé
nyek valának. Szerencséje Déri vasnak, hogy nem volt 
ott, mert ugyancsak lett volna mit hallania. Kárpótlásul 
a benszülöttek hangversenynyel örvendeztették meg 
turistáinkat. Meglehet, hogy éppenséggel nem kértek
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volna belőle, ba Dardentor meg nem köti magát, hogy 
de bizony meg kell azt hallgatniok.

A kocsma nagy ivó termében tartották meg a hang
versenyt, mely rémítöen gyarlónak bizonyult.

Arab muzsikusok gyötörték a hallgatók füle dobját: 
az egyik a dobot («tebeul») verte, a másik a réz-sipot 
(«rheïta») fújta, végül a harmadik — mert mindössze 
hárman valának ők ! — a «nouara»-t kezelte (két lopótök 
félig bevonva állatbőrrel, melyet a művész egymáshoz 
paskolgat.) Az arab nótát, mely más helyütt arab 
leányok tánczát kiséri, «noubá»-nak hívják. Ez alkalom
mal a táncz nem volt benne a műsorban.

A hangverseny végén Dardentor így kiáltott fel :
— Elragadó !... Egészen oda vagyok !
Senki sem merészkedett más véleményen lenni; 

Moktani kifejezte Dardentor úr legfelsőbb elismerését 
az arab művészeknek és csinos összegecske borravalóval 
édesítette meg szavait ráadásul.

Kérdés, vajjon csakugyan annyira megvolt-e elégedve 
a perpignani, a mint mutatta. Hanem az bizonyos, 
hogy volt a hallgatók között egy párisi ifjú, a ki szer
felett meg volt a hangversenynyel elégedve, mert a 
jóságos véletlen éppen Louise kisasszony szomszédságába 
juttatta; s így alkalma nyílt azt a «három szócskát», a 
mi szivében vala Írva megsúgni a fiatal leánynak . . . 
ezek a szavak a Louise szivében viszhangra találtak.

Másnap korán reggel útra kelt ismét a karaván. 
Nagyon siettek vissza Oránba. Lamoriciéretöl Aïn- 
Tilloulig mintegy tíz kilométernyi útat tettek meg.

Nagy terjedelmű alfa- és gabona-földek mellett vitt 
eleinte útjok. Az út mentén számos gémes-kút volt, 
pedig egyébként sem szegény ez a vidék forrásokban és 
patakokban. Turistáink lehetőleg gyorsan haladtak előre, 
hogy minél előbb megérkezhessenek Sibi-bel-Abbésba.

17*
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Eszök ágában sem volt, hogy jó kedvüen csevegjenek 
egymással ; különben látni való sem kínálkozott, még csak 
római vagy berber korbeli romok sem tünedeztek fel.

Meglehetősen meleg volt, a napot szerencséjükre 
felhőtakaró borította, különben e rónaságon alig lehe
tett volna a hőséget kiállani. Az árnyéktalan országúton 
így haladtak, miglen pihenőt kellett tartaniok, hogy 
megreggelizzenek.

Tizenegy óra lehetett, midőn a kalauz jelt adott, s a 
karaván megállott. Ha nehány kilométernyire letértek 
volna balra, Ouled-Mimoun erdő árnyas fái alatt kényei* 
mesen hűsölhettek volna; csakhogy kerülőt tenni nem 
lett volna tanácsos.

Az országút szélén letelepedtek hármasával, négye* 
sével, hogy megreggelizzenek. Ott voltak egy csomóban 
Désirandelleék és Elissanené — természetesen Louise- 
nak is hozzájuk kellett telepednie ; továbbá Jean és Mar
czel együtt; Lornans Marczel a körülményeket látva 
okosan tartózkodó volt, a mi bizonyára jól esett a fiatal 
leánynak. Mióta Lamoriciére-ből elindultak, ők ket* 
ten bizonyára előbbre jutottak már, mint a karaván 
többi tagjai, még pedig nem Sidi-bel-Abbésba jutni 
volt — a czéljuk.

Végül a Dardentor-csoport, mely bizonyára a hasonló 
nevű érdemes perpignaniból telt volna ki, ha Oriental 
Eustache urat ott nem fogja társul.

Ott üldögéltek egymás mellett és csevegtek össze
visszamindenféléről. ..kiváltképpen az útról, mely bizo
nyára szerencsésen fog végződni. Mióta elindultak, sem 
késés, sem komolyabb fajta baleset nem történt. A turis
ták mind jó erőben voltak, csupán a hölgyek merültek 
ki egy kissé. Hat óra múlva Sidi-bel-Abbésba érkeznek, 
aztán felszállanak egy első osztályú kupéba, s nem
sokára Oránba érkeznek.
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— Meg van elégedve az úttal, Oriental úr? — kérdé 
Dardentor Clovis.

— Tökéletesen, — Dardentor úr, — feleié a monté- 
limari. A körutazás rendezése pompás volt; az élelmi 
kérdést még a leghitványabb faluban is igen tapintatosan 
oldották meg.

— Úgy látszik, hogy ez a kérdés ön előtt nagyon 
fontos?

— Meghiszem azt; mi több, útközben egy-két újabb 
fajta élelmi czikket is sikerült beszereznem, melyekről 
eddig fogalmam sem volt.

— Engem természetesen az ilyen abrak-história. . . .
— Hm, köhintett Patrice.
— .... a mi a « gaster »-t, a gyomort illeti, éppen 

nem érdekelt — jegyzé meg Dardentor.
— Az én véleményem szerint a test épségben tartása 

miatt ez a kérdés éppen a legfontosabb — magyaráz- 
gatá Oriental Eustache.

— Nos hát, kedves uram, engedje meg, hogy meg- 
valljam, mi kegyednek astronómiai támogatására szá
mítottunk, nem konyhamüvészeti készségére.

— Astronomiai? — ismétlé a szót Oriental.
— A’ hát; például, ha kalauzunk eltévesztette volna 

az útat, s mi az ön tudományára szorultunk volna . . . 
csillagászati megfigyelései, a napmagasságnak a mérése 
révén bizonyára útba igazított volna minket. . . .

— Már mint én megmértem a nap magasságát ?
— Persze ! Nappal a napot.. . éjjel a csillagokat. Hi

szen tudja jól a declinatiókat. . . .
— Micsoda declinatiót? Rosa rózsa, rosaea ró

zsáé. . . .
— Nagyszerű ! — kiáltott fel Dardentor homéri 

kaczagásban törve ki.
— Úgy érteni, hogy a műszereivel... a sextanssal,... 



mint a tengerészek szokták ... a sextanssal, ott van 
bizonyára az úti táskájában.

— Sextans az úti táskámban ?
— Remélem, hogy ott van... mert a messze!átó csak 

arra való, hogy a tájat nézze meg vele, vagy megfigyelje, 
mikor a nap áthalad a délkörön. . . .

— Nem értek én ahhoz!
— Hát nem elnöke a montélimari astronomiai társa

ságnak ?
— A gastronomiainak kedves uram, a gastronomiai- 

nak! — feleié Oriental Eustache úr büszkén. Ez a fele
let, mely annyi, eddig érthetetlen dolognak megadta a 
magyarázatát, még Taconnat Jean arczára is vissza
csalta a derűt.

— A tökfilkó Patrice azt mondta nekünk az «Arge- 
les» fedélzetén. ...

— Hogyan ? Az úr nem astronom ? — kérdé az érde
mes szolga.

— Nem, . . . gastronom! . . . Hát siket vagy? Gas- 
tronom !

— Akkor a vendéglőst félre értettem — mente- 
getözék Patrice,. . . mással is megtörténhetik életében 
egyszer.

— És én elég bolond voltam, hogy elhigyjem! — 
kiáltá a perpignani. — Oriental urat annak tartottam... 
pedig csak.... Szeretnék beleharapni a homlokomba.... 
Elkotródj innen, Patrice, hogy úgy lássalak, mint a 
hátam közepét! . . .

Patrice részint baklövése, még inkább gazdájának 
kvalifikálhatatlan gorombaságai miatt szörnyen megsér
tődve szó nélkül elkullogott. «Akkor lássa, mikor a 
háta közepét» —hm, ezt először mondta ő nagysága neki, 
remélhetőleg nem is mondja többé . . . nem; más he
lyet keres . . . lehetőleg a franczia Akadémia valamelyik
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tagjánál, aki válogatott kifejezésekkel él — természete
sen Zolánál nem. ... ,

Taconnat Jean is oda lépett:
— Remélem, meg fog neki bocsátani, Dardentor 

úr ? — kérdé.
— Miért ?
— Mert ilyesmiért nem szokás az embereket fel

akasztani. A gastronom is valójában astronom, csak a 
g-ét kanyarította a nyakába.

Dardentor Clovis nevetett.
— Oh ezek a párisiak! Ezekkel boldoguljon,a ki tud! 

Ezek aztán értik a csíziót! Ilyesmi Perpignanban nem 
fői dül elő, pedig a perpignaniak sem tökkel ütött 
fejüek.

— Megengedem — gondolá magában Taconnat 
Jean, — csak az a bogaruk, hogy életmentőkként akar
nak minden áron szerepelni.

Folytatták az útat. Előbb alfa- majd gabonaföldek 
mellett haladtak el ; egy óra tájban érkeztek a lamtari 
tanyákhoz, ehhez közel van egy kis szekérút, mely a 
Sidi-bel-Abbésba vezető országútat keresztezi. Három 
órakor keltek át a mouzeni hídon; ugyanitt szakad a 
hasonló nevű patakba egyik mellékága; négy órakor 
ahhoz a keresztúthoz — Sidi-Kraleden alul, nehány 
kilométerre Sidi-Shassentől — a hol a Mekerra folyó 
nevét Sigre cseréli.

Sidi-Shassen falu, hatszáz lakója van, részint néme
tek, részint benszülöttek. Nem állapodtak meg.

A mint tovább haladtak, a Moktani tevéje hirtelen 
megcsökönyösödött ; hiába ösztökélte, nógatta a gazdája, 
egy tapodtat sem ment előre.

Ugyanakkor a két párisi lova is visszahökkent, rémült 
nyerítésben tört ki. Hiába volt az ostor, hiába a sar
kantyú, a kocsiba fogott lovak is megállották.
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— Mi történt? — kérdé Dardentor Clovis.
Az ő tevéje is fölemelte a fejét, orrlyukai kitágultak, 

s ösztönszerűleg térdre ereszkedett.
Két ordítás hallatszék mintegy feleletül kérdésére . . . 

mindenki tudta, hogy minő ordítás; mintegy száz lé
pésre tőlük egy fenyves sűrűjéből jött a hang.

— Oroszlánok ! — kiáltá a kalauz.
A karavánt természetesen rémület szállotta meg. 

Fenevadak, fényes nappal, közvetlen közelben .. . talán 
éppen most vannak ugrófélben. . . .

Elissanené, Désirandellené ő nagysága és Louise 
leugráltak ijedten a kocsiból és menekülni akartak, mert 
az öszvérekkel már nem birt a kocsis.

A rémület első perczében a hölgyek, ifjabb és öregebb 
Désirandelle meg Oriental úr vissza akartak menekülni 
a néhány kilométernyire eső faluba.

— Egy tapodtat se ! — kiáltott rájok Dardentor úr 
parancsoló hangon. Ösztönszerűen szót fogadtak neki.

Désirandellené ő nagysága különben is elájult. A szol
gák a lovakat, öszvéreket és tevéket egy csomóba szo
rították, az állatok meg sem mocczanhattak.

Lornans Marczel a másik kocsihoz szaladt és Patrice- 
szal a fegyvereket és revolvereket kereste elő. Rögtön 
megtöltötték valamennyit.

Dardentor és Lornans Marczel a két puskát, Tacon
nat Jean és Moktani a revolvereket ragadták kézbe. 
Mind a négyen az út kanyarulatánál egy fenyőfa mel
lett állottak meg.

Segítségre teljességgel nem számíthattak.
Újra bőgés reszkettette meg a levegőt, s az erdő szé

lén két oroszlánt pillantottak meg.
Óriási hím és nőstény oroszlán volt. Sárga szőrük ki

rítt az élénk zöld háttérből.
Vajjon rajta ütnek-e a karavánon, melyre villámló



ÓRIÁSI HIM ÉS NŐSTÉNY OROSZLÁN VOLT.
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szemekkel merednek, vagy megijednek a nagy számtól s 
visszahúzódnak az erdőbe ?

Egy-két lépéssel közelednek . . . halk morgást hal
latnak.

— Meg ne mocczanjon egy lélek sem — szólalt meg 
Dardentor — mi majd végezünk a bestiákkal.

Lornans Marczel reá nézett Louisera, a ki halavány 
arczczal állott anyja mellett, s bátorítani igyekezett őt. 
Akkor ő meg Taconnat Jean tíz lépéssel előre haladtak 
Dardentor Clovis és Moktani mellé.

Egy perczczel utóbb puskadurranás hangzott, mert a 
fenevadak közeledtek. A perpignani vette czélba a nős
tény oroszlánt, de ezúttal szokott biztossága cserben 
hagyta kezét, mert a golyó csak nyakát súrolta a vad
nak ...sa nőstény oroszlán irtózatosat ordítva támadta 
meg a férfiakat. A mint e pillanatban a hím is rájok tört, 
Lornans Marczel elsütötte puskáját.

— Ügyetlen vagyok ! — mondá Dardentor boszan- 
kodva.

Lornans Marczelnek nem volt szüksége ilyen ön
vádra, mert az ő golyója a hímnek a vállát találta; a 
sürü sörény miatt elgyöngülhetett ereje, s nem vált 
halálossá; annál veszettebb düh vei tör rajok, Taconnat 
Jean három revolvergolyója sem tartóztathatta fel.

Mindez nehány pillanat alatt történt; mielőtt a pus
kát újra megtölthették volna, a két fenevaddal már 
szemtől-szemben állottak.

Taconnat Jeant és Lornans Marczelt a nőstény orosz
lán a földre csapta, már-már iszonyú karmait rájok 
emelte, midőn Moktani golyója érte . . , visszahökölt 
pillanatra s aztán újra a két ifjúra veté magát, kik ott 
hevertek a földön.

Dardentor Clovis golyója éppen idején fúródott a nős
tény oroszlán mellébe, de szíven nem találta, azon-
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ban a két ifjúnak elég volt ez is, mert felugrottak s 
kissé félrébb állottak, különben menten végok lett 
volna.

A nőstény oroszlán erősen megsebesült, de a dühe 
csak fokozódott ; a him is mellette termett, s most már 
közös erővel vetették magukat elleneikre. A lovak, ösz
vérek rémült nyerítése, ordítása még növelte a helyzet 
borzalmát.

Moktanit a két fenevad leteperte, s vérrel borított 
testét tíz lépésnyire vonszolta a földön. Taconnat Jean 
revolverével, s Lornans Marcel újra megtöltött pus
kájával a küzdelem színhelyére rohantak. Két lö
vés dördült el egyszerre ebben a pillanatban, s a 
nőstény oroszlán menten felfordult. Ettől hát meg
szabadultak.

Ekkor a him oroszlán húsz lábnyi hosszú, hatalmas 
ugrással Dardentor Clovisra vetette magát, a ki a földre 
roskadt, puskáját nem emelhette fel, s az iszonyú állat 
terhe majd agyonnyomta. . . .

Taconnat Jean három lépésnyire közeledett a fene
vadhoz, neki szegezte a revolverét — bizony eszeágá- 
ban sem volt, hogy arra a bizonyos törvényczikkre 
gondoljon — meghúzta a ravaszt, s ime a legna
gyobb veszély pillanatában a revolver csütörtököt mon
dott. . . .

A rémülettől megveszett lovak, öszvérek szanaszét 
futottak a mezőn. . . . Moktani az árok felé vánszorgott, 
mert revolverét elvesztette. . . . Désirandelle úr, Orien
tal és Agathokles fogvaczogva állottak a hölgyek 
mellett.

Dardentor Clovis nem mozdulhatott, s a him orosz
lán már-már mellébe akarta mélyeszteni karmait . . . 

48 ime ekkor dördült el az utolsó lövés. . . .
A him oroszlán feje hátrahanyatlott, a golyó a sze-
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mén találta s nyomban megölte. Oda esett a perpignani 
mellé.

Elissane Louise golyója volt. Moktani revolverét a 
földről felemelve, az oroszlánt közvetlen közelről czélba 
vette és lelőtte.

— Megmentett, . . . ő mentett meg! — kiáltá 
Dardentor talpra ugorva. ... S ezek a fenevadak 
nem voltak júhbőrbe bujtatott, karikán guruló orosz
lánok. . . .

E szerint, a mi nem sikerült Taconnat Jeannak és 
Lornans Marczelnek, sikerült ennek a fiatal leánynak. 
Persze a lövés után elhagyta őt is az ereje, s hahogy 
Marczel karjai fel nem fogják, a földre hull. Az ifjú 
visszavitte anyjához.

Vége volt a veszélynek. Mit is mondhatott volna 
Dardentor Clovis először egyebet, mint szivből jövő, 
forró köszönetét Elissane Louise-nak?

Aztán első dolga volt, hogy a szolgákkal és Patrice- 
szal összefogássá a lovakat és öszvéreket. Nemsokára 
mind egy szálig megkerültek.

Moktanit, minthogy a karja és dereka erősen meg
sérült, elhelyezték a második kocsin, Patricet felültette 
gazdája a Moktani tevéjére. A jeles szolga úgy ült a 
két púp között, mint született sportsman a telivér 
arabvérü paripa hátán.

Midőn Lornans Marczel és Taconnat Jean lovaikra 
felülének, az egyik így szólott a másikhoz:

— Látod, ráadásul megmentette egyszerre mindket
tőnknek az életét, ez a pyrenáé newfundlandi. No már 
ilyen emberrel szemben fü nem terem a számunkra.

— Bizony nem ! — jegyzé meg Lornans Marczel.
A karaván újra folytatta útját. Félóra múlva Sidi- 

Lhassenbe érkeztek, s este hét órakor Sidi-bel-Abbés 
legjobb vendégfogadójában szállottak meg.
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Mindenekelőtt orvost hivattak, hogy Moktanit gon
dozza.

Megnyugtatta őket, a sebek nem voltak veszélyesek.
Nyolcz órakor összegyűltek az ebédlőben . . . szó 

nélkül költötték el ; mintha összebeszéltek volna, senki 
sem hozta szóba a fenevadak támadását.

Vacsora végén felállott Dardentor, Louise felé for
dult, s olyan komoly hangon, hogy azt tőle soha senki 
sem várta volna, így szólott:

— Kedves kisasszony, kegyed megmentette az éle
temet.

— Ne szégyenítsen meg, Dardentor úr! — mondá 
Louise lángoló arczczal.

— Úgy van> a mint mondom ; ha segítségemre nem 
siet, végem van. Édes anyja beleegyezésével, s a polgári 
törvénykönyv 345-dik czikkelye értelmében legforróbb 
óhajtásom volna, ha leányommá fogadhatnám. . . .

— Dardentor úr ! — kiáltott fel Elissanené . . . egé
szen megrendít ajánlatával....

— Nem tűrök ellenmondást — vágott szavába a pei- 
pignani, mert ha nem egyezik bele, akkor . . .

— Nos, ha nem egyezem bele. . . .
— Feleségül veszem kegyedet, nagyságos asszonyom, 

s Louise kisasszony mégis csak leányommá lesz !



XVI. FEJEZET.

Melyben a regénynek Dardentor Clovis kívánságához mért 
vége lészen.

Másnap reggel kilencz órakor a karaván egy része 
felült Sidi-bel-Abbésban a vonatra, hogy két heti utazás 
után Oránba visszatérjen.

Ez a töredék állott : Dardentorból, Elissanenéból és 
Louiseböl, a Désirandelle-familiából, továbbá Taconnat 
Jeanból, Lornans Marczelből, nem is említvén külön 
Patrice urat, a ki minél előbb otthon szeretett volna 
lenni Perpignanban, a Loge-téri nyugalmas házban.

Sidi-bel-Abbésban maradt Moktani, a kalauz, gondos 
orvosi kezelés alatt ; Dardentor őt is, meg a két benszü- 
lött szolgát is királyi bőkezűséggel ajándékozta meg.

Oriental Eustache, a montélimari gastronomiai tár
saság elnöke nem olyan anyagból volt gyúrva, hogy egy
hamar otthagyjon olyan várost, melyet tréfásan «Biscuit 
ville»-nek neveztek el. Előbb a csemege-boltokat akarta 
tanulmányozni.

A város egyike a jelentékenyebbeknek; van tizenhét
ezer lakosa, köztük négyezer franczia, ezerötszáz zsidó, 
a többi benszülött. Hajdanában a Béni-Ámor törzs szék
helye volt, melynek Maroccóba kellett menekülnie. Az 
új várost 1843-ban alapították, a Mekerra folyó part-
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ján áll, s igen szép a fekvése; a Tessala lejtőjén mint
egy négyszázhetvenkét méter magasságban fekszik.

Bármily szép vala is a város, most már maga Dar
dentor sürgette leginkább az elutazást. Soha olyan vágy 
nem szállotta meg, mint most, hogy Oránban legyen.

Azon éppenséggel nincs mit csodálkoznunk, hogy 
ajánlatát, t. i. Elissane Louse adoptálását az anya szíve
sen vette, még úgyis, ha nem kötelezi magát arra, hogy 
őt feleségül veszi. Két millió frank vagyonnal rendel
kező agglegényt nem szoktak vissza utasítani, ha adop
tálni akar valakit. Elissanené eleinte csak éppen formali
tásból egy s más ellenvetést tett ugyan de hát nem gon
dolt komolyan egy perczig sem arra, hogy Dardentor 
kívánságát nem teljesíti. Louise hiába mondogatta:

— Fontolja jól meg, hogy mit tesz, Dardentor úr !
— Megfontoltam, kedvesem ! — ez volt a válasz.
— Nem hozhatja meg azt az áldozatot. . . .
— Meghozom, mert meg akarom hozni, leánykám !...
— Hátha később megbánja. . . .
— Soha míg a világ, apuska szemefénye !
Végül is a józan és praktikus gondolkozású Elissanené 

érett megfontolás után — a mi ugyan nem volt nehéz 
dolog — beleegyezett.

Désirandelleék is majd kibújtak örömükben a bőrük
ből. Minő hozománynyal örvendezteti majd meg Louise 
az ő egyetlen fiukat ! Ah, a fényes jövő !... A dúsgaz
dag meny. . . . S mindez Agathoklesre néz !... Egy 
perczig sem kételkedtek abban, hogy derék barátjuk, 
Dardentor, elő fogja segíteni Agathokles házasságát. . . 
Bizonyára e miatt adoptálja Louiset. . . . Agathokles. 
a gazdag perpignaninak vejévé lesz !...

így hát mindnyájan siettek vissza Oránba. Taconnat 
Jeanról és Lornans Marczelről meg egyet mást meg kell 
jegyeznünk.

Verne Gyula. Dardentor Clovis, 18
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Az előbbi, minekutána álmai egéből a földre poty- 
tyant, az említett nap reggelén így szólott társához :

— Isten ucscse ! Éljen Dardentor ! Ha már a sors nem 
akarta, hogy minket adoptáljon, legalább a bájos Louise 
lesz a leányává. Hát te, Marczel, mit szólasz a do
loghoz ?

Marczel hallgatott.
— Mondd csak, a törvény szemüvegén át nézve, érvé

nyes ez a dolog?
— Mi?
— Az oroszlánokkal való viaskodás.
— Az már mindegy, akár oroszlánnal, akár emberrel, 

harcz az is, ez is. Tagadhatatlan, hogy Elissane Louise 
megmentette a Dardentor életét.

— Te, Marczel, mégis csak szerencsénk volt, hogy 
mi ketten nem vettünk részt Louise-szal Dardentor éle
tének a megmentésében. ...

— Te azt szerencsének tartod?
— Annak ; lásd ő akkor esetleg mind a hármunkat 

adoptálna,.... Louise testvérünkké lett volna, s te soha 
sem gondolhattál volna arra, hogy. . . .

— Igaz .. . igaz, a törvény nem engedi, hogy a test
vérek ... eh, hagyjuk, már kivertem a fejemből. . . .

— Szegény barátom !... Szegény fiú ! ... Mégis csak 
nagyon szereted azt a leányt !

— Szeretem, Jean, szivem mélyéből szeretem !
— Be kár, hogy nem te mentetted meg a kétszeres 

milliomosnak a leányát . . . fiává fogadott volna. . . .
Dardentor Clovis e szerint nem láthatta Sidi-bel-Abbés 

vizi- és szél-malmait, gipsz- és tégla-égető kémén - 
czéit, tímár-műhelyeit; nem mehetett el a pol
gári meg katonai negyedbe; nem sétálhatott végig 
platánfákkal szegélyezett utczáin ; nem kóstolhatta meg 
pompás kútjainak a vizét; nem bámulta meg bás-
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tyáit, s a Daya-kapu mellett levő faiskolájában sem 
gyönyörködhetett.

Elég az hozzá, a vonat vitte-ragadta öt és turista tár
sait előbb a Sig folyó mentén, keresztül Trembles fal
ván, Saint Lucien mezövároska mellett el, s miután 
Saint-Barbe du Tlélatnál az algir-orani vonalhoz jutott: 
hetvennyolcz kilométernyi út megtevése után déltájban 
berobogott a tartomány fővárosának állomására.

Evvel szerencsésen vége volt a körutazásnak, melyet 
az algiri vasúttársaság rendezett; azok a feledhetetlen 
kalandok, melyeknek turistáink egyike-másika részesévé 
vált, természetesen nem voltak felvéve a programmba.

Dardentor és két ifjú barátja abba a vendég
fogadóba hajtattak, hol két héttel ezelőtt laktak; 
Elissanené, leánya s a Désirandelle-familia pedig a 
várúti házhoz.

Dardentor nem szokta tervei megvalósítását húzni- 
halasztani, míg szándéka «agyonlapul» — ezt a kifeje
zést kell használnunk, már akár meghallja Patrice, akár 
nem — hozzá fogott az adoptálás eléggé bonyodalmas 
kérdésének minél előbb való megoldásához. Igaz ugyan, 
hogy ő még nem volt olyan idős, mint a törvény köve
telte, ámde Elissane Louise megmentette az életét, 
s így elegendő jogczíme van arra, hogy a leányt örökbe 
fogadja. A leglényegesebb föltételt teljesítették.

Ez időtájt a perpignani csaknem mindennapos ven
dég volt Elissanenénál ; kapta magát, s végleg átköltö
zött a várúti házba.

Ezenközben a beszédes, jókedvű Dardentornak mintha 
csak a szavát vették volna, nagyokat hallgatott s gyak
ran elgondolkozott. Désirandelleék meg voltak ugyan 
győződve barátjuk szives jó indulatáról, de azért ezt 
látván, kezdettek nyugtalankodni. Agathokles is szülei
nek az unszolására, mintha kissé kezdett volna forgo-
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lódni a gazdag örökösnö körül, kinek majdan több száz
ezeré lészen, mint a hány esztendős.

A két párisi ifjúról ezalatt Dardentor Clovis csak
nem egészen megfeledkezett. Mióta a vendégfogadóból 
kiköltözött, csak véletlenül, hébe-korba találkoztak vele 
az utczán. Mindig sürgős dolga volt, hóna alatt nagy 
irat-csomót czipelt. Az egykori megmentő, úgy látszik, 
egészen elfelejtette, hogy egyiket az égő kupé lobogó 
lángjából, a másikat a zajgó hullámok közül ragadta ki, 
s mindakettőt egyszerre a vadállatok körmei közül.

— Kedves Marczelem, — mondá egyik szép nap reg
gelén Jean, — ideje már, hogy határozzunk sorsunk 
felett. Eljöttünk, hogy beálljunk katonának, nos hát 
álljunk be. Mit gondolsz, mikor jelentkezzünk?

— Holnap ! — feleié Lornans Marczel.
Másnap újra felveté Jean ugyanezt a kérdést. . . . 

A felelet ismét az volt, hogy — holnap.
Lornans Marczelt főleg az bántotta, hogy nem nyilt 

semmikép alkalma arra, hogy Elissane Louise-szal 
találkozzék. A leány egyátalában nem távozott el ha
zulról. A várúti házban nem fordultak meg vendégek, 
mint régebben szokásos volt. Már szóbeszéd tárgyává 
kezdett lenni Louise és Agathokles házassága. Lornans 
Marczel majd kétségbeesett.

Egy reggel beállított hozzájuk Dardentor Clovis.
— No hát, kedves barátaim, hogy áll a dolog a kato- 

násdival ?
— Holnap berukkolunk ! — feleié Marczel.
— Úgy van, holnap ! — tevé hozzá Jean ; — bizo

nyosan holnap, Dardentor úr!
— Holnap ?... Eh, szó sincs róla, ördög és pokol, 

szó sincs a holnapról ! Ráértek még, hogy a 7-dik va
dász-zászlóaljhoz berukkoljatok. . . . Várjatok még, nem
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hajt a tatár !... Szeretném, ha ti is eljönnétek arra az 
ünnepélyre, a mit én akarok rendezni. . . .

— Désirandelle Agathokles és Elissane Louise eskü
vőjére? kérdé Lornans Marczel elhalványulva.

— Dehogy, az adoptálás ünnepségére ... azután lesz 
az esküvő. Elvárlak mindkettőtöket. Viszontlátásra !

Evvel kapta magát és eltávozott.
A perpignaninak évi lakást kellett Oránban bérelnie 

a békebiró tanácsára, hahogy az adoptálást még Orán
ban akarta létesíteni. A nevezett biró előtt meg kellett 
jelenniük Dardentornak, Elissanenénak és Louisenak 
mindennemű okmánynyal: keresztlevél stb., hogy az 
örökbefogadást szerződésileg megerősítsék.

A felek mindkét részről beleegyeztek; jegyzőkönyv 
vétetett fel — ez bele került tíz napba, — mert hát idő 
kellett ahhoz, hogy a szükséges okmányokat kiállíttassák. 
Annak utána felterjesztették az ügyet a tartomány hely
tartójához.

Dardentor szidta, mint a bokrot ezt az ide-oda sza- 
lasztató hivatalos időrablást.

Az első forum helyben hagyta s felterjesztette az al
gíri felebbező törvényszékhez, annak sem volt semmi 
ellenvetése az adoptálás ellen. Ez alatt pedig egyik hét 
a másik után telt el. A két párisi ifjú naponta elsé
tálgatott a kaszárnya előtt, de a kapuján nem tértek be.

— No most már elhiszem, — mondá Dardentor, — 
hogy az ember legkönnyebben úgy tehet szert gyermekre, 
ha megházasodik.

Minekutána hivatalos úton elismerték az adoptálást, az 
okmányt számos példányban mindenfelé közhírré tették. 
Végre-valahára az oráni anyakönyvvezetőhöz is leküld
ték az engedélyt. Most még arra lett volna szükség, 
hogy mindkét fél matrikulájába bevezettessék — erre 
legalább is három hónap kellett volna.
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Dardentor belenyúlt a zsebébe, s a három hónapból 
három nap sem lett. Mindössze háromszáz frankjába 
került, de adott volna szívesen kétszer, sőt háromszor 
annyit is, csak minél előbb czélhoz érjen.

Elég az hozzá, hogy a czeremónia véget ért, s az 
ünnepély napja beköszöntött. A. vendégfogadó díszter
mében tartották meg. Elissanené ebédlőjében nem fértek 
volna el a vendégek mind. Megjelentek Taconnat Jean- 
Lornans Marczel, az Elissane-családnak számos isme
rőse és jó barátja, sőt még az Oránba ezalatt vissza
érkezett Oriental Eustache is, kit a derék perpignani 
sokat mondó meghívóval tisztelt meg. A gastronom 
köszönettel elfogadta.

Az ünnepségen egynémely embernek nagy bámula
tára, másoknak nagy örömére a Désirandelle-familia 
nem vala látható a vendégek között. Egy nappal az 
ünnepély előtt csalódva, dühöngve, s Dardentort heted 
íziglen átkozva kullogtak fel az «Argeles» fedélzetére a 
hol Bugarach kapitánynak és Brúnó doktornak nem 
kellett a miatt aggódnia, hogy mivel fogja táplálni; 
mert csodák-csodája, még Agathoklest is egészen cser
ben hagyta az étvágya.

Említenünk sem kell talán, hogy a vendégek pompá
san mulattak. Lornans Marczel Elissane Louiset szép
ségének egész pompájában viszontláthatta, Taconnat 
Jean pedig hamarosan elégiát faragott a «kis Gaga- 
thokles búcsúja» czimen, — de merő kíméletből nem 
szavalta el. Oriental Eustache úr ez alkalommal evés
ben és ivásban egyaránt bölcs mérsékletet tanúsított.

Az ünnepély fénypontja mégis csak Dardentor tósztja 
volt. Milyen bölcsen is cselekedték Désirandelleék, 
hogy egy nappal előbb elutaztak... teremtő isten, minő 
ábrázattal hallgatták volna végig ezt a beszédet !...

— Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy megjele-
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nésükkel megtiszteltek a mai napon, melyen leghőbb 
kívánságom teljesült.

Patrice e bevezetés után remélte, hogy gazdájának ez 
a tósztja illedelmesen fog végződni is.

— Figyelmeztetnem kell önöket, hogy a lakoma első 
fele Kis Miska a csemegéhez képest, a mely most követ
kezik. Egy fogás van még hátra, melyről a menüben 
egy kukk sincs.

Patrice kezdett nyugtalankodni.
— Ah !... Ah !.. . hát még egy fogás ! — örven- 

dezék Oriental Eustache úr, nyelvével csettintve.
— Nem szükséges, hogy önöknek bemutassam a mi 

bájos Louiseünket, kit derék anyja beleegyezésével sze
rencsés valék leányommá fogadni, s a ki imhol kettőnk
nek a leánya. . . .

(Viharos tetszés, a gyöngébb szivüek a szemöket 
törlik.)

— Ime édes anyja beleegyezésével feltálalom Loui
set csemegéül ... az istenek asztalának is becsületére 
válnék. . . .

Oriental úr csalódva húzta be csettentésre álló 
nyelvét.

— De hát kinek? — kérdezik önök, kedves bará
taim. . . . Egyik asztaltársunknak . . . ennek a derék 
Lornans Marczelnek, a ki ez által fiammá lesz.

— Hát én ? — kiáltott közbe Taconnat Jean.
— Te az unokaöcsém leszel, ficzkó ! Most pedig tust 

reá, pohár csengjen, zene zengjen, hadd zúgjon a ház, 
rugjuk ki az oldalát !... Vígan, fiaim, vígan ! Lakodal
mat ülünk !...

Patrice elfedte az arczát az asztalkendővel.
Elmondjuk-e, hogy Lornans Marczel két hét múlva 

egybekelt Elissane Louise-szal ; s hogy sem az ő, sem
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a Taconnat Jean neve nem fordult elő soha a 7-dik 
vadász-zászlóalj névlajstromában? . . .

— Micsoda ?... hiszen ez a história úgy végződik, 
mint egy bohózat? — mondja a nyájas olvasó.... Ter
mészetesen, mi is volna egyéb, mint bohózat, csupán a 
kupiék hiányzanak belőle — s házasság a vége, mire a 
függöny alá gördül.
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Sándor Mátyás. Ford. Huszár Imre. Benett L. 112 eredeti rajzával. Két 
kötet. Fűzve 4 frt. Vászonkötésben 4 frt 50 kr.

A lángban álló szigettenger. Ford. Huszár I. 47 képpel. Fűzve 2 frt. 
Vászonkötésben 2 frt 40 kr.

A föld felfedezése. Fordította Brózik Károly.
I. kötet. A híresebb utazók története a legrégibb időktől a XVHI. 

századig. Fűzve 2 frt.
II. kötet. A XVIII. század híres hajósai. 2 frt.

Ara a két kötetnek vászonkötésben 4 frt 80 kr.



A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent:

VERNE GYULA
Három orosz s három angol kalandjai. 8 képpel. II. kiadás. Fűzve 2 frt.

Vászonkötésben 2 frt 40 kr»
Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt. 8 képpel. ÏI. kiadás. Fűzve 2 frt

Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
Grant kapitány gyermekei. Fordította Vértesi A. Két kötet. 22 képpel.

Második kiadás. Fűzve 4 frt. Vászonkötésben 4 frt 50 kr.
Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Ford. Szász Károly.

54 képpel. Második kiadás. Fűzve 1 frt 60 kr. Vászonkötésben 2 frt.
A Bégum ötszáz milliója. — A «Bounty» lázadói. Francziából átdolgozta

Szász Károly. 31 képpel. Második kiadás. Fűzve 1 frt 20 kr.
Vászonkötésben 1 frt 60 kr.

Tizenötéves kapitány. Regény. Francziából Szász Károly. 59 képpel. 
Fűzve 1 frt 80 kr. Vászonkötésben 2 frt 20 kr.

VERNE GYULA ÖSSZES MUNKÁI.
Új olcsóbb képes diszkiadás.

Egyedül jogosított magyar kiadás.
A rejtelmes sziget. Három részben. Átdolgozta Szász Károly 133 képpel.

Harmadik kiadás. 1 frt 80 kr. Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
Utazás a holdba. Harmadik kiadás 42 képpel. 1 frt 20 kr. Vászon

kötésben 1 frt 60 kr.
Utazás a hold körül. Harmadik kiadás 42 képpel. 1 frt 20 kr. Vászon

kötésben 1 frt 60 kr.
À Jangada. Nyolczszáz mértföld az Amazonon. Regény 78 képpel.

Francz. ford. Visi Imre. Harmadik kiadás 1 frt 80 kr. Vászon- 
kötesben 2 frt 40 kr.

Öt hét léghajón. Utazás Afrikában. 73 képpel Harmadik kiadás 1 frt 60 kr.r 
vászonkötésben 2 frt 20 kr.

Servadac Hector kalandos utazása a naprendszeren át. Átdolgozta Szász
Károly 91 képpel. Második kiadás 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 2 frt. 

Dél csillaga. A gyémántok hazája. Ford. György Aladár. Második kiadás.
60 képpel. 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 2 frt.

A Robinsonok iskolája. Regény. Forditotta Visilmre. 50 képpel. Második
kiadás. Fűzve 1 frt 20 kr. Vászonkötésben 1 frt 80 kr.

Utazás a föld központja felé. ford. Beöthy Leó. 53 képpel. 1 frt 40 kr
Vászonkötésben 2 frt.

Kéraban, a vasfejÜ. Regény. Ford. György Aladár és Illéssy Piroska.
96 képpel. Második kiadás. Fűzve 2 frt. Vászonkötésben 2 frt 60 kr. 

Az ÚSZÓ sziget. Regény. Ford. Gaal Mózes. Sok képpel. Fűzve 2 frt.
Vászonkötésben r 2 frt 60 kr.










