












        A  ,,HÖLGYEK LAPJA"
       legfényesetb, legolcsói és egyetlen, iivattópettel

hetenként megjelenő 
szépirodalm i is  divatlap, 

Megjelenik minden vasárnap.
Minden divatképe és divatmelléklete Párisban készül. Heten

ként minden száma képekkel jelen meg.
Elő lehet reá fizetni bármely hó elsejétől kezdve évnegyedre

3 írt; egész évre 12 frt. Kívánatra bárkinek is díjtalanéi küldünk 
mutatványszámot.

A „Szépirodaim! Csarnok* a legérdekesebb és legújabb regé
nyeket tartalmazza. Megjelenik 1879. Január i-töl kezdve hetenként 
minden vasárnap 5—4 íves füzetekben és így az e g y e t l e n ,  
hetenként megjelenő regény-folyóirat. (Külön előfizetési felhívása 
a boríték harmadik oldalán olvasható.) Előfizetési ára : egész évre 
10 frt.; lapunk előfizetői azonban egész évre 7 frt., félévre 3 frt 
50 kr., évnegyedre pedig I frt. 75 kr. rendkívüli kedvezmény-áron 
kaphatják, miáltal egy ív regény alig kerül 2 krjukba. Ez új évne
gyedben közlendjük Montépin Xavér világhírű legújabb 8 kötetes nagy 
regényét, „Az őrültek §rvosá“-t, mely csak most jelent meg Párisban 
5 nagy zajt ütött.

A „Szépirodalmi Csarnok* rendes folyamában 1877. és 1878. 
években megjelent 24—24 füzet s a rendkívüli folyamban 20— 20 
füzet (a könyvek czimei az utolsó oldalon vannak) a „Hölgyek lapja* 
előfizetői rendkívüli kedvezményül kapják a 24 füzetet 6 frt. helyett
4 írtért, s a 20 füzetes folyamot 5 frt helyett 3 frt. 50 krért.

Lapnnk egész éves előfizetői
s azok, kik az előfizetési összegeket évnegyedenként bár, de azért 
egész évi kötelezettséggel küldik be

rendkívüli kedvezményül
a legkitűnőbb és legújabb regényeket kaphatják nálunk 

50— 70% árleengedésseL
Továbbá t. előfizetőink minden, bárhol megjelent zenemüvet nálunk 

jolti árnál 25Vo-tel (tehát egy negyedrészszel) olcsóbban rendelhetnek 
g s ha a megrendeléskor a pénzt és minden egyes hangjegyért külön 
Kr. póstadíjt beküldenek, a hangjegyeket bérmeatve fogják kapni.

Végül tisztelt előfizetőink az alábbi fényes mülapok bármelyikét
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E L Ő S Z Ó .

A franczia világirodalomban csaknem hetenként 
tűnik fel egy uj regény, mely élénk irmodorával, ér- 
dekfeszitő szövevényével feltűnést kelt s óriás kelen
dőségnek örvend.

E páratlan irodalomban azonban évek óta nem 
volt regény, mely oly érdeket és zajt keltett 
volna, mint a geniális regényíró Tissot Viktor és 
Amero Constant legújabb regénye „ M o n t r e t o u t  
g r ó  fnő,  “ mely egész Párist s egész Németországot 
izgalomba hozta s pár nap alatt négy kiadást é r t ; de 
mivel a németeket s a berlini intéző köröket a diplo
m ata fő-szereplőit nagyon is élénken gúnyolja, a né
met nagykövet erélyes fellépésére, végre a párisi rend
őrség betiltá e könyv továbbterjesztését.

Ezen páratlan regényt választottuk most regény- 
csarnokunk számára s hisszük, hogy közönségünk 
fogja tudni méltányolni és szépségeit élvezni.

E mű nemcsak a franczia, de a világirodalom
ban is első helyet foglal el ez idő szerint; tárgya köz
érdekű az egész művelt világban s minden tekintet
ben figyelemre méltó. A mellett, hogy találó korrajz, 
— most élő s a megszólalásig felismerhető nevezetes 
szereplő egyének titkait, piquáns élményeit leplezi le,



— mint regény is érdekfeszitő piquánsságai is elég 
finomak, hogy női közönségünk is élvezhesse.

Bizonnyal önök is sok szereplő egyént fognak 
benne az álköntösben felismerni.

„ M o n t r e t o u t  g r ó f n ő "  csak egyik részét 
képezi e remekműnek, ennek befejezte után azonnal 
megkezdjük a folytatását is, mely ugyan e szerzőktől 
„ B e r l i n  r e j t e l m e i "  czimalatt csakise napok
ban hagyta el a sajtót.

Közönségünk sokkal műveltebb, semhogy e 
regényeket még külön is ajánlanunk kellene.

B u d a p e s t ,  1879. május hó.
A szerkesztő.



I.

Egy nyári estén, abban az órában, mikor a 
Bingenből Mainzba érkező vasutvonat egész sereg 
utazót hoz a városba, egy körülbelül harmincz éves 
magas, száraz férfi, kinek előkelő arcza és kissé 
különcz fellépése kellő összhangot képezett hegyes 
kis fekete bajuszával, és spanyol szakállával, — lé
pett ki az indoházból, útitáskával kezében.

Rövid, sötétkék felöltő, koczkás nadrág volt 
rajta, sárga szalmakalapja keskeny karimájával, és 
aranysárga színével Mambrin sisakjára emlékeztetett.

Orrát feltartva, sorba nézegette a házakat, — 
a mint végig haladt a rüt Rajna-utczán, melyet a 
folyamtól erős, ódon falak választottak el, most már 
egészen feleslegessé válva.

Látszott rajta, hogy idegen és lakást keres.
Bizonyosan volt valami lakás feljegyezve nála, 

vagy különczködésből tette, vagy biztosra indult, de
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annyi igaz, hogy büszkén haladt el a mainczi vendég
lősök ügynökei előtt, a kik úgy álltak sorompót az 
indóháznál, mint a porosz-katonák.

A halász-kapuhoz érve jobbra fordult és eltűnt 
egy kis sikátorban, mely úgy tűnt fel a sötét éjben, 
mint a sziklafalon tátongó üreg.

Maincz városa régi utczáiban a házak oly közel 
hajolnak egymáshoz, hogy a házak ablakaiból kezet 
lehet fogni.

Az a sikátor, az Agoston-rendiek utczájába 
vezetett. Csakhamar előtte emelkedett a pompás szé
kesegyház, melyet századok előtt kezdtek építeni; 
mely többször leégett, de mindig pompásabban emelke
dett ki hamvaiból.

Mint méltó társa a kölni és strassburgi székes- 
egyházaknak, büszkén emeli rózsaszín gránitból épült 
magas tornyát, melynek tetején erőd áll, és oldaláról 
hullámzatosan sorakoznak a fehér házak le a Rajna 
partjáig.

Miután az idegen tájékozta magát, rendes 
lépésben folytatta útját, és ismét egy sikátorban tűnt 
el. A helyett, hogy a Ballplatzra ért volna, amint 
reméllé, eltévedt, és egy különös utczába jutott be, 
a hol ürge-lyukakhoz hasonló kis egy-emeletes házak 
sorakoztak, két nagy laktanya mellett, melyek sötét 
árnyat vetettek.

Ez a hely kevésbbé volt kivilágítva, mint a 
többi utcza. Különben a kis házak földszinti ablakai-
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bán látszott világosság, kivéve azokat, melyek táblái 
szorosan be voltak zárva.

Az utas egy pillanatig habozott; nem tudta 
folytassa-e útját, vagy visszaforduljon.

De egy nyitott ablak függönye felemelkedett; 
egy kékdiszes fehér köpenybe burkolt női alak nyi
tott hajjal, félig fedetlen vállal tűnt elő, és annyira 
felingerlé az idegen kíváncsiságát, hogy habozás nél
kül sietett előre.

Az ablak gyorsan bezárult, de két másodpercz 
múlva a ház kapuja nyílt meg, és sötét keretében 
megjelent a fiatal nő, miDt valami fehér kisértet. 
Szemei fénylettek, mint a carbunkulus; és úgy lépett 
az idegen elé, mintha az türelmetlenül várt kedvese, 
vagy férje volna.

Az idegen meglepetve nézte e különös jelensé
get, megállt előtte, midőn egy kis fekete arczu ember 
rohant ki a szemközti házból, s kezét vállára téve 
élénken mondá:

— Nyomában vagyok............
— Minek ? kérdé az utas meglepetve.
— Azoknak, a kik Himmelstein herczeg gyé

mántjait ellopták.
— Hogy-hogy ?
— Egy a három közül ott van bent; őrizze 

addig, mig én segítséget hozok; száz tallér lesz a ju
talom ! őrizze a gazembert, a mig én rendőrért me
gyek.



8

És a kis ember kiragadva az utas kezéből a 
táskát, elvonszolta magával egy gyanús kinézésű 
ház felé.

Belökve a ház-ajtót, az utas egy jól világított 
teremben találta magát, a hol kerek-asztalok mellett 
többen ittak és pipáztak, és könnyedén öltözött höl
gyeknek öntögették a sört.

— Ott van ni a szegletben; két Yenus közt ül, 
szólt a kis ember az utashoz, kit oly hirtelen beczipelt.

Ezzel leerőszakolta egy kopott bőrpamlagra, a 
mely a fal melle tt állott.

— A szentekre! kiáltja az idegen, mit akar
tőlem.

— Csak egy kis szívességet, feleié a szőrös arczu 
idegen. Ne tévessze szem elől a ficzkót, a kit mu
tattam.

A jelzett ficzkó a füstfelhőn keresztül is észre - 
vette, hogy különös figyelem tárgya, ez kellemetlen 
lehetett rá nézve, mert hátat fordított azoknak, kik 
szemmel tartották.

— Száz tallért Ígértem, szólt a kis ember. 
Meg fogja kapui. Mintha már a zsebében volna; sőt 
mi több, ön kötelességét teljesiti, mikor egy ravasz és 
veszedelmes gazembert segít elfogatni.

A szóra „kötelesség* idegenünk komoly anzot 
öltött, mint a katona, a kinek a napi parancsot ol
vassák.

— Nincs szükségem a pénzre, elég ha segitsé-
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gére lehetek. Mindnyájunk érdekében fekszik, hogy 
az ily embereket kézre kerítsük.

A ki így beszélt, valószinüleg ahoz a lovagias, 
minden roszat megtorló spanyol jellemekhez tartozott, 
a kik a vasút, tramwayzok, léghajó, villanyos fény, 
fénymáz, és érdemrendek korszakában veszőfélben 
vaunak.

— Képzelje uram, a gyémántok két millió ta l
lért érnek, folytató a kis ember. Ne mozduljon innen, 
a mig a ficzkó ott ül, ha elhagyja helyét, önre bízom, 
hogy mit tegyen. Én elmegyek egy jó barátomért, a 
ki rendőrbiztos. Ha itt többé nem találkozhatunk, 
tudakozódjék Ziegenbock Péter után, a „Rinoceros“ 
korcsmában. Többet nem mondok . . .

A kis ember eltűnt a füstfelhőben, hogy nyoma 
sem maradt.

Ekkor az egyik nő, a ki a kémlelendő ficzkót 
mulattatta; felkelt helyéről, és szembe ült az idegen
nel. Felkönyökölt az asztalra, s mereven szemébe 
nézett. Ez a szerencsétlen leány vereshaju volt, sze
me fakó, álla kövér, s nagy fogsorai jó étvágyra mu
tattak.

Öltözékül csak néhány méter szalmasárga gáz 
szolgált, testszinű harisnya, vörös atlasz czipő, ara
nyozott sarkokkal.

Az ifjú azt hivé, hogy a kis ember rászedte, és 
ez csak német divat a vendégek becsalogatására.

Meggyőződött róla, hogy mellette van-e utitás-
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kája; elővigyázatból rátette lábát. Sajnálni kezdé, 
hogy nem vette ki belőle aczél-tőrét.

A bayadére látva, hogy' nem részesül valami 
szives fogadásban, keresztbe fonta karjait, ráhajtá fe
jét, mintha aludni akarna.

Az idegen körülnézett, nagyon meglepő és uj 
volt részére ez a környezet.

Az ablakokon nagy vörös és fehér koczkás 
durva szövetű függönyökön felül csak csekély nyílást 
hagytak, a melyen az utcza nyitott csatornájának bű
vös illata, s a külső zaj hatolt be.

A fal körül kopott aranyozásu tükrök voltak 
nem széliében, hanem hosszában egymás mellé 
akasztva; a ki állva nézett e tükrökbe, fej nélkül látta 
magát, mintha meg akarták volna kímélni a szégyen
től, hogy e rósz helyre vetődött.

A tükrök fölött, melyeknek töredezett részein 
eltorzult az arcz, ellapult, vagy elnyúlt a-fej, fekete 
rámában nehány középszerű művészi kiviteilel ké
szült festmény ábrázold a párisi életet, olyan német 
művészek ecsete alól kerülve ki, a kik sohasem lát
ták Párist.

A legszembetűnőbb helyen Vilmos császár mell
szobra állott, nagy örökzöld koszorúval, s két-három 
babér-koszorúval fején.

A nagy sarokban bádog-lemezből készült pál
mafák állottak, ágaikon kopott, piszkos katona
sipkákkal.
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A tetőről rövid gázláng függött le, mint csillagok 
a fehér égen, szabadon hagyta a közlekedést, elér- 
hetlen magasban lebegve a járókelők felett.

Egy fehér szakállu öreg cziterával térdein (mint 
Alfréd a dánok közt) volt az ajtó közelében letele
pedve, és a zűrzavaros beszéd, durva lárma, és ököl
csapások között alig hallhatólag czirogatta hangszerét.

A vendégek hivták a pinczérnőket.
— Sört ide! kövér kácsát! kolbászt és káposztát.
Hangzott szitkozódás is. Emlegették az ördö

göt ; éljeneztek, és a hölgyek a kiket csipdesés riasz
tott fel álmukból, sikoltoztak; ehez járult az utczán 
járók boros hangja.

A vendégek, különösen a nők alkalmasak vol
tak arra, hogy lekössék az idegen figyelmét.

Amott ült egy vén bőrnadrágos rövid hajú, rö
vid szürke bajuszu ember, óriási porczellán pipával 
szájában, mely elephánt ormányához hasonlított. 
Emitt egy zubbonyos munkás, kinek állát az élet
len borotva kikelni hagyta; távolabb egy asztal kö
rül, zsíros kártyákat tapogatva, apró hivatalnokok és 
boltos legények ültek, boldogan, hogy menekülhettek 
az egyhangú munkától.

Zajosan társalogtak, másfél krajczáros szivart 
szívtak, mely káposztalevélből készült, vagy pedig 
előkelő czigarettet; egy másik asztalnál a helyőrség 
katonái lesték a takaródét, addig ittak a rajnai ha
jósokkal.
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— Hogy-hogy ? — szólt a száznyolczadik ez
redben káplár egy hajóshoz, — te már megkerülted a 
világot.

— Igen !
— Sok szép dolgot láttál ?
— Már mit láttam volna ? Betegápoló voltam.
— A hallgatóság egy ideig törte a fejét, azután 

hangosan kaczagott.
Rivarol azt mondja, hogy a németek nagy érdem

nek tekintik, ha élczet faragnak, vagy azt megértik.
A gyanús vendég, kinek őrzése utasunkra bíza

tott, kissé megnyugodott, midőn a szőrös arczú embert 
eltűnni látta Azután csatlakozott hozzá egy fényesre 
kent, hosszú fekete hajú ember, a kivel koczkajátékot 
kezdett az ingó kerékasztalon.

Az utas hosszan nézte a gyémántlopással vádolt 
embert. Huszonhat-huszonnyolcz éves, értelmes arczu 
fiú volt, finom bajusszal, gondosan öltözve, széles gal
lérral, és kézelőkkel a milyeneket a párisi gavallérok 
nehány év előtt divatba hoztak.

Kétségkívül a környék divathősének lehet ne
vezni. A nő, ki mellette maradt, vállára nehezedett, 
tanulmányozta a játékot, és tanácsot osztogatott, da
czára a kenetthajú játszótárs tiltakozásának.

Nyolcz-tiz hölgy sétálgatott lenge öltözékben 
az asztalok körül. Némelyik messziről származhatott 
ide. Az az erős termetű, merész nézésű, talán pome- 
ráni volt; az a magas szikár leány, hamvas szőke,
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szine-hagyott hajával, mely hosszú fonatban függött 
hátára, Dániából jöhetett; az a nagylábú bajor lehe
tett; brabanti, az a kihívó tekintetű, lassú járású. 
Egy tiroli nő úgy nézett ki, mint valami alpesi pász
torleány ; szőke haja fonatokban hullott hátra a mel
lényre, melynek kék szalagjai között a fehér fodrok 
kimutatták azt, a mit rejteniök kellett volna.

Meglehetett ismerni, hogy az a fehérbőrű, tüzes 
fekete szemű gyermek, kit elkábitott a sör és pálinka, 
Londonból szakadt ide.

Új személy jelent meg a szinen.

Montretout grófnő. 1.



II.

Az új jövevény, óriási kajdács volt, meglán- 
czolva. Gyönyörű brasiliai madár, vörös begygyei, 
sárga és zöld szárnyakkal, és hosszú farkkal, melynek 
tollazata pompás szint játszott.

Fehér csőrével elkapta az oda nyújtott czukor- 
darabot, azután felvillanyozva, rekedt hangon kiáltott 
nem nagyon elragadó szavakat, melyekre a társaság 
jót nevetett:

— Éljen Bismarck!
E pillanatban az alpesi pásztorleány s a lon

doni bukott angyal egy tágasabb helyen polkázni 
kezdtek, a „Szép kék Duna“ . . . .  dallamára, melyet 
az őszszakállu cziterás nagy nehezen elvert.

Egy diszesen fésült pinczérnő veressel szegély- 
zett fehér köténynyel, mezitlen karokkal, melyeken 
a csipkedés jelei látszottak, három pohár sört hozott 
az utasnak, a ki nem is kérte.
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A márványasztalra helyezett üvegek csörgése 
felriasztá az asztalon szunyókáló vöröshaju nőt. Ási- 
tozva huzakodott, kiivott egy pohár sört, és oly 
könnyebbülten sóhajtott fel, mintha negyvennyolcz 
órai szomját oltotta volna.

Egyszerre mozgás keletkezett a teremben.
— Rendőrök! kiáltá egy nő.
Valóban Ziegenbock Péter hozta magával a 

rendőrbiztost.
E szóra „rendőrök." több férfi felugrott. Az 

utas felügyeletére bízott ficzkó nem utolsó volt azok 
közt, a kik el akartak lábolni a szomszédterembe, 
melynek ajtaját egy kopott szőnyeg fedte, melyen 
brabanti Genovéva volt látható gyermekével a vad 
erdőben.

— Szent Orsolya csontjaira! — mormogá az 
idegen, — emberem szökik. Csak Ziegenbock jönne.

A mellékteremből is jöttek be néhányan nyug
talan arczczal, kik a rendőr szót meghallották. Festői 
és lármás jövés-menés támadt.

Utasunk nem habozott sokáig.
Felragadta táskáját, és ki nem ürítve, se ki 

nem fizetve sörét, a tolvaj után iramodott, legázolva 
maga előtt az ivókat és leányokat, ijedtebbnek lát
szott, mint a többi, a kik elfutottak a rendőr szó elől.

A ficzkó a nagy zavar közt is észrevette, hogy 
őt őrzi az az idegen, a ki máskor még nem volt látható 
e helyen. Menekülni akart előle, s gyakorlott szemé *

2*
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vei úgy nézett oldaliról hátra, hogy fejét meg sem 
fordította.

Felnyitott egy ajtót, és egy sötét folyosón ki
suhant a kertecskébe, a hol gyér világítás mellett szin
tén ittak.

Az idegen is a kertbe lépett.
Azon az utón haladt embere után, a mely 

bádog-lemezből készült pálmákkal volt szegélyezve.
A sötétben utolérte, s hátba is lökte.
— Mit akar ? kiáltá a kis német gavallér.
— Beszélni szeretnék önnel.
— Semmi dolgunk együtt.
— Mit akar ezzel a jó fiúval ? kérdó egy nő, ki

nek erőteljes alakja a félhomályban a pomerani szép
séget engedé sejteni.

— Ez illetlenség, szólt egy másik üdébb hang, 
angolos kiejtéssel. Ezek az izgágák minden este za
varják mulatságunkat.

Hívjuk ide a sadovai hőst és dobjuk ki ezt az 
embert.

— Jó lesz, de menj te magad Mihályért.
A sadovai hős, a kire a rendfentartás bízva 

volt, alkalmasint észrevette, hogy itt ő reá van szük
ség. Nevének hallatára előrenyujtott fővel futott 
mintha egy egész sorfalat kellett volna áttörnie.

A sötétben dulakodás kezdődött, melynek hő
sünk volt központja. Ütötték, verték, czibálták, rán
gatták mind a négyen, asszonyok férfiak.
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Hullott a* ütleg, mint a záporeső.
Az idegen azt se tudta, merre forduljon, dühö

sen öklözte ellenfeleit; és kíméletlenül rugdosta a 
Végérákat.

— Rajta! rajta!kiáltozd apomerániai,buzdítva 
a sadovai hőst.

— Csak üsd! csak üsd! viszhangozá angolul a 
másik.

Dulakodás közben az idegen észrevette, hogy 
falhoz van szorítva.

Erősebb védelemre készült, de ellenfelei is na
gyot határoztak.

— Dobjuk keresztül a falon, Mihály! szólt a 
német leány ; dobjuk át a falon, gyorsan.

— Üsd! biztatá a kis angol a gavallért.
Hősünk érezte, hogy veszti lábai alól a talajt,

felemelik; hiába szabadkozott.
Egy pillanat múlva a fal éle karczolá arczát, 

öltözékén roppanást érzett, és lezuhant egy sáros 
pocsolyába.

— Brügge védszentjére! remek kaland, kiáltá 
feltápászkodva.

Fekete volt körűié minden, mint a tinta.
Bordáit tapogatta; nem törött csontja; tárczája 

is zsebében maradt, hanem felszakadt öltönyén ke
resztül borzongatta a Rajnáról jövő hideg szél.

— Pénzem megvan, és arczképe is, mór mogá.
De hát az útitáska ?
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A viaskodás melyik perczében ejtette ki ke
zéből '?

Hiába törte rajta eszét.
Jobbnak látta tájékozást szerezni magának, 

hogy szabadulhasson kellemetlen helyzetéből. Sza
bálytalan alakú udvar közepén állott; több háznak 
kertfala szögellett itt egybe, s keskeny ut vezetett ki 
belőle.

A kötelesség-tudásnak ez érdekes áldozata a 
fal mentében találta meg a kijárást az utczára.

Világos, csendes, tisztességes utcza volt ez.
Egészen össze volt törve a sok iitleg által.
De folytatta útját, több pocsolyába belelépett, 

tapogatta a falat, összeütközött a siető emberekkel 
s valamennyiben Himmelstein herczeg gyémántjainak 
tolvaját vélte felismerni.

Nem volt reménye, hogy visszataláljon oda, a 
honnan kidobták.

Eszébe jutott Ziegenbock Péter neve és mocs
kos, sáros öltözékét rendbehozva, nekiment a nagy 
utczának és mindenkitől megkérdező, merre van a 
„Rinoceros“ vendégfogadó:

Ez a vendégfogadó a Rajna túlsó partján állott 
Castelben.

Hősünk átment a hidon, mely Mainzot Castel- 
lel összeköti s könnyen fellelte a keresett vendéglőt.

De várnia kellett a kis emberre, ki Himmelstein 
herczeg teljhatalmú megbízottja volt.
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Végre éjféltájban Ziegenboek Péter megérke
z t ,  az útitáskával kezében.

— Az útitáskát megleltem a kertben, de a tol
vajnak nyomát vesztettem.

Képzelje! Négy millió tallér értékű gyémántok! 
Mit szólna a herczeg ?

Ziegenboek Péter hitelét vesztette ! . . .
Mit gondolt, mikor oly hirtelenséggel beavattam 

ügyembe ? Már észrevettem, mikor Bingenből érke
zett a vonattal.

Nagyon megnyerte a tetszésemet. Oly bizalom- 
gerjesztő, rokonszenves arcza van!

Azóta tudtam meg, hogy Flandriából való, Lo- 
kerenből és neve V a n d e r  G o m m  G á s p á r .

— Hogy tudhatta meg?
— Útitáskája a dulakodásban felszakadt és le

velek estek ki belőle.
— Hát mi van a Himmelstein herczeg gyémánt

jaival ? — kérdé az utas. — Olvastam róla az újság
ban és egész utón csak erről hallottam beszélni a 
waggonban.

— Én legtöbbet tudok róla, mert a nagyher- 
czeg rendőrfőnöke vagyok.

— Kíváncsiságomnak szamárfülei nőnek! — 
kiáltá Gáspár érdeklődve.

— Mindenki tudja, — kezdé Ziegenboek Péter, 
hogy I. F r i d o 1 i n ő felsége kissé gyenge elméjű; 
vagyis igazat szólva zavart elméjű.
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Egészen oda van a német szövetség megalko
tása óta. Azt képzeli, el akarják űzni birodalmából, 
megfosztani mindentől. Sőt azt is hiszi, hogy a vál
ságos pillanatban meggyilkolják.

— Az erősé a hatalom, — jegyző meg a fla- 
mandi.

— Bezárkózott palotájának egy pavillonjába 
és magas fallal vétette körül.

A magas fal fölött vasrácsozat emelkedik. Ha 
valaki a falra másznék és a vasrácson is keresztül 
akarna ugorni, a vasrudak mind megfordulnának sar
kaikban és számtalan villanyos csengetyüt hoznának 
mozgásba, melyre az összes háznép összefutna.

— Mily találékony ő fensége! valóságos Bosco!
Ziegenbock Péter folytatá.
— Három áthatolhatlan kapu, melynek vas

pántjait aranyos diszitmény burkolja, — zárja e lak
helyet. Képzelheti ön, mily nehéz ide a bejutás. Kell 
tudni a jelszót, mely naponta változik vagy ajánló 
levelet felmutatni; még ekkor is rostélyozott ajtón 
keresztül kell értekezni, mintha börtönbe akarna 
menni az ember.

A herczeg hálószobájába csak úgy lehet be
jutni, ha mindenféle titkos rugókat mozgásba hozunk. 
A fal tele van ilyenekkel s a tetőt, padlót a festmé
nyek és szőnyegek alatt vas boritja.

Ebben a megerősített szobában áll a herczeg 
kincses szekrénye, telve gyémántokkal, ékkövekkel;
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alatta bársonynyal borított vasládákban arany, bank
jegy, egyéb érték-papír, mindenféle vasúti részvény 
van felhalmozva.

A kincses szekrény négy lánczon függ és szük
ség esetén lebocsátható a földalatti pinczébe. Ennek 
készítése különböző munkásokra volt bízva, igy egyik 
sem tudja, tulajdonkép mit készített.

Elfeledtem mondani, hogy bárki megkísértené 
a kincses szekrény fedelét felfeszitni, pokolgép rob
banna rá.

Ugy-e csodálkozik, hogy ily körülmények közt 
is történhetett lopás ? . .  .

— Valóban csodálatos dolog, — felelő az utas.
— Ez a titok veleje! — szólt a rendőr.
Vágják le az orromat, ha olyasvalaki követte

el a lopást, ki be nem volt avatva a titokba.
— Kire gyanakszik ön ?
— Nem tudom, mit gondoljak! kezdetben azt 

hittem, nem is történt lopás, csak a herczeg őrült 
meg; de amint kutatáshoz láttam, meg kellett győ
ződnöm, hogy valóban léteznek a tolvajok; hárman 
vannak, nyomban követem őket, sőt már meg is ha
ladtam, visszafordulva itt a városban akadtam ismét 
rájuk.

A legfiatalabb egyszerre megvált társaitól; tu 
dom nevét; Reinhardnak hívják.

Le akartam tartóztatni, hogy általa a többit is
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megfoghassam. Az ön segítségével már czélt vél
tem érni.

Régente a mainzi rendőrség tagja voltam. Egy 
biztos közülük most is jó barátom.

Ez őrizet alá vette volna foglyomat.
Szükség esetén kieszközölhettem volna hiva

talos letartóztatását.
Ön tudja, hogyan dőlt dugába a reményem. Ké

rem mondja el pontosan, mi történt.
A flamandi elbeszélte .Ziegenbock Péternek, 

mi történt attól a pillanattól fogva, mikor egyedül 
hagyta; ő jobban nem cselekedhetett.



III.

Midőn Gáspár elbeszélését végzé és rongyos 
öltönyét is megmutató, újra Himmelstein herczeg 
ügynöke ragadta meg a szót.

— Minden jel arra mutat, hogy a három tolvaj, 
— mert tolvajnak kell neveznem, a mig biztosabban 
jelezhetem őket, — hogy mind a három a franczia 
határra igyekszik jutni.

Reinhard akkor vált el társaitól, mikor azok, 
kik roppantul hasonlitanak egymásra, — a wormsi 
vonatra akartak ülni.

Ennyit megtudtam.
Városról városra mennek, hogy a vonalakon 

résen levő rendőröket tévútra vezessék.
Most le vagyok főzve! Reinhardot kutassam 

még Mainzban, vagy a másik kettő után fussak 
Wormsba és onnan tovább ?

Gáspár szólni akar, de az ügynök egy mozdu
lattal csendre inté.
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— Várjon csak. Még nem tud mindent. Felada
tom azért igen nehéz, mert nem használhatom fel a 
tartományok rendőrközegeit, a hol keresztül utazunk, 
legkevésbbé azokat, kik Berlinből küldettek.

— Hisz rendőrökért ment, mikor engem őrül 
állított.

— Itt megtehettem bátran. Az a rendőr jó ba
rátom, úgy adta volna elő az elfogatás indokát, a 
hogy én óhajtom.

— Sajátságos feladat! v- jegyzé meg Gáspár. 
Hisz egyedül soha sem kerítheti kézre azt a három 
embert.

— Majd jön utánnom több rendőr is, — feleié 
Ziegenbock Péter. Addig írásban adott megbí
zatásom, hogy kövessem a gyémánt-tol vaj okát.

Ha el kell őket fogni, lesz segítségem.
Addig minden áron védnem kell őket, még a 

gyémántok koczkáztatásával is, a berlini rendőrség 
ellenében.

Ugy-e különös ? de a mi nagyherczegségünkben 
minden ily különös, szeretett fejedelmünktől kezdve 
lefelé.

— Ebben az iratban „kisérlet“ van említve, — 
szólt Gáspár. — A herczeg tehát nem ismeri be a 
tolvaj lást?

Péter kérdőjelhez hasonló arczot vágott.
— Hát a herczeg inkább kész lemondani gyé

mántjairól . . . .
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— Semhogy a berlini rendőrség kezébe kerül
jenek, egészité ki Péter.

— De az ember ilyenformán kénytelen azt hinni, 
hogy ezek az egyének inkább ügynökök, megbizottak, 
mintsem tolvajok! — kiáltá Gáspár.

--  Ha a herczeg ügynökei volnának, nem kül
dött volna utánuk.

—Talán! Hisz önnek oly kevéssé áll módjábanőket 
feltartóztatni, hogy egész tehetetlen velük szemben. 
Önnek nem közönséges gonosztevőkkel van dolga.

Nagyon homályos az egész ügy, nem is igyek
szem belehatolni; ön azonban csak vak eszköznek 
látszik a herczeg kezében.

Higyjen szavaimnak, ily körülmények közt leg- 
czélszerübb egy ravasz diplomata tanácsát követni: 
ne legyen túlbuzgó!

— Túlbuzgó! túlbuzgó! ismétlé az ügynök. — 
Nekem mondja ezt, mikor késő este van, és én még 
nem is reggeliztem! kegyetlen állapot! . . .  .

— Akar őszinte szót hallani ? — kérdé a fla- 
mandi. — Ön inkább kiséri, védi ezeket az urakat, 
mitsem utjokat állja.

— igaza lehet önnek! Nem tudom mért áll uta
sításomban, hogy mindig csak a Párisba vezető utat 
tartsam szem előtt.

— Erre utasítják ?
— Határozottan.
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— A herczeg bizonyosan tudja, hol vannak 
gyémántjai.

— Önnek igaza van.
— Ha ezek a ficzkók meglopták volna, bizonyo

san nem jelentik be neki, merre fognak menni. Érti ?
— Igen,— válaszold a kis ember. — Mért nem 

gondoltam már előbb erre ? szólt kissé szégyenkezve.
— Szolgálatkészsége, buzgósága, a nagymérvű 

lopás, óriási felelősség, fárasztó utazás: mindez ki
menti az ön erejét.

— De a herczeg nem tudja a tolvajok nevét.
— Miből hiszi ön ? . . .
— Igaz, titkolhatja is.
— Az is megfoghatatlan, hogy oly lassan foly

tatják menekvési u tjokat. . .  szólt az ügynök.
— Talán utasítás szerint cselekesznek, — 

jegyzé meg Gáspár.
— Meglehet! Hisz volt idejük elérni a határt, 

mielőtt a németországi rendőrség talpon lett volna; 
a helyett elidőzgettek Casselben, Giessenben, Frank
furtban, mutogatták magukat nyilvános helyeken, 
sétányon, színházakban ; éjjel ittak, nappal aludtak.

Csak akkor lettek éberebbek, mikor a lopás 
hire terjedni kezdett.

Utánuk iramodtam és meghaladtam utjokat a 
kijelölt irányban.

Londonig mentem s onnan vissza kellett for
dulnom.



27

De mig ők lassan utazgattak, addig nehány 
berlini rendőr küldetett utánuk. Mainzban értesül
tem róla táviratilag.

— Mért siettek a berliniek oly nagyon ?
— Mit tudom én ? Hisz csak ő fensége van ez 

ügy által érdekelve.
— Az hihető is. Talán politikai indok vezeti 

őket; mi nem érthetjük.
— A berlini rendőrség kitünően van szer

vezve, hogy fejedelmem első kiáltására már intéz
kedni bírtak. Madai urnák finom fülei lehetnek!

— A császár bizonyosan titkos rendőröket tart 
a nagyherczeg mellett, — szólt Gáspár.

— Valószínű, — feleié Péter. A herczeg em
berei visszaéltek bizalmával és fecsegtek . . . .

Berlinben rögtön tudtak mindent, nálunk na
gyon kifejlett a kémrendszer; a fejedelmek, kiknek 
meghagyták a koronát, nem urak saját birtokukban.

— A berliniek által kifejtett működésből lát
szik, hogy ők sem feltételeznek lopást.

Talán a herczeg biztos helyre akarja vitetni 
kincseit ? Gyenge elméjével. .  .

— De akkor nem kiabál tolvajt! — jegyzé 
meg a kis ember. — Hallgatott volna.

— ügy van. De még ez semmi. Más is lehet a 
dologban. Hét-nyolcz millió értékű ékszert nem in
dítanak útnak bizonyos czél nélkül.

— Minél jobban fürkészszük, annál kevesebbre
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érünk. Nem bírom megfejteni a ta lányt. . .  Később 
majd kiviláglik . .  . Addig az utasításhoz kell ma
gamat tartani.

E pillanatban két idegen, könnyű málhával 
terhelve lépett a vendéglőbe, hol Ziegenbock Péter s 
a flamandi beszélgettek.

Az első magas sovány ember volt.
Fonnyadt arcza, szürke szemei, nagy állát alig 

fedő ritka szakálla nem váltak előnyére. Fején magas 
kalapot, vállán köpenyt viselt.

A másik előzékenységgel viseltetett iránta.
Hunyászkodása, katonás mozdulatai, ravasz pil

lantása rendőrt sejtettek benne.
Arcza rút, majdnem visszataszító volt.
Köszöntésül leemelte sipkáját s ekkor látható 

lön kopasz homloka, melyet előre hajtott s titokban 
lesett ki sürü szemöldöke alól; vörös arcza, kefeszerü 
bajsza, vörös pofaszakálla, a sénii faj egy remek pél
dányát tüntető szemünk elé.

Vékony, görbe lábaival majomhoz volt hason
lítható.

Nagy koczkás piáidba volt burkolva.
Ziegenbock Péter az ajtóhoz vezette Gáspárt és 

jelt adott a távozásra.
A sötét utcza közepéről látatlanban szemlélték 

a két idegen mozdulatait.
Azok teljes világításban állottak.
A fontosabb egyéniség titokszerüen értekezett
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ftleinschwein mesterrel a „Rinoceros“ vendégfogadó

A másik már javában fogyasztotta az elébe he
lyezett ételt.

— Hát nem ezeket keresi ön ? — kérdé a fla- 
mandi a herczeg ügynökétől.

— Dehogy ezeket. Hanem ők is érdekelnek.
— Miért ? . .
— Kétségtelen berlini rendőrök. Nem hittem, 

hogy ily közel vannak m ár! Most mindennek vége!
Kleinschwein mester sokat beszélt ugyan, de 

felvilágosításai nem látszottak kielégíteni a kérdőt.
A falhoz támaszkodott és két kezével térdeibe 

kapaszkodva meggörnyedt, hogy füle közelebb essék a 
kis pohos vendéglős beszélő szervéhez.

— Ismerem ezt az embert! — mondá Ziegen- 
bock Péter felindult hangon.

— Azt, a ki a vendéglőssel beszél ?
— Azt a nyomorultat! . .  gyilkost! . . .  . ő  az 

bizonyosan! ..  Dómig Kilián! A farkasból juhász le t t!
Nyolcz év előtt egy franczia tanárt, Grégyt fej

szével ütöttek agyon, Berlinben egy pinczében; holt
testét feldarabolták és zsákba tömve a Spreebe 
dobták. . .

A tettes ez volt! Egyik bűntársa, Grothe Lajos 
vérpadra került, az volt az utolsó kivégzés Berlinben.

Ez elkerülte a bünhődést, újabb bűntett által 
siklott ki kezeinkből. Ugyan ebben a városban fogtam

Montretout grófnő. 3
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el, a hova most rendőri megbízatással jött, — alig 
hihetek szemeimnek! Mikor már kezeim közt volt, be
szúrt egy késsel, hogy három hónapig élet-halál közt 
lebegtem.

Megboszulom magamat, Kilián! mormogd Péter 
fojtott hangon. Azt hiszed talán, már nem élek . . .  
majd hirt adok magamról . . .  nemsokára!

— Azt hiszi, a berlini rendőrségnél van alkal
mazva ? — kérdé Gáspár.

— Oh az bizonyos! Mi fel tudjuk egymást rög
tön ismerni. Ugy-e nem hazudtam, mikor mondám, 
hogy útban vannak a porosz ügynökök ?

— Hátha feladná a gyilkost ? elfogatná ?
Péter gondolkozott.
— Nem tehetem, időrablás volna, ide kötne 

Mainczhoz. Személyes boszumat nem helyezhetem 
herczegem ügye fölé. Mig ezzel foglalkoznám, utasaim 
eltűnnének.

Most már nem szabad szem elől tévesztenem 
őket, miután a nagyherczeg nem akarja, hogy politikai 
ellenségeinek kezébe kerüljenek.

— Vigyen el az ördög, ha értek belőle valamit! 
— kiáltá Gáspár. De ebben a titokszerüségben van 
valami sajátságosán vonzó!

Sokat adnék érte, ha megtudnám fejteni ezt a 
talányt.

— Jöjjön velem Wormsba ! biztatá Ziegenbock 
Péter. — Becsületes jó arcza első pillanatra elraga-
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dott és bizalmat ébresztett bennem. Adjon kezet; 
legyen szövetségesemf

— Önnel menjek? Itt kell maradnom, — fe
leié Gáspár megfogva az elébe nyújtott kezet.

— Nem fog önnek sok alkalmatlanságot okozni 
. . .  visszajöhet hamar . . . Holnap reggel indulunk.

— Nagyon csábitó!
— Nem tudom, mi hozza önt Németországba, 

de annyit mondhatok, a nagyherczeg nem hálátlan, 
haszuára lehet még önnek.

— Ha igazat mond, — kiáltá Gáspár, — akkor 
a jó szerencse hozott össze bennünket. Nem volna el
lenemre, ha valami fenséges ur támogatását elnyer
hetném ; nem a magam részére; az én vágyaim messze- 
szárnyalók, egyszer talán megismeri azt is.

Ha a herczeg titkolni akarja ügyeit a berliniek 
előtt, szívesen segítségére leszek.

A herczeg és én közös érdekben fáradozunk s 
működésűnk a zsarnokság ellen van irányozva, mely 
a gyengébbet elnyomja. És még egy indító okom van.

— Mi az ?
Nem akarom önt egyedül hagyni ezzel a gyil

kossal és társával, a ki nem lehet különb nálánál.
— Köszönöm ! — kiáltá Péter a flamandi kezét 

megragadva.
— Öné vagyok, jó Péter. Holnap korán reggel 

számíthat rám.
— Mért nem marad itt ? kérdé az ügynök.

3*
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— Nem jól érzem magamat ebben a vendéglő
ben. Kissé el vagyok kényeztetve otthon.

A Rinoceros vendéglő tele volt káposzta, bor, 
savanyu-tej és kávéillat vegyUlékével.

Egy mellék-szobában kissé rendbe hozta öltözé
két, a flamandi búcsút vett Ziegenbock Pétertől és 
gyanús pillantást vetett Madai embereire.

Himmelstein herczeg ügynöke lehetőleg kerülte 
szemüket.

Van dér Gomm Gáspár visszament a vizezés 
talált Mainczban olyan szállót, a mely kellő pihenést 
nyújtott Don-Quixotte egyik unokájának.



IV.

Másnap korán reggel Van dér G-omm Gáspár 
költötte fel a kis embert, ki buzgó, tevékeny ügynöke 
volt a herczegnek. ^

A flamandi egész éjjel nem hunyta be szemeit.
A nagyherczeg gyémántjai csillogtak, ragyogtak 

képzelete előtt tengernyi tömegben.
Ziegenbock Péter és önkéntes társa a Wormsba 

induló vonatra ültek.
Reggel tiz órakor megérkeztek az ódon csá

szári városban.
— Feladatunknak fárasztó részétől megkímé

lem önt, — mondá Péter Gáspárnak. — Mulassa 
magát a város nevezetességeivel.

Én szállodából szállodába megyek, hogy fel
kutassam a két ravasz rókát.

— Legelőször is kávézni akarok, jó Péter.
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Épen érzem itt szemközt az egész Németor
szágban terjengő kávéillatot.

Ott rám talál, — mondá egy elegáns kávé
házra mutatva, mely a székesegyházzal szemben állt.

Himmelstein nagyherczeg ügynöke köszönt és 
megindult kőrútjára.

Utasunk leült a kávéház elé és szemlélgette a 
ékesegyházat, egész kényelmesen majszolva a mel

lett vajas kenyerét.
Nehány perez múlva egy idegen vonta magára 

figyelmét, ki bundába burkolva ült közelében, bár a 
hőség igen nagy volt.

Étvágyáról Ítélve nem lehetett betegnek tar
tani, — pedig beteg volt bizonyosan nyögdécselt és 
fel-felhuzta vállaira prémes bundáját, mindig egyenes 
irányba nézett, mereve.i, mintha valakit várna.

Gáspár nemsokára a térre nyíló utczából egy 
szolgát látott előjönni, olyan bér ruhában, mintha nem 
reá szabták volna.

Ékszinkék öltözetének varrásain arany zsinór 
húzódott, melyet térdig érő harisnya és csokros kalap 
egészítettek ki.

Ez az úri házból való szolga a bundás emberhez 
közeledett, s levette a kalapját:

— Gróf ur, úgy látszik, itt minden ékszerész zsidó.
— Hát nem akarnak ? . . . szólt a beteg hirtelen 

felegyenesedve.—Bocsánat gróf ur, de találtam egyet 
a város végén, a ki okosabb.
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Kétszázhusz márkára kötöttem üzletet.
— És a pénz ? szólt a gróf.
— Nem adta ide; ő maga akarja elhozni. Biz

tosítékot kíván.
— Jól van, és a gyűrű ?
— Nála hagytam gróf ur.
— Az nem volt helyes. De várjunk.
— Ha gróf ur megengedi, egy kicsit benézek oda.

Az inas a templomra mutatott.
A gróf kegyesen bólintott fejével.
Abban a pillanatban, midőn a szolga távozni 

akart, a gróf visszahívta és halkan beszélt vele.
Gáspár jobban fülelt, mintsem illő lett volua, és 

hallá mikor a szolga bizalmasan szólt gazdájához.
— Majd a sekrestyeajtón kisurranok, és eszem 

valahol; roppant éhes vagyok.
ügy tett mintha nem hallaná a szavakat, de 

figyelmesen nézte a két embert, s oly feltűnő hason
latosságot talált közöttük, a milyenről Péter beszélt.

A szolga távozott, s agróffolytatányögdécselését.
Nehány perez múlva egy férfi jelent meg a téren, 

fedetlen fővel, sűrű ősz hajjal, s hosszú lebegő 
szakállal Hosszú barna kabát és megnevezhetlen 
szinü nadrág volt rajta.

Menetközben egy brilliant gyűrűt nézett, mely 
kis ujjára volt hűzva.

Másik kezében kis vászon-zsacskót tartott.



— Itt jön az ékszerész, gondolá Gáspár. Zsidó 
jellegéről rá lehet ismerni.

— Az ékszerész, mert valóban ő volt, Gáspárhoz 
közeledett, ki nem tévesztő szem elől, s alázatosan 
hajlongva szólt:

— Schwarzcnbach gróf úr?
— Az az ur ott, feleié Gáspár elhamarkodva 

és a bundás férfira mutatott.
A gróf megdöbbenve nézett a flamaudira.
Ez folytatta étkezését.
Az ékszerész arra fordult, újra hajlongott, s a 

gyűrűt mutatva, kérdé:
— Öné e gyűrű gróf úr ?
— Enyém volt, feleié amaz zavarodva, de ön 

megvette talán?
A gróf igyekezett arczát elrejteni Gáspár elől.
— Visszahoztam szólt az ékszerész, mert nem 

tudom, beleegyez-e gróf ur feltételeimbe. Lehetetlen 
többet adnom, mint a mennyit mondtam; tegyen kísér
letet társaimnál, nehogy aztán megbánja.

— Végezzünk! szólt a gróf. Nehezemre esik 
családi ékszeren túladni. . .  csak pillanatnyi zavar
ban vagyok; de vissza fogok ide térni, és akkor vissza- 
vásárlom a gyűrűt is.

— Igazán ? szólt a zsidó; lehetőleg tartogatom 
a mit sem Held, sem Salamon nem tehetne, azok 
rögtön eladnak mindent.

Hát megegyeztünk?
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— Beteg vagyok, szólt a bundás ember; niacs 
kedvem alkudozni, különben is ur vagyok, nem szo
kásom. Tudom, hogy szolgámat megvesztegette, és 
annyit adott neki, a mennyivel a kétszázhusz márkát 
az ékszer valódi becséig kiegészitené. Ausztriában 
már megszoktuk, hogy cselédeink lopjanak.

A gróf azért mondta e szavakat, hogy az idegen, 
ki neki alkalmatlan volt, értsen belőle.

Az azonban egész a kávézásba látszott merülni, 
s a mellett kalauzt olvasott.

—Kétszázhusz márka lesz az ára,ismétléa zsidó, 
nem is ügyelve a többi beszédre. Ennyiben egyeztünk 
meg; most látom, hogy ön valóban Schwarzenbaeh gróf.

— Abban ne is kételkedjék, feleié amaz méltó
ságteljesen.

— De bocsánatot kérek gróf ur, csak nem fizet
hetek ki bárkinek kétszázhusz márkát? képzelje csak 
ilyen nagy összeget! Izrael istene! mennyi pénz egy 
ragyogó kavicsért. Óvatosnak kell lennem, nagyon ke
veset nyerek mellette. Hátha még kétszer kellene ki
fizetnem ! Itt van a kétszázhusz márka.

Becsületes ember vagyok, mint a többiek. Már 
közmondásos rólunk: „A wormsi zsidó becsületes és 
vallásos.®

— Jól van! adja ide, — szólt a gróf hirtelen.
Kivette a zsidó kezéből a pénzes-zacskót és

zsebébe rejté.
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— Tessék megszámlálni! — szólt a zsidó szé
lesre huzva piros arczát és mosolyra hunyorítva szemeit.

— Nem szükséges.
— Nagyon hízelgő rám nézve. Látom, hogy ke- 

gyelmességed ismeri a hagyományt, a mely szerint a 
zsidók már 558 évvel Kr. sz e. be voltak telepedve 
a városba és tiltakoztak a keresztrefeszités ellen.

De én magam részéről szeretném még egyszer 
átszámlálni azt a nem jelentéktelen összeget: pénzzel 
óvatosan kell bánni, nem haragszik az azért Világért 
sem szeretnék önnek kevesebbet adni, mint a mennyi 
megilleti! többet sem szívesen adnék.

A bundás ember visszaadta a pénzeszacskót 
és lassan, óvatosan kirakosgatta az asztalra a sörös- 
kancsók közé a külömböző pénznemeket, melyekből az 
összeg állott.

Nehány darabot külön megmutatott, hogy 
bár be vannak feketedve, de értéküket még sem 
vesztették; a gróf türelmetlenül nézte.

Ebben a pillanatban tért vissza Ziegenbock 
Péter is szemle-utjából.'

— Semmi nyomuk! — szólt aflamandihozlépve.
Fáradt, csüggedt volt már.
— Biztos ön arról hogy emberei Worrasba jöt

tek ? — kérdé Gáspár.
— Biztos vagyok!
— Akkor kövesse példámat; étkezzék nyűgöd-
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tan ; éhes gyomornak nincs füle, sem szeme, — azt
tartják.

A hang és mozdulat, mely e szavakat kisérte, 
felkölték Ziegenbock Péter figyelmét.

Megnézte a bundás embert és az előtte pénzt 
számláló zsidót.

Ekkor lépett ki a templomból, száját kabátja 
ujjával törülgetve, „az osztrák főúr* aranyzsinó- 
ros inasa.

— Egek ! — kiáltá Péter.
Gépiesen dőlt a Gáspár mellett levő székre.
— Sejtettem . . .  sőt hittem is, — suttogá Gás

pár. Lássuk el magunkat jó), kedves Péterem, — 
folytató.

Rendelt újra két csésze kávét: egyet a maga, 
egyet Péter részére.

— őrállomásunk itt van ugy-e? Reggelizzünk 
hát nyakra-főre. Majd csak megmozdul a gróf is.

A gróf inasa bement a kávéházba, valószínűleg, 
hogy ott várja be ura parancsait, -  pohárral kezében.

A gróf bizonyosan gyanakodó volt s nem akart 
helyéről mozdulni, mig alkalmatlan szomszédai el 
nem távoznak.

Még egy pohár sört hozatott, ámbár eddig is 
eléggé kihütötte magát vele, meleg öltönye daczára.

Gáspár, a ki a legnagyobb önfeláldozásra készen 
volt, még egy adag tejeskávét rendelt.

Ez a cselekedete türelmetlenné tévé a nagy urat
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A flamandi touristának színlelte magát.
Sikerült neki. Nyílt őszinte arczával, különcz 

magatartásával könnyen tehette.
Senkinek sem jutott volna eszébe, hogy ráte

kintve, önkéntes rendőr van a szeme előtt.
Vörösbe kötött könyvecskét lapozott.
— Gyönyörű épület ez, — szólt Péterhez, a 

templomot és négy tornyát szemlélve; — ha kalau
zomnak hitelt adhatok, itt találhatók szent Embéde, 
szent Barbéde és szent Wellebéde sírjai . . .

— Tréfál ? — kérdé Ziegenbock Péter.
— Nem nevetek, nem tréfálok, — feleié Gáspár.
Kisasszony, még egy csésze kávét! — kiáltá a

pinczérnőhez fordulva.
-•  Egy pohár sört! viszhangozá az ál-osztrák 

mogorva hangon.
— Édes Péter, ön archeológus . . .
Péter ránézett a szólóra.
— Ön láthatja, hogy a székesegyház román 

stylben ép ü lt. . .
— Ön jobban ért hozzá, mint én, — feleié az 

ügynök, a ki szabadkozott a tudós szerepétől, melyet 
társa rárótt.

— Szent Lévinre! kedvem volna, ezt az épít
ményt lerajzolni, — szólt Gáspár, képtelennek érez
vén magát még több kávé elfogyasztására.

Zsebéből jegyzékkönyvet és irónt vett elő.
A gróf gyanúja tünedezni kezdett.
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Gáspár egy női arczképet vett ki a könyvecs
kéből és Péter elé helyezé-

— Ugy-e szép! — kiáltá elragadtatva.
— Nagyon szép! — feleié Péter nagyobb 

tűzzel, mint a mennyi egy régésztől feltételezhető.
— Ő miatta megyek Mainezba, — mondá hő

sünk, hogy szava messzebb is hallható legyen.
— Ah ! . . .  ezért a hölgyért ? — feleié Péter.
Halkabban folytatá :
— Mennyire le vagyok kötelezve, hogy gyön

géd érzelmeit miattam feláldozta . . .
Gáspár irónját hegyezte s aközben rejtve szem

mel kiséré a grófnak türelmetlenkedését.
Gáspár tiz perczig faragta igy irónját, midőn a 

gróf veszélytelennek találta az elvonulást.
Inasát nem éppen nagyurias füttyentéssel hívta 

és karjára dobá bundáját.
Kifizetve a sört, az osztrák gróf elindult, szol

gája által illő távolságban követve.
A nemes idegen jó alak volt, testhezálló lengyel 

kabátot, bő bugyogót, félmagas csizmát és félreosa- 
pott könnyű kalapot viselt.

— Most fejtse ki ügyességét, jó Péter, — szólt 
hősünk.

— Várjon meg, — feleié a nagyherczeg 
ügynöke.

Vágják le orromat, ha mielőbb meg nem tudom,
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hol lakik ez a gróf: ezek a mi embereink: felismer
tem őket.

Láthatja, mindenhol eladnak egy*egy darab 
ékszert, hogy pénzzé tegyék. Ha a nagyherczeg meg
bízottai volnának, el lennének látva pénzzel; semmi 
esetre sem szórnák el útközben a kincseket.

Ezek tehát tolvajok.
— Én elhiszem, — viszonzá Gáspár.
Egy óra múlva Ziegenbock Péter megtudta 

mondani társának, hogy az osztrák főur a „ Mainczi 
kapuhoz “ czimzett szállodában lakik.

— Ügyesen jutottam tudomására, — dicsekvék 
Péter. — De tudja, kit láttam, mikor visszajövök ?

— Azt nem nehéz kitalálni! Bizonyosan a két 
berlini rendőrt.

— Azokat! kikerültem őket. Most megmondom, 
mitevő legyen, ha segitni akar nekem.

— Szóljon.
— Szálljon be a „Mainczi kapu“-ba és tegye 

magát érintkezésbe a „gróffalbarátkozzék meg vele.
— Ne kívánjon olyan sokat, Péter !
A berlini rendőrök is nyomukba fognak jönni 

a tolvajoknak . . .
— Akkor veszve vannak.
— Ha csak ki nem játszuk amazokat.
Az van rám bízva; azért kérem segítségét.
— Jól teszi, ha ön nem mutatkozik abban a 

szállóban, sem környékén.
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— A városnak másik végére költözöm.
— Péter ur, ön leigázott; azt teszi velem, a 

mit akar.
— Gondoljon a herczeg elismerésére!
— Futok az indóházba málhámért s beszállok a 

#Mainczi kapu“-ba.
— Találkozásunk itt legyen.
— Jól van.
Gáspár odahagyta Himmelstein nagyherczeg 

ügynökét s az indóház felé tartott.
Kevés idő múlva szerény podgy ászával együtt 

megjelent a „Mainczi kapu"-bán.
Az egyik berlini rendőr már megelőzte ott.
Ezt pillantá meg legelőször, a mint belépett.
A flamandinak szobát nyitottak, gyorsan elhe

lyezte podgyászát és lesietett.
A rendőr titkos értekezést folytatott a ven

déglőssel.
Ez az, kivel Ziegenbock Péternek szám adása volt.
Gáspár szivarra gyújtott és a folyosón sétált le 

s fel az iroda előtt.
Schwarzenbach gróf neve ütötte meg fülét.
Hallgatózott.
— Bocsánat! — szólt. — Jól hallok ? Ide van 

szállva Schwarzenbach gróf ?
— Igen, feleié a vendéglős.
— Osztrák főúr, ugy-e ?
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— És 3n nem akarta hinni ? — fordult a ven
déglős "méltatlankodva a rendőrhez.

Diadalmas arczot öltött.
— Az én házamhoz nagy urak szállanak.
Itt még soha sem tartóztattak le gonosztevőt.
— Olyan is szokott történni, a mi még nem 

volt, — jegyzé meg a rendőr nyersen.
— Nálam nem, — tiltakozók a vendéglős; — 

arczismerő vagyok és holmi hitvány embert nem néz
nék ü r  n a k, sem pedig csirkefogót rendőrnek.

A rendőrügynök komolyan hallgatta, de Gáspár 
fürkésző pillantása sérté.

— Hisz a németországi fürdőkben más nagy
urat alig talál az ember, csak Schwarzenbach grófot; 
mindenhol ott van, a hol az arisztokratia gyülekezik.

Szolgáinak égszínkék bérruhája ismeretes Kon- 
stantinápolytól Párisig. Körülbelül harmincz éves 
férfi ?

— Igen, feleié a vendéglős.
— Szakái tálán.
— IgeD.
— Hosszú álla van ?
— Előreálló
— Jó termete 0
— Hiszem az t!
— De beteges, fázékony!
— De mennyire !
Hősünk felsohajtott.
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Nagyon érdekelhette Ziegenbock Péter s a 
Dagyherczeg gyémántdolga, hogy képes volt igy
beszélni.

Azzal nyugtatta meg magát, hogy felsőbb meg
hagyásból, magasabb akaratot teljesítve vet gátat 
az igazság-szolgáltatás rendes menetének.

— A mi személyleirásunk tökéletesen hozzá
egyez az osztrák grófhoz, — szólt a berlini rendőr.

Ezért sürgettem . . .
— Most már felesleges, — feleié a vendéglős 

haragosan.
— Felesleges! . . .  kérdés dolga, mondá a szí

vós ember.
— De csak hallotta ezt az urat ? Nem én mon

dattam v e le !
— Akkor hát bele kell nyugodnom, — mondá a 

rendőr, mig arczkifejezése ellenkezésbe jött szavaival.
— Kutasson a városban; van elég roszhirü 

szálló, a hol megtalálhatja gazembereit.
Nézze a régi püspöki palota mellett; vagy a 

zsinagógával szemben és a „Szarvas Siegfried“-nél.
Csak berlini ember kétkedhet az én házam be

csületében! — folytatá a rendőr csípőre tett kézzel. 
Minden kellemetlenség, zaklatás, veszedelem on
nan jön!

A rendőr elutasításnak vette ezeket a szavakat.
Köszönt és ellábolt.

Montretout grófné. 4
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— Jól ismeri a grófot? — kérdé a vendéglős 
Gáspártól.

— Nagyon . . .  de nem vagyok oly szerencsés, 
hogy ő.is ismerne.

— Gazdag ?
— Nagyon !
— Rendezett vagyonnal bir ?
— Nagyon rendezett. Mért kérdi ?
— Mert egy drága ékszert adott el. Mi mindent 

tudunk.
— Olyan könnyelmű, esztelen, bolondos!
— Nem hinné az ember. . .  ha őt látja.
— Meglepő dolgokat hallottam már felőle! 

Bőkezűségének nincs határa.
A vendéglős örvendve dörzsölte kezeit és Gás

pár elégedetten gondolt arra, hogy a ravasz titok- 
szerű. egyén, most neki fogja köszönhetni, ha jól fel
rovott számlát tesznek itt elébe.

Gáspár a székesegyház környékén füstölte el 
szivarja végét.

Rögtön elbeszélte Péternek közbeszólásának 
eredményét.

— Nem tagadom, ön olyan szerepet rótt rám, 
a milyenhez semmi hajlamom.

— Nem közöltem indokaimat ? fogadja köszö- 
netemet és ne bántsa lelkifurdalás.

A város végére mentek ebédelni; vígan itták a
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jó fehér bort, mely a környék terméke és „Lieb- 
frauenmilch" néven ismeretes.

Ebéd után időtöltésből, és hogy a figyelmet 
kikerüljék, elsétáltak Pfiffigheimba a Luther-oromra.

Majdnem éjjel volt, mikor visszatértek.
— Éjjel, mond Ziegenbock Péter, kikémlelhet

jük a berlini ügynököket . . .
— Meglássuk, mint működnek, — tévé hozzá 

Gáspár.
Nemsokára felfedezték a hosszú sovány rendőrt, 

amint társával együtt a házak tövében sompolygott.
— Kövessük őket, — mondá Péter, — hová 

mennek.
A rendőrök bejárták az utczákat.
Nem ismerték a várost, sokszor néptelen he

lyekre jutottak s vissza kellett fordulniok.
Egyszerre szemben állottak Ziegenbock Péter

rel és Gáspárral, kik meglepetve néztek rájuk.
— Mért kémkednek önök utánunk ? — kérdé 

Dómig Kilián Pétertől.
E hangra felforrott a kis ember vére.
— Mi közöd hozzá ? — feleié.
— Hogyan?
— Nyomorult! Emlékszel még Grégyre ?
A másik nem felelt, csak egy lépést hátrált.
— Tiszteljék bennünk a rend őreit, — szólt 

Dornig kísérője, Gáspár vállát durván megragadva.
4*
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— Nem nagyon tiszteletreméltó rendőrök! szólt 
vissza Gáspár, ellökve magától a rendőr közeget.

Péter torkon ragadta ellenfelét.
— Emlékszel Ziegenbock Péterre, a kit Mainz- 

ban, majd agyon szúrtál ?
— Segítség! kiáltá a vén rabló, látván, hogy 

felismerik.
És eszébe jutván, hogy ő is rendőr igy, szólt tár

sához:
— Fogjuk el őket!
Gáspár aczél öklözővei lévén felfegyverkezve,, 

csakhamar földre terité Dómig kísérőjét.
Péter ugyanabban a pillanatban került ki egy 

főbeütést, melylyel Kiliánt akarta illetni.
— Nyomorult gyilkos! kiáltá dühtől tajtékozva; 

a büntető igazság hozott utamba.
És pisztolyát öltönye-zsebéből kirántva, Főbe

lőtte a berlinit.
Kilián oda rogyott a földre, jajgató társa mellé.
Ő már nem kelhetett fel többé, Péter golyója 

okozta halálát.
Nagy vértócsában feküdt, mely szemlátomást 

növekedett.
A félhomályban, mely az éj beálltával, mind 

inkább sötétséggé vált, Péter és Gáspár kérdő tekin
tetet vetettek egymásra.

Péter szeme vad fényben ragyogott, mert most
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megboszulta magát, és megbüntette a gyilkost, a ki 
már kétszer menekült az igazságszolgáltatás elől.

Hősünk nagyon meg volt lepetve az események 
gyorsasága által, s kissé megijedt a következmé
nyektől.

— Meg van sebesitve ? kérdé Péter.
— Nem én, — feleié Gáspár, — de restelem, 

hogy ilyen dologba keveredtem.
— Ez ugyan megkapta jutalmát, mondá Péter 

még mindig elvakitva haragjától.
A távolból zaj hallatszott; mindig növekedett : 

a pisztolylövés felriasztotta a környék lakóit.
Az emberek kidugták fejeiket az ablakokon, s 

a kapuk alatt dühösen ugattak a kutyák.
— Szeretném tudni, igazán meghalt-e! szólt 

Péter áldozatát szemlélve.
— Jobb volna kereket oldani, — kiáltá Gáspár, 

mert ez komoly dolog. Még az ön üldözési ügyére 
sem volna előnyös, ha itt kérdőre vonatnánk. Nagyon 
hirtelen, s meggondulatlanul végezte dolgát.

— Csak egyet sajnálok, feleié Péter, — hogy 
ön is bele keveredett. Ez azfember megérdemelte sor
sát, ha én meg nem ölöm, ő ölt volna meg engem. 
Jogom volt magamat védelmezni. . . .  De távozzunk, 
a másik, ki semmi esetre sem jobb nálánál, majd se
gít magán valahogy.



Egy óra múlva Ziegenbock Péter elégedetten 
tért be szállására.

— Végre eltettem láb alól Madai embereit! 
Uram meg lesz velem elégedve!

Van dér Gomm Gáspár elbeszélésünk igazi hőse 
ép abban a pillanatban lépett szobájába, de kevésbbé 
elégedetten, mint a nagyherczeg ügynöke.

Sajnálta, hogy a dulakodásba bele avatkozott, 
a mely egy, vagy talán két emberre nézve is végze
tes lón.

Le akart feküdni, hogy aludjék, feledjen.
Midőn félig levetkőzött, újra felvette ruháit, és 

távozni készült.
Fel akarta keresni a sebesültet, és segíteni rajta, 

mert az kötelessége volt.
Csak az tartóztatá, hogy Dómig haláláért fele

lőségre vonják, és akkor kénytelen lesz elárulni azt, 
kihez oktalanul, mint társ szegődött.
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Szivarra gyújtott és fölnyitá ablakát, hogy szo
rongó mellébe levegőt szívhasson.

A szerény kis szobának ablaka udvarra szolgált. 
Szemben magas fehér fal emelkedett, mint egy óriási 
kifeszitett fehér vászon.

A falra egy darab világosság verődött, melyen 
mozgó árnyak vonták magára figyelmét.

Ez a világosság az első emeleten nyitva levő ab
lak viszfénye volt.

Gáspár a második emeleten lakott.
Gáspár két arczélt különböztetett meg, és fel

ismerő róluk a kalandorokat, kiket Ziegenbock Péter 
hivatalból üldözött.

A két ember asztal mellett ült, egész bizalma
san pipáztak és ittak. Halkan beszélgettek, és titok- 
szerüen, mert minduntalan összedugták fejüket.

Gáspár figyelemmel kisérte a mozdulatokat, és 
hallotta a koczczintást, mikor/ a poharak összeértek.

Midőn már jó sokáig ittak, az egyik, a kiben 
Gáspár a grófot ismerte fel, felállt, s egy kis szekrényt 
hozott az asztalra. Különböző tárgyakat, valószínűleg 
ékszereket vettek ki belőle, s hosszan nézegették.

A gróf több gyűrűt megpróbált, végre egyet 
megtartott ujján.

— Ezek az emberek értik az ügyes tolvajfogá
sokat, gondolá Gáspár; kerülő utakon menekülnek, 
kiszámított lassúsággal, álöltözetben, hamis név 
alatt.
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És ha ezek közönséges tolvajok volnának, nem 
segitené előmenekvésiiket még az, a kit meglop
tak, és Péter beszéde után ítélve még azt a szíves
séget is megtette nekik, hogy felnyitá előttük a vas
szekrényt. Ezt a különös ügyet nem könnyű felde
ríteni.

Midőn az „uraság* le akart feküdni, nagyhangon 
osztá parancsait álszolgájának.

— Titusz papucsaimat! Titusz pongyola ru
hámat ! Titusz grogomat! Titusz korán felkölts 
reggel !

Titusz nagy zavarban lett volna, ha mindezt 
elő kellene teremteni.

A nagy ur csak fitogtatni akarta magát a világ 
előtt, öltözéke igen kevés darabból állott. Grogot 
pedig ő kegyelmessége untig eleget ivott Titusz tár
saságában.

— Ügyes gazemberek, — mormogá Gáspár, — 
de miért akar korán kelni ?

Ez a kérdés nem hagyta aludni.
Korán reggel zajt hallott a lépcsőn.
Felkelt, lement, és megtudta, hogy a nemes 

osztrák a naponta közlekedő hajón Wormsból Mainzba 
hajózott a Rajnán.

— Mily udvarias emberek, az ő révükön vissza 
mehetek Mainzba, anélkül, hogy Ziegenbockot cser
ben hagynám. így jó is lesz.

Az újdonságot közölni kellett ez utóbbival.
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Gáspár sietett is.
— Mainczba! hajón! kiáltá a kis ember a hir 

hallatára. Egy óra múlva vonat is indul, ha sietünk 
előtte érkezünk Mainzba.

Gáspár lemondott ellenkezési jogáról. Követte 
Himmelstein nagyherzeg ügynökét.

Ziegenbock Péter igazat mondott. Épen akkor 
érkeztek a mainczi indóházba, mikor a gőzhajó csen- 
getyüje megszólalt.

Gáspár és Ziegenbock a Rajna partjára men
tek, és lesbe álltak a kiszállónál.

Kimeresztett szemekkel bámultak meg minden
utast.

Mind hiába: Nem jött sem a gróf, (igazi vagy 
ál) Bem szolgája, (valódi vagy szinlett.)

Hősünk már nevetségesnek találta hely zetét> 
midőn az ügynök, ki utolsó perczig nem adta meg 
magát; vallatni kezdte a hajóslegényt, a ki a partra 
jött kinyujtózkodni.

— Hát vízbe dobtak két utast ? hogy nincse
nek a kiszállók közt, mikor a hajón voltak ?

— Yizbe dobtuk ? valóban nem bántam volna. 
Nem jó szent embereket vizen vinni, szerencsétlen
séget hoz. Unokaöcsém is megszökött egy brémai 
hajóról, mikor az egy püspököt, és két apáczát szán
dékozott Sumatrába vinni. A matrózok jól tudják, 
hogy az szerencsétlenséget hoz a hajóra.

— Nem beszélek én papokról, — mondá Péter.
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Jött ezen a hajón Wormsból egy osztrák gróf és 
szolgája.

— Nem láttam.
— De én tudom.
— De én nem láttam! Úgy talán szopós még 

az a gróf? Gernsheimban egy dajka szállt ki szopós j 
gyermekkel.

— Ne tréfáljon!
— Hát a két szabadságos katona!
Niersteinnal szemben szálltak ki.
A többi utast útközben vettük fel különböző 

helyeken, s partra is tettük őket.

— Meglepő, mormogá Ziegenbock; de hát a 
papok ?

— Ketten voltak, — feleié a hajós, — az 
egyik valami plébános, a másik sekrestyés lehetett.

— Mit csináltak velük ?
— A pap betegesnek látszott. Nackenheimban 

tettük partra
— Ezek azok! kiáltá Gáspár, ügy látszik a vad 

keresztül futott az utón. Megint túlhajtotta buzgó 
vadász. 1

A nagyherczeg ügynöke elégedetlen arezot 
vágott.

— Fiatal volt az a pap? faggatá Péter a 
hajóst.
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— Úgy harmincz éves, — feleié az.
— Majd elmondom én a többit, szólt közbe 

Gáspár. Halvány zöldes arcz, vékony orr, mint a kés
hegy, előrenyult áll, kissé göndör haj, sem szakái, 
sem bajusz. Elég jó arcz, bár nem szabályos.

— Ez az ! ez az ! talán keresik őket ? — kere
sünk valakit, feleié Gáspár.

— Talán ezek ölték meg a berlini rendőröket 
múlt éjjel Wormsban.

— Gáspár elhamarkodva felelni akart, és bi
zonyosan elárulta volna magát, ha Ziegenbock Péter 
meg nem akadályozza.

— Hát megöltek az éjjel két embert Worms
ban ? kérdé.

— Majdnem! az egyik még tudott beszélni, és 
leírta a gyilkosokat, a másik örökre elveszté hangját.

Ziegenbock Péter fejében rohamosan váltakoz
tak a gondolatok.

Gáspár fejében e mondat ütött szeget: „ Az egyik 
tudott beszélni."

Péter nyugodtan szólt:
— Egész más okból keressük embereinket; elég 

komoly ok, hogysem más is járuljon hozzá.
— Menjenek Nackenheimba.
— Mást nem is tehetünk.
— Két óra múlva indul a hajó.
— Köszönöm barátom, szólt a flamandi; ön
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nagy szolgálatokat tett nekünk, tévé hozzá nem épen 
melegen.

Péter és Gáspár kénytelen volt visszatérni a 
szép utón.

Czélhoz kellett jutniok. Péter buzgón teljesité 
hivatását.

Gáspár azonban kelletlen arczot vágott.



Nackenheim szerény helység a Rajna partján.
A nép szegény, de a vidék gazdag és nem egy 

szép nyári lak emelkedik ottan.
Himmelstein nagyherczeg gyémántjainak elrab

lói azt határozák, hogy itt időznek, a mig nyomukat 
vesztik a rendőrök, a kiket ösztönszerüleg éreztek 
maguk mögött, rendesen a gonosztevők.

Az állatnak is van ily ösztöne, mikor érzi, hogy 
vadászok és kutyák üldözik.

Egy pár fekete selyem-harisnya, és ezüst csatos 
ezipő foglalta el a magyar csizma helyét; fehér nyak
kendő, hosszú papi kabát lelkészszé változtatta a 
főurat.

Az inas eladta zsinóros bérruháját a zsibárus- 
nál, a ki adott neki helyette fekete szőresuhát. És 
így a világi szolgából egyházi lett.

Ez az átöltözés könnyen ment, mert a gróf
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bundája, és inasának hosszú orosz köpenyege öltö
nyeiket egészen elfedte.

Kalandoraink ennél nehezebb átváltozásokon is 
mentek keresztül.

A szereposztásnál, mintMoliére és Beaumarchais 
színházaiban az ügyesebb vállalta az alárendelt sze
repet. A másiknak hagyta az előkelőbbet, mely ke
vesebb ravaszságot követelt.

A két ügyes tolvaj, külön-külön szállt hajóra. 
És kivéve a matrózt, talán senkisem vette észre, hogy 
Nackenheimban együtt szálltak ki.

A lelkész bizonyos Betrttger Károly volt, a ki 
Berlinből származott. Követője Kralle Hans, ismere
tes volt a Bauernfangerek előtt.

Alig léptek partra, már tudták a környék la
kosainak neveit és élettörténetét.

Hálójukat, bizonyos Kuppenheim bárónéra ve
tették ki.

Kuppenheim Balbina bárónő halvány, szőke nő 
volt, meglehetős kövér, még hozzá özvegy, és vagy 
tizenkét év óta huszonöt esztendőt tett mozdu
latlanná.

Különben kitűnő hölgy volt, egyetlen ismert 
hibája, hogy mindenhol unatkozott, hol nem hódol
tak neki.

Igen jótékony volt, és jövedelmét nem mind 
piperére, a stuttgarti színház páholy-jegyeire (itt la
kott télen át) és a nyáron látogatott fürdőkre költé.
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A helybeli katholikus kápolnának egy oltárképet 
ajándékozott, melyet egy düsseldorfi iskolából került 
fiatal művész készített. Még pedig saját szemei előtt.

így a kegyes tény egy szőlő és legelő árába 
terült neki, a mivel a vásznat, festéket és a művészi 
lelkesedést ébresztő champagnert fizette.

Kralle és Betrüger jól tudták ezt a dolgot, mi
után Nackenheim egyik vendéglőjében megpihentek.

Gyorsan elkészítették a tervet.
A kegyes úrnő vendégszeretetét fogják kérni, 

és a Jerusalemben építendő szent kápolnára 
gyűjteni.

Hamis ajánló-levelek, melyekkel véletlenül ren
delkeztek, bírták e gondolatra a két csalót.

Betrüger Károly úgy mutatja be magát, mint 
Vladika dalmátiai herczegnő gyóntatója.

Ez a herczegnő bár képzeleti lény, de ájtatos 
és gazdag.

Kralle Hans, mint hű és önfeláldozó szolga, 
követi.

Tehát utón voltak a bárónő kastélya felé.
Kralle vitte a kincset, a herczeg gyémántjait.
Úgy kellett bemutatni, mint gazdag ajándéko

kat, a gyűjtés eredményét.
Betrüger Károly egész önmegadással vette vál

lára a közös podgyászt, mely durva vászonba volt be
varrva.

Egyik kezében tömött uti-táskát vitt.
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A főrangú kastély közelében változtatni kellett 
a rendszert, ott majd a két utasból, ismét ur és 
szolga lesz.

Ha Betrüger nagyon fáradtnak látszik, azt 
mondja, hogy beteges.

így tehát Károly volt a teherhordó, mielőtt pap 
lett belőle, a ki a római udvarnál is jó hirben áll.

Minden pompásan sikerült.
A bárónő felszóllitotta őket, hogy pihenjék ki 

nála a fáradalmakat, melyeket az egyházért eddig 
szenvedtek.

Magára vállalta, hogy a szomszédok között 
gyűjtést rendez.

Betrüger Károly annyira megnyerte bizalmát, 
hogy a derék hölgy mint nagy kedvezményt kérte ki 
tőle, hogy mielőtt fürdőre megy, atyai felügyelete alatt 
ájtatóskodásokat végezhessen.

Betrüger nem félt attól, hogy e szentségtörő 
komédia végletekig megy és kénytelen lesz a naiv 
bárónő gyónását meghallgatni.

Már három nap óta Péter és Gáspár is Nacken- 
heimban voltak, mintha ott gyökeret vertek volna.

Tudták, hogy a két gazember, kiket követniök 
kell, a bárónőnél élősködik.

Be kellett várniok, mig eltelnek a mulatsággal.
Péter naphosszant horgászott egy patakocska 

partján, mely a Rajnába vitte vizét.
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Be többször nézett a szemközti dombon emel
kedő kastélyra, mint a horgon akadt halacskára.

Gáspár apró papírokra rajzolgatta a tájat, nem 
feledte a bárónő kastélyát sem; de komolyan sajnálni 
kezdte, hogy csupa igazságszeretetből is az ismeret
len által vonzatva Péterhez csatlakozék.

Féter a kényszerült tétlenséget arra használta, 
hogy pontos tudósítást küldjön Himmelsteinnagyher- 
czegségbe a történtekről.

Péter és társa folyton a két kalandorról beszél
getett, és a Wormsban töltött utolsó est drámai ki
meneteléről.

Különösen a flamandi aggódott sokat e miatt.
— Higyje meg, sok bajt fog ez okozni nekünk, 

mondá.
Péter a kastélyra pillantott, azután a folydogáló 

vízre, és mindig igy válaszolt:
— Az az én dolgom. Ha megmondom, hogy ki 

ő, és hogy nem akartam arra a sorsra jutni, a melybe 
első ízben juttatott, el fogják hallgatni a dolgot.

Gondoljon inkább arra, a kit a földre terített.
Gáspár ledörgölt papírjáról nehány ferde vonást, 

és szólt:
— Ismerem öklöm erejét, s tudom, hogy ez 

felkelt.
Ez a beszélgetés naponkint hússzor ismétlődött 

csekély változással.
Péter és Gáspár már kedd óta Nackenheimban

Montretout grófnő. 5
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időztek, vendéglőben laktak, s a Péternél levő eleség- 
gel táplálkoztak.

Szombaton reggel meghallották, hogy a két 
kalandor távozott a kastélyból ismeretlen irányba.

Péter látogatást tett a bárónénál.
Ez még mindig könnyezett a derék lelkész után, 

kire lelki üdvösségét bizta.
Péter nem tétovázott.
Kegyetlenül feltárta a valót. Megmondta, hogy 

csalásnak lett áldozata. A gyémántrablásról nem 
szólt egy szót sem.

Á bárónő nem hallgathatta végig, mert elájult.
Midőn magához tért, rendeletet adott, hogy 

számlálják meg az asztalkendőket, s az ezüst evő
eszközt,

Semmi sem hiányzott.
— Ah! kiáltá a bárónő; inkább loptak volna el 

egy pár ezüst kanalat, mintsem, hogy engem bolonddá 
tettek.

— Vigasztalódjék asszonyom, a szándék jó 
volt, — biztatá Péter.

— Nem lehet; hiszen meggyóntam nekik.
A bárónő felnyitotta az ablakokat; majd megfult.
Midőn a szégyenpir kissé enyészett arczárói, 

igy szólt:
—Tartóztassák le őket, megmondom hol vannak.
— Nagyon szeretném tudni, hol vannak, de el 

nem foghatom őket.



63

— Ez kellemetlen! kiáltá Kuppenheim bárónő. 
Akadálytalanul csalhatják a népet.

— Legyen nyugodt asszonyom, majd szám
adásra vonatnak. Csak nagyon kérem, méltoztassék 
elhallgatni ezt a dolgot; az ügy igen fontos, azért 
közöltem, mert itt biztos titoktartást remélhettem.

— Vigyen el az ördög! kiáltá a bárónő bo- 
szankodva.

Péter nyugodt maradt.
— Vágják le az orromat, ha én a magam részé

ről felemlitem a méltóságos bárónő kalandját. Csak 
ha meg fogja engedni. És még akkor is kíméletesen.

Péter a bárónőt minden áron bele akarta vonni 
az ügybe titoktartás mellett.

— Államtitok, mondá ujját szájára helyezve.
— Hátha mások is úgy megjárják, mint én ? 

szólt a bárónő mosolyogva.
— Akkor legalább nem mondhatják, hogy egye

dül a bárónét tudták megcsalni.
De hol voltak tulajdonképen a gyémánttolvajok ?
Előtte való este indultak e l; és négymérföldnyi 

távolban akartak újra tábort ütni, egy nyugalomba 
lépett mainczi kereskedő nyári-lakásában, kinek Kup
penheim bárónő állítása szerint kitűnő szép leánya van.

Kalandoraink belátták, hogy most már igazságo
san kell eljárni.

Vetélytársak voltak; sorsot húztak tehát, me
lyik a kettő közül lépjen fel mint kérő ?

5*



64

A sors Betrüger Károlynak kedvezett.
Újra ruhát cserélve ismételhették, a wormsi 

mesét.
Az „osztrák főiír" fog kincseivel ragyogni; és 

nagyon valószínű, hogy nehány hétig a kastélyban 
időzhetnek.

Kuppenheimné fürdőre megy; tőle nem lehet 
tartani.

Nem választhattak; miután a vendéglőbeszállás 
nem volt biztos, kastélyokhoz kellett fordulni.

Csak három hétig maradhassanak a dúsgazdag 
Görynél, és kedves családjánál, azalatt a rendőrök 
elszélednek, s az ut szabad lesz.

Péter nem nyújthatott ennyi felvilágosítást 
Gáspárnak, midőn a bárónénál te tt látogatásáról je
lentést tett neki.

De bármily regényes színben tüntette is fel a 
dolgot, semmi sem volt képes hősünket tovább is a 
Rajna partján tartóztatni.

— Nagyon sajnálom kedves Péter, de meg kell 
válnunk. Ez nem nekem való mesterség. Utóvégre is 
nem azért jöttem Németországba, hogy templomokat, 
és kastélyokat rajzoljak, tejes kávét igyam, és hideg 
sültet egyem.

Este felé búcsút mondok, és a hajón visszame
gyek Mainczba.

Ott megtalálhat újra, ha nemsokára visszajön.
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A „ Harcsa* szállodában leszek; különös volna, 
ha nem kapnék ott helyet.

Élményeiről adjon pontos értesítést. Ne feledje, 
hogy a nagyherczeg pártfogását is ígérte. Számítha
tok rá ?

— Számíthat! mondá Péter határozottan. Hiszen 
ön segitett megszabadítani az üldözötteket a berlini 
rendőröktől A mi közbelépésünk és közrejátszásunk 
nélkül elmenekülhettek volna könnyen Wormsból?

Ön számíthat párfogásra.
Hisz önnek még élete is veszélyben forgott, 

mikor megvívtunk . . .
— Ez bánt engemet. . .  csak az a wormsi do

log ne történt volna.
— Ne búsuljon; mindent magamra veszek. .
— Rósz előjel kedves P é te r; rósz előjel.



VII.

Mainczban a Schiller-téren, szemben a volt kor
mányzói palotával egy ódon ház áll, mely abban az 
időben, mikor még a hársakkal beültetett, és Német
ország legnagyobb költőjének szobrával diszeskedő 
tér még marhavásár tere volt.

Ez a ház egy nyugalmazott ezredesé, Braudt 
űré, kit egész Mainz jól ismer személyes tulajdonai
ról és csábitó élettársának szépségéről.

Az ezredes 1871-ben nemességet kapott.
Egy landwehrezred parancsnoka volt, és Páris 

alatt oly ügyesen működött, hogy a januári csatáro
zások után Montretout gróf czimet nyert.

Lássuk hogyan:
A csata végeztével ezredesünk egy csapat fo- 

golylyal találkozott, mely a Saint-Cloud felett emel
kedő halmon esett zsákmányul.

Az ezredes élükre állott, és miután véletlenül
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pár perczczel előbb egy gyenge golyó kissé megütötte, 
s bőrét felkarczolá, Brandt ur büszkén mutogatta 
sebét, dicsekedett vele, és a zavart felhasználva, saját 
érdeméül rótta fel a francziák elfogatását.

A császár elismerését óhajtván kifejezni Maincz 
városa iránt, mely ót tárt karokkal fogadta, megra
gadd az alkalmat, nemességet adott az ezredesnek; 
Montretout gróf czimmel ruházta fel, s ezeu felül ér
demrenddel is jutalmazd.

A rósz nyelvek azt beszélték, hogy Brandt ur 
ezeket a kitüntéseket inkább felesége szépségének, 
mintsem az ő harczi érdemeinek köszönhette.

Őrnagya még azt is ráfogta, hogy a M o n t r e 
t o u t  név, melyet az uj grófnő M o n t r e - t o u t e -  
nak ejtett, felsőbb helyről származott tréfás epi* 
gramm ; egy hadnagyocska pedig nem győzött szójá
tékokat alkalmazni a hölgy bársonysima bőrére, és 
férje pergamentjére.

Egy fiatal barna férfi közeledett az új Kástrich 
városrész felől, s a téren keresztül az ezredes háza 
felé tartott.

A mi flamandink volt Ziegenbock Péter társa, ki 
szabaddá tette magát.

Az ezredes háza elé érve, Van dér Gomm Gás
pár megfogta a kapun díszelgő kopogót, és félénken 
zajtalanul ejté vissza.

Azután visszafordult a tér közepére, mintha 
Schiller szobrát nézné, hogy zavarát palástolja.
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Pár percznyi gondolkodás után határozott, is- 
mét visszatért az ódon házhoz és kétszer kopogott.

A kapuajtó rögtön felnyílt, még pedig az öreg 
ezredes maga teljesité a kapus tisztét, miután a leső
ablakon észrevette az idegen mozdulatait s kiváncsi 
volt megtudni, mit keres nála.

Hősünk felismerte a vörösképü, vastag kis em
berben a ház barátságtalan gazdáját; bátorsága újra 

csökkent.
A nyugalmazott ezredesből kilátszott a volt 

katona, állig begombolt kabátot viselt.
Arczkifejezése fejes, mogorva emberre muta

tott, ki nem valami lángész és nem tűri a hosszas 
okoskodást.

Szegletes fejét kefeszerü haj fedte.
Félig zárt szürke szemei tömör szemöldök alatt

ültek.
Orrától felfelé mély ráncz szelte ketté homlokát, 

ez volt rósz kedvének rendes kardvágása.
Hosszú, hegyes szürke bajsza olyan volt, mint 

a vadkan agyara.
Széles, bő fekete selyem nyakkendő volt több

rétűén a nyaka köré tekerve és fej mozdulatait fe
szessé tette.

Ha ehez terjedelmes, hízott alakot képzelünk, 
előttünk áll a hős Montretout.

Brandt ur hatvan éves lehetett és különbözött
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a többi ezredestől. Személyleirása még bővebb ma
gyarázatot igényel.

A vén harczos mint szemtanú szerette elbeszél
getni a hadjáratokat, melyekről csak olvasott, vagy 
mesélni hallott.

Tényleg csak a franczia hadjáratban vett részt; 
de az ezred, a melynek ő parancsnoka volt, járt 
Schlesvigben és Csehországban is ; részt vett a sado- 
vai ütközetben és igy Brandt ezredes megszokta a 
szójárást.

„Ott voltunk! Meleg volt, ezer millióm k artács!“
Azt hihette volna az ember, mindenhol ő ara

tott legtöbb dicsőséget.
Sőt mi több; elődje, az ezredes Sadowánál meg

sebesülvén, Brandt ur, mikor köszvénye bántotta, 
mindig azt emlegető, hogy mennyire megpróbálta a 
sado^ai ütközet az ezredeseket.

Ez az első seb még kevesebb alappal birt, mint 
a második, melyért a Montretout nevet kapta. Ez 
utóbbinál bizonyitékul felmutathatta a golyót; meg 
is tette sokszor; üvegfedelü szekrénykében tartá bár
sony párnácskán, a társalgóterem legszembeötlőbb 
helyén.

Kedves mulatsága volt az elismerő nyilatkoza
tokat az óngolyó fényképével jutalmazni.

A kávéház rendes látogatói, kik fültanui voltak 
ezeknek az elbeszéléseknek, nem igen adtak neki hi
telt, sőt nevetségessé tették.
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Különösen egy párbaj történetet szerettek em
legetni, mikor a két haragos ellenfél a segédek csel
fogása folytán oly bűvös pisztolyokkal lőtt egymásra, 
hogy az ezredes orrára egy bohócz, ellenfele mellére 
egy kitömött csíz repült belőle.

Minden reggel hét órakor télen- nyáron az ez
redes inasának első kötelessége az időjárásról jelen
tést tenni és a kert felé kifüggesztett barométer álla
potát megvizsgálni.

Ez is egyik bogara volt a vén harczosnak.
Mikor megreggelizett, pongyola öltözetében, 

vagy porczellán pipával szájában, körüljárta a kertet 
és egy betűig végig olvasá a „Mainczi hirlap“-ota 
meteorologiai jelentéstől az utolsó hirdetésig.

Ilyen alkalommal botlott egy nyílt üzenetre, 
mely valószínűleg kedves életpárjához volt intézve 
s igy hangzott:

,Az a hölgy, ki tegnap négy órakor kék bár
sony ruhában, rózsaszín kalappal, rószaszin haris
nyában és légyszárnyszinü czipőben a Louis-utczán 
végigment, kéretik, hogy küldjön üzenetet imádójá
nak S . . .  Edmondnak e lapok szerkesztőségébe.“

Az ezredes ketté hasította az újságot és elha- 
tározá, hogy Edmond füleit levágja.

Ő maga irt és légyottot adott; de midőn az 
„imádóval* szemben állt és abban a „magas szü
letésű* 8 . . .  hadsegédet ismerte fel . . .  büszkén 
szorított vele kezet.



71

Tizenegy órakor vége volt az újságolvasásnak.
Ekkor az ezredes az „Allemania“ sörházba ment 

gs ott kiürité rendes sör-adagját absinth kíséretében.
Midőn ebédre hazafelé sietett, el nem mulasztó 

a székesegyház előtt haladni el s ott megnézni Dr. 
Oxenkopf tanár barometrumát, ki azon hitben, hogy 
ő az elemek ura, kénye kedve szerint igazgatta a 
légmérőt.

Egy órakor ismét megjelent az ezredes háza 
kapujában mogorvábban, mint délelőtt, mert az 
emésztés mindig nehezére esett.

A színház mellett levő Milani kávéház felé tar
tott ilyenkor.

Oda szoktak gyülekezni a tisztek és színésznők.
Brandt ur olykor megfeledkezett magáról és 

régi szokás szerint megölelt egy-egy színésznőt: 
Brandt ur nem volt mindig nyugalmazott állapotban; 
sőt mi több, ezen a téren kifejtett hőstetteiről sze
rényen hallgatott!

Helyette mások beszélték, hogy mint ellenáll- 
hatlan Faust, sok ártatlan Margaréta körül ólálko
dott s titokban még azt is beszélték, hogy a 98. ezred 
fiatal trombitása Spitz, az ő fia volna.

A magasrangu tiszt fiát, kinek anyja egy marko- 
tányosnő volt, mint az ezred gyermekét nevelték fel 
s igy lett Spitz a maiuzi helyőrség zenekarának első 
trombitása.



Csinos fiú volt s ha elhaladt az utezán, minden 
fiatal leány utánna nézett a kapuból.

A szakácsnők és dajkák még a mellék-utczák- 
ból is előfutottak, mikor Spitz a Guttenberg-téren 
vigan fújta trombitáját.

A milani kávéházban az ezredes két nyugalma
zott és rokkant tiszttársával kártyázgacott.

Félnégykor a két társ rendesen szó nélkül tá
vozott, mert ebben a pillanatban Brandt ur már ren
desen aludt.

Egyszer valamelyik tréfás egyén sípot helyezett 
nyitott szájába, mit a jó ezredes ébredésekor szivar
nak gondolván, kiáltozni kezdett:

— Gyufát ide, ezer kartács!
Mindenki hangosan nevetett.
Huszonegy napig az ezredes nem volt látható a 

kávéházban,
Nem akart többé odajönni, csakis egy küldött

ség kérelmének engedve tette folytatólag.
Hét órakor a grófné ezredesné asztalnál találta 

férjét.
Yacsoráltak; azután pongyola kabátot öltött, 8 

amerikai székében himbálódva a „Katonai heti lap “-ot 
olvasta, mely hivatva volt, őt mindig dühbe hozni.

Ekkor természetes durvasága fékezhetlen volt; 
nem ismert határt, vissza kívánta azt az időt, midőn 
katonáit korbácsolhatta, vagy pedig a gyakorlatok
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végeztével a kaszárnya egyik termét foglyokkal tölt
hette meg.

Majd felfordult mérgében, hogy nem szórhatta 
környezetének szemébe kedvencz szitkozódásait:

— Haltsmaul! Schweinpelz! Seehunde!
Szinte viszketett a torka.
A grófnő csak „egy millió kartács“-ot enge

délyezett.
Sőt legiszonyúbb szokását is eltűrte: mikor 

t. i. szolgája nem jött elég gyorsan hívására, a lépcső
házban pisztolyt sütött el.

A grófnő kénytelenségből hozzá szököttéhez is.
Midőn férje pisztolyt durrogtatott, a grófné igy 

mentegető rémült vendégei előtt:
— Ne vegyék rósz néven, az ezredes igy szo

kott csengetni.
Ilyen volt Montretout grófnő férje.
Gáspár kellemetlenül volt meglepetve, midőn 

vele állott szemben.
— Mit akar ? kérdé az ezredes.
— Bocsánat, Montretout grófnőnél óhajtanék 

tisztelegni.
— Én a gróf vagyok uram.
— Van szerencsém uram.
A tartózkodó modor ellenében nem volt mást 

mit tenni, mint hogy az ezredes komornyikját hívta 
és a vendéget a grófnőhöz vezettető.



VIII.

Van dér Gomm Gáspár az első emeletre ment 
fel, egy pillanat múlva szemben állott a szép grófnővel.

A. grófnő szőke volt, harmincz, vagy harmincz- 
két éves.

Szép termete, szép szemei, üde arcza, bájos ajka, 
gyöngysor fogai, picziny lábai nem egy férfinak a fejét 
zavarták meg.

Ideges, vérmes természetű volt, és szeretett 
tetszeni.

Minden elárulta rajta a kaczér nőt; macskaszerű 
mozdulatai, kecses ajkbigygyesztóse, és szerelemtől 
pihegő keble.

Az ifjúra pillantva mosolygott; felismerte benne 
az utast, a kit már ablakából észrevett.

Az idegennek könnyed, gavalléros mozdulatai, 
merész tekintetű fekete szeme, figyelemre méltók 
voltak a grófnő előtt.
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Úgy találta, hogy nagyon hasonlított egy regény- 
hőshöz, kiről épen olvasott.

Az ifjú rögtön látta, hógy egy valódi érzelgő, és 
tetszelgő német nő áll előtte.

— Nem tudom asszonyom, hogyan magyarázzam 
meg jövetelem okát.

Meg kell vallanom különczségnek hírében ál
lok. Most azonban gyöngéd és hatalmas érzés ve
zénylik tetteimet.

Ez a bevezetés elbájolta a grófnőt.
Kecses mozdulattal ajánlott helyet vendégének 

s ő is szemben vele leült.
— Nem is tudom hol kezdjem, szólt G-áspár 

nevetve.
— Legjobb lesz a végén kezdeni.
— Jól van! tehát szerelmes vagyok asszonyom,
— Gondoltam, szólt a grófnő kissé hátrább hú

zódva.
— Őrülésig szerelmes. Szenvedélyem esztelen, 

megfoghatatlan, elkárhoztatásra méltó és bizonyosan 
nevetséges olyanok előtt, a kik nem ismerik a szerelmet.

— Nevetségesnek mondja?
— Különcz, ha jobban tetszik asszonyom.
— Mit tehetek én ?
— Mindent! kiáltá Gáspár, a többi az én dol

gom, jegyzé meg tréfásan.
— Uram ismeretlenül is kész vagyok önnek se

gédkezet nyújtani.
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— Oh asszonyom ! kiáltá a tüzes ifjú, a szép 
grófnő lábaihoz borulva, végtelen boldoggá tesz engem,

— Keljen fel uram !
— Nem! nem! a mig köszönetét nem mondtam.
— Keljen fel! bejöhet valaki! az ezredes! rop

pant zavarban vagyok, nem folytathatjuk tovább.
— Ne féljen asszonyom, ne féljen, csak egy 

szót; van önnek egy unokahuga ?
— Igen, feleié a grófnő, — finom mosolylyal, 

mely ennyit jelentett: „Értem a cselt, nagyon szel- 
lemdus.“

— Neve Demker Lina.
— Igen uram, az.
— Mily szép. Nem találja asszonyom ? Elbájolja 

a szemet, elragadja a szivet.
— Szépnek tartják, s én nem akarom elvitatni, 

feleié a grófnő oldaltról egy pillantást vetve a tükörbe.
— Férjnél van ?
A grófnő nem tudta, mire magyarázza a kérdést, 

de mivel húgának nem volt férje, igy felelt:
— Nincs!
— El vagyok ragadtatva, kiáltá az ilju. Soha

sem fogom feledni asszonyom, hogy ön sugároztatja 
reám életemnek legszebb napját.

A szőke szépség, ki előbb rejtett vallomást sej
tett, nagy zavarban volt.

Tisztába akart jönni rögtön, bár szívesen rin-
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gáttá volna magát abban a gondolatban, hogy a csinos 
fiú neki hódol.

— Nemde uram ön íranczia? Legalább oly 
élénk és merész. Üljön le kérem, és mondja meg be
vezetésül, minek köszönhetem a szerencsét.

— A szentekre és vértanukra ! flamandi vagyok 
asszonyom ; nem franczia. Lokerenben születtem ke
leti Flandriában; nevem Van dér Gomm Gáspár; és 
ön utazott már Francziaországban ?

— Elsass-Lotharingiában az ezredessel.
— Időzött Metzben ?
— Igen uram.
— Nem felejtett, vagy vesztett ott el valamit ?
— Nem; alig hiszem.
— Hát ez a könyv asszonyom; szólt az utas 

egy kék bőrbe kötött kis könyvet mutatva elő, Hébel 
költeményei ?

-- Valóban az enyém. Ezt hozza vissza; miért 
nem mondta mindjárt. Miről tudja, hogy az enyém. Ki 
mondta meg önnek nevemet alig ? értem.

— Majd megmondom, hogyan tudtam meg , 
abban az ágyban aludtam, a melyet előtte való éjjel 
ön foglalt el.

A grófnő kissé elpirult, de komolyan tartá 
magát.

— Az asztalkán kis könyv feküdt.
— Most már kezdem érteni, szólt a grófnő.
— Mindig szerettem aa önök Fekete erdőből

Monlretoat grófnő. II. 6
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származott költőjét, folytatá Van dér Gomm Gáspár; és 
mivel oly jől értem és beszélem a német nyelvet, 
mint anyanyelvemet, átolvasám e lapokat.

Asszonyokról beszél, kik férjöket, anyákról, kik 
gyermeköket szeretik. Ez egészen más gondolatokat 
költ, mint a „nemzetközi vegytan*4 — mert én ve
gyész vagyok asszonyom, — megfordítva a lapot, egy 
fénykép hull kezembe.

Fiatal nő, vagy fiatal leány arczképe, mert uj- 
ján nem látok gyűrűt.

Csodaszépnek találtam antik arczélével; vállára 
omló hosszú hajával. El voltam ragadtatva talán per- 
ezekig, talán évszázadokig. Midőn eszméimet rende- 
zém, megesküdtem, — bár jobban szerettem volna, ha 
szőke, — hogy soha sem lesz más feleségem, mint ez 
a bájoló szép hölgy, kinek képét csókjaimmal hal
mozóm.

Elhatároztam, hogy felkeresem, ha a világ vé
gén is. A kép hátára ez volt írva : „Unokanővérem • 
nek, Montretout grófnőnek. Aláirva Demker Lina. *

íme, azért jöttem ide asszonyom.
— Az arczképet is visszahozta ? kérdé a grófnő 

alig palástolt nehezteléssel.
— Ah! szólt az ifjú megzavarodva, nem hittem, 

hogy vissza kell adni.
— Hogyan talált reám ? kérdé a grófnő, hogy 

zavarát elrejtse.
— Könnyen. Másnap megtudtam, hogy MetZ'
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tői Mainczba utazott; én követém. Most kérem mondja 
meg, itt lakik-e szép buga ?

— Hát azért jött Németországba hogy velem 
teszé'jen, vagyis hogy Lina húgomat lássa ? '

Yabszinü ez? Azt hittem ilyesmi már csak 
regényekben fordul elő.

— Útban voltam asszonyom! Nem Mainczba 
készültem, bánén Stuttgartba, Münchenbe, Dres- 
dáb? Badenbe, vagy ki tudja még hová.

Utazásomnak politikai czélja van. nem volna 
helyén szép hölgy társaságában beszélni róla.

Köszönöm bókjait uram.
Ha annyira szerelmes hugomb? akkor tartson 

meg minden dicséretet az ő számára De igaz! udva
riasnak kell lenni irányomba is, ba megakai ja tudni, 
t  al va n a húgom ?

— Igaza van asszonyom. De ön is annyira bá- 
joló, hogy könnyen gyöngéd érzelmeket ébreszt. Az 
igazat megvallva, én azért jöttem.

— Hogy a bűvös Lina lakhelyét megtudja tő
lem. Ha megmondom, hogy Frankfurtban lekib rög
tön oda fut ugy-e?

— Igen; szeretném látni. Ott f*lálbató ra< t? 
Ne tréfáljon velem; mutassa meg hogy olyan jó, a 
mily szép.

— Demker bárónő atyjával utazik. Nagyon szí 
rét utazni, nem bir egy helyben maradni a kis hó 
bortos. De ne sértsük az eszményt.

6*
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— Mondja meg kérem grófnő, hol van most ? 
Felkeresem, ki tudja mi lesz velem ? talán meg fogom 
bánni, hogy Lokerenból kimozdultam.

— Ha valakinek olyan élénk képzelő tehetsége 
van, sohasem érezheti magát szerencsétlennek. Kér
désére hirtelen nem bírok biztos választ adni; gon
dolkoznom kell. Akármint lesz, adja vissza arcz- 
képét.

— Oly kegyetlen, hogy visszaveszi ?
— Nagyon kedves előttem.
Adok érte másikat, szebbet, nagyobbat.
— Akkor asszonyom futok szállásomra, s egy 

pillanat alatt lábaihoz helyezem azt, a mit kiván.
Az ifjú köszönt, s a grófnő kecses mozdulattal 

búcsúzott el tőle.
— Messzire megy ?
— A „Harcsa41 szállodába a pósta mellett.
— Tudom, feleié mosolyogva.
Gáspár távozott.



Van dér Gomm Gáspár czélzást tett Németor
szágban teendő utazásának okára.

Ez a flamandi a feltalálók azon csoportjához 
tartozott, a kik a háború alatt mérgező bombákról, 
tökéletesített görög füzekről, s léggömbökről áb
rándoztak.

Vegyészeti tanulmányai bizonyos világboldogitó 
eszmére ragadták.

Találmánya, mely annak biztositá a győzelmet, 
ki ismerte titkát, képes volt helyreállítani a megrom
lott erők egyensúlyát, hogy ne létezzék többé elnyomó 
és elnyomott.

Nem akart több időt vesztegetni vegyész kony
háján, hanem Versaillenak inditá útját.

Ott bolondnak tartották, mint rendesen a palo
ták kapui előtt történni szokott.

Arról beszélt, hogy ő egymaga seregekkel ér

IX.
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fel; képes a világbékét helyreállítani, s az ellenálló
kat porrá törni.

Egymásután irta a leveleket Gambettához, de as 
nem felelt neki.

Ostrom alá vette a szerkesztőséget, de midőn 
a szerkesztők a hosszú flandriait megpillanták, kinek 
karjai a szélmalom-szárnyhoz hasonlítottak, a hír
lapírók a hirdetés-bérlőhöz utasiták őt.

Gáspár végre talált egy kis katonai lapct, 
melynek szerkesztője nehány aranyat szagolván zse
bében, — segítségül ajánlkozott; nagy támadást igéit 
a hadügyminister ellen, a ki „együgyű, tudatlan,* 
mivel még csak megsem vizsgálta a komoly ajánlatot.

De mivel ez a szerkesztő előlegképen ötezer 
frankot kívánt, Gáspár a faképnél hagyta egy este, 
midőn ebédre hivatva általa Brabanthoz, abban a 
kellemes meglepetésben részesült, hogy a vállalkozó 
hírlapíró, kinek szokása volt tárczáját otthon felej
teni, -  a számadás kifizetésére kérte fel.

Midőn Gáspár látta, hogy félre ismerik és el
utasítják, romboló eszközével saját életének akart 
véget vetni.

De ez szép volt, nagyszerű, sőt antik, kivéve a 
gyilkos eszközt.

De hát a dicsőség, mi lesz a feltaláló dicsősé
géből ?

Mikor életéuek véget akart vetni, megfeledke
zett a dicsőségről.
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Ő kénytelen bemutatni találmányát bárhol 
is; bárkinek javára, csakhogy Őt, mint feltalálót is
merjék, és leendő apósa, Van dér Boyaert polgármes
ter ne üldözze csipős tréfáival.

Valahol csak lesz háború.
A földgömbnek melyik részén dörögnek is 

most az ágy uk ?
Gáspár gyorsan áttekinté a világ politikai ál

lapotát.
Végre abban állapodott meg, hogy hasznos sze

repet csak a Rajnán túl játszhatik; nem mindjárt, 
de meg jön az ideje.

Világos volt előtte mint a nap, hogy Szászor
szág, Bajorország és Hanovera letépik a bilincset.

ügy képzelé, hogy ott nagy az ellenzék, ön- 
kormányzatra való törekvés, sociálistikus izgatás, nem 
beszélnek-e róla a hírlapok ?

És mivel Van dér Gomm Gáspár sokat örökölt 
Don Quixottetól, lelkesedve kiáltá:

— Zavarjuk fel a kis német államokat; Fran- 
cziaországnak teszünk szolgálatot.

Bár Versailles és Páris nem részesité szives 
fogadásban, a jó fiú mint látszik szívvel, lélekkel 
franezia maradt.

Flandriában született, anyja franezia volt; ő 
mint franezia szenvedte át az 1870/71-iki vesze
delmet.
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Az utravalóval hamar elkészült.
Atyja nem akarván akadályozni újabb sze

szélyét, — mégegyszer megtöltötte tárczáját bank
jegyekkel.

Csakhogy mielőtt elhagyta menni Lokeren- 
ből, véglegesen meg akarta határozni esküvőjének 
napját.

Mert a fiatal flamandinak volt menyasszonya; 
Edmea kisasszony a jó Lokeren város polgármeste
rének leánya, a ki oda ígérte kezét arra az időre, mi
kor hozzá méltó állást viv ki magának, és szeren
csével jár.

Gáspár mindenbe beleegyezett, és gyöngéd 
búcsút vett gyakorlati gondolkodású menyasszo
nyától.

Lelki furdalástól ösztönözve még egy utolsó kí
sérletet tett Versaillesban.

Csak olyan szégyenteljes kudarczot vallott mint
előbb.

Ekkor Párisból Németországba vette útját Met- 
zen keresztül.

Ez volt a veszedelme.
Ha egyenesen Strassburgnak indúl, sohasem 

hallja hírét. Demker Lina kisasszonynak, soha nem 
látja a szép német leány képét, mely képzelmét fel
izgatta; hű maradt volna Edmea kisasszonyhoz, és a 
neki tett ígérethez.
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Montretout grófnő a szerelmi vallomás alkal
mával megjegyezte magának Gáspár sajnálkozását a 
felett, hogy Lina nem szőke.

— Tehát jobban szereti a szőkéket, mint a 
barnákat, mondá magában.

Ebből kiindulva elhatározta, hogy meghó
dítja az ifjút, és ha még van idő, elrabolja kedves ro
konától.

A grófnő nem volt nagyon lelkiismeretes; külön
ben most semmi sem tartóztató. Maga előtt még isme
retlen volt az imádó.

Sőt mi több, ismerve a fiatal leány természetét, 
nagyon valószínű, hogy a lelkes flamandi elutasíthatott 
volna.

Másrészt a grófnő rég unalmasnak találta a 
Schiller-téri hársfák alatt folytatott életet; a kölcsön- 
könyvtárból szerzett regényhősnőket.

Már ő is vágyott regényhősnő, vagy ehez ha
sonló lenni.

Már hét év óta volt az ezredes neje, s úgy érezte 
magát a szőke Liselotte, mint Boccacio meséiben 
Bartholomea.

Többször vélt találkozni a kalózzal, egy Munega 
Pagaminnal, a ki uj világot teremt neki.

ügy látszék, hogy a flamandi legérdemesebb 
volt valamennyi között

Miért volt épen ez az érdekes fiatal ember oly
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hóbortos azzal a „nevetséges szerelemmel,* mint ő is 
nevezé.

Liselotte a nemességhez tartozott, régi nemes 
családból származék, de a családfő mindent elpazarolt, 
gyermekévei szegénységben teltek, és a családi tűz
helynél egyenetlenség ütött tanyát.

Mint fiatal leány Liselotte félénk volt, és kö- 
zöuyös.

Öröm és szórakozás között nőit fel a Rajna part
ján egy régi kastélyban; mindenféle érzelmek dúlták 
kedélyét, gyermekes felindulás után a legnagyobb két
ségbeesés vett rajta erőt, milyenre csak a tapasztalás 
taníthat.

Rajongott a beteges, ábrándos német költészet
ért, mely felizgatja az érzékeket, és oly veszedelmes 
sentimentalismust fejleszt, a mely a nőket egyenesen 
az erény utjának elhagyására készti.

Képzelmét csupa holdvilág, erdők sűrűje, a 
Rajnán himbálódó csolnakok tölték be.

Éjjel Minnesángerekről álmodott, kik erkélye 
alatt daloltak ; vagy pedig hirtelen felébredt, midőn 
álmában egy fiatal merész lovag átkarolta.

Elbizakodott volt, mint a berlini nők, s azt kép
zelte, a ki meglátja, mindjárt szerelmes lesz belé.

Szemhunyoritás nélkül fogadott olyan bókokat, 
mely elől tiz párisi nő megfutott volna.

Olyan tudatlan volt, a mily érzelgő, és életének
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egyhangúsága csakhamar kicsapongó szenvedélyekre 
ragadta,

Liselotte atyja halála után anyjával Mainczba 
költözött; ott ismerkedők meg Brandt ezredessel, 
ki akkor őrnagy volt, — ép abban a pillanatban, mi
dőn már majdnem vén leány lett belőle!

Ez becsületet akart vallani feleségével, s reá 
veté szemeit.

Bár az őrnagyra szép jövő várt, különösen há
ború esetén, mégsem volt valami csábitó kérő.

Szegletes feje; lecsüggő pofái, haragos arczki- 
fejezése buldoghoz hasonlóvá tevék.

De Liselotte, a ki sokszor csalatkozott már re
ményében, és azt képzelte az évek összetorlódnak 
szép szőke feje fölött, behunyt szemmel igent 
mondott.

A mennyire már a derék Montreiout grófot is
merjük, könnyen átlátjuk, hogy nem valami benső vi
szonyban élt nejével.

Félévi házasság után Brandtné nevetségesnek 
találta.

Mulatságokkal, fényűzéssel kárpótolta magát 
és nemsokára a legelegánsabb és legkevésbbé öltözött 
nőnek tartották Mainczban, miután ruhái rövidek s fe
lül nagyon ki voltak vágva.

Azt mondták, ezeknek a fényes öltözékeknek 
árát nem az ezredes adta, de a világ oly gonosz!
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Mikor még Baden játékhely volt, Brandtné 
minden nyáron ott tölté a nyarat, fürdőzés ürügyé
vel ; de úgy hírlik, más oka volt rá.

Egy ilyen kirándulás után, a melyen a grófnő íz
lésének megfelelő férjet talált, nagyszerű veszedelem 
volt a háznál.

Az ezredes porosz volt, Poroszországban keltek 
össze, tehát válópört indíthattak.

Mikor elválasztották is őket, akkor is együtt 
maradtak folytatólag, azzal a külömbséggel, hogy az 
ezredesnek nem volt többé joga nagyon hangosan 
szitkozódni és fenyegetőzni.

Brandtnét, minden párisi divatkereskedő jól 
ismerte mint legjobb megrendelőjét.

Egy utazó ügynök, ki selyem harisnyákat árult 
és Viktor-Emmanuel udvarát is ellátta, — rábeszélte 
a kaczér raainczi nőt, hogy Párisban a hölgyek az 
időjárásnak megfelelő harisnyát viselnek: derült idő
ben kék és rózsaszín selymet, esős időben szürkét, 
ennek folytán Brandtné lábait tartották a legjobb 
időjósnak.

Szerette, hogy a Mainczba érkezett idegenek 
figyelme rögtön reá fordult.

Minden délután végigsétált a Castelhidon és 
kaczéran emelte ruháját, mint a párisi nők.

Utána egy kis kutya futott s nyakán vörös sza
lag volt . . . .
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Egyszer a szél elvitte a szép szőke hölgy la 
Valliére- ka lapját.

Egy aDgol, Li nyomában volt, a Rajnába ugrott 
és kihalászta a kalapot.

Másnap korán neggel egy hajfürtöt kapott a 
grófnőtől.

Ennek folytán az angol négy hónapig maradt. 
Mainczban és többször találkozott a szép német 
nővel.



Mainczban még van néhány ódon ház, mely 
üveggel fedett erkélylyel bir az utczára.

Brandt ezredes háza is ilyen volt
Az ablakokat vörössel szegélyzett kék selyem 

függönyök fedték.
Ezek fölött két keskeny tükör volt úgy helyezve, 

hogy az arramenóket látni lehessen benne.
Ez volt a grófnőnek kedves helye.
Innen nézhetett látatlanul, s a kinek látszani 

akart, azt fehér kezével köszönté.
Rendesen következtek háromnegyed kilenczkor ' 

tízkor, tizenegykor, Herder belső titkos tanácsos, 
Hagstolz fővám- és só-felügyelő, Blut főnöki titkár, 
hogy a szép hölgy mosolyában részesüljenek.

Valahány fiatal katonatiszt volt a városban, 
mind elsétált a fedett erkély előtt s felnézett rá.

X.
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Ezen az őrhelyen, virágok és madár-kalitkák 
közt várta a grófnő a kedves Gáspár visszatérését.

Yigre megpillantá.
— Mily csinos! — gondolá s lángoló pillantá

sokkal kisérte, mily karcsú, magas alakja van! mintha 
franczia volna!

Csendesen felnyitotta az ajtót.
Nemsokára bevezette az ifjút szobájába, titkos 

elővigyázattal, elragadtatva, hogy figyelmet ta
núsíthat iránta.

Szobája fraaczia és német sálon volt egyszerre.
A falon az ezredes fegyverei, stratégiai térképei, 

a montretouti ütközet rajza, gróffá ueveztetése babér- 
koszorúban díszelegtek; végre az ezredes, és ezre- 
desné olajfestménytl arczképei.

Brandt ur vörös diszitésü, kék porosz katona
kabátban, mellén érdemrenddel, és sárga keztvűvel 
állt ott.

A hölgy kivágott fehératlasz ruhában, gyön
gyökkel és tolakkal ékített kalapban, mint egy indus 
királynő, ékszerekkel megrakva.

Egy szembeötlő asztalkán tlvegfedelü szekrény
kében állott egy ereklye, a golyó, mely a hőst Mon- 
tretoutnál érte.

Üveg alatt látszott a grófnő menyasszonvko- 
szoruja is, és a Badenból hozott virágcsokrok.

— íme a kép, asszonyom, mely sorsom felett dön



tött, — mondá Gáspár lelkesedve, átadván Demker 
kisasszony arczképét.

— ügy emlegeti, mint tényt, — jegyzé meg a 
grófnő, a ki elhatározta, hogy versenyre lép unoka
húgával.

— Mikor azt mondom, hogy „sorsom fölött dön
tött, “ nem állítom, hogy kedvezően döntött; nem va
gyok annyira elbizakodott.

Meglehet, sok akadálylyal kell küzdenem, kü
lönben a grófnőnél tapasztalt szives fogadás jó jelnek 
tekinthető. Remélhetek asszonyom ?

— Reméljen, — mondá a grófnő, figyelmesen 
nézve a képet, hogy azalatt vendégének gyenge ol
dalát tanulmányozhassa. Csak azt sajnálom . . .

— Mit ?
— Hogy húgom nem szőke.
— Oh, bár olyan szép szeme, olyan gyönyörű 

aranyhaja volna, mint önnek! kiáltá Gáspár.
De talán jobb, hogy nem tökéletes szépség. 

Akkor a flandriai szentekre mondom! megbolon
dulnék.

A grófnőnek ismét visszatért az a gondolata, 
hogy a fiatal ember talán színleli szerelmét; és Lina, 
az arczkép, a könyv csupán ürügy, mert a szerelem 
találékony.

Egyszer már látta lábai előtt térdelni.
Egy kaczér hölgy se szalaszt el ily alkalmat.
— Ah! uram ne közölje velem érzelmeit, ha-
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sonlitgatása, még ha reám nézve kedvező is, nem hí
zeleg, inkább lealáz, mert ön egészen el van ragad
tatva az arczkép által. Azt hiszem, jelenlétemben a 
tisztelet is tartóztathatná ilyen nyilatkozatoktól.

— Megsértettem asszonyom! szólt Gáspár. Ha 
úgy van, lábaiuál esedezem bocsánatért, s addig fel 
sem kelek, mig meg nem bocsájt.

Gáspár úgy tett amint mondá; letérdelt a szép 
hölgy elé.

— Nagyon gyakorlatában van a térdelésnek, 
szólt a hölgy enyelegve; egy óra alatt már másodszor 
látom magam előtt.

— Ha az ember szerelmes, szive nagyon lágy. 
A háborgó szenvedély csak alkalmat keres, hogy ki
törhessen. Az ember olyan tettekre ragadtatik, a mi
lyen előtte eddig ismeretlen volt,

A legszeretetreméltóbb unokanövér hihet sza
vaimnak.

A sálon egyik sarkában zajtalanul nyílt fel a 
rejtek-ajtó.

A háziúr haragos arczczal lépett be.
A grófnő rögtön észrevette.
— Jól van uram, szólt elfogulatlanul Gáspár

hoz; elhiszem, hogy szereti húgomat, és hogy jó, 
gyöngéd férj válik önből, a mi főfeltétel a házasság
nál. Álljon fel!

Gáspár is észrevette a vén e zredest.
Hamar talpra állott.

Montretout grófné II. 7
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— Kiről van szó kedvesem ? szólt Brandt elő
lépve. Bocsánat uram, hogy önt zavartam, mondá 
nevetve.

— Arról a kedves Demker Linóról, feleié a 
grófnő, nem ügyelve a czélzásra. Uj imádóra talált 
ebben a? urban.

— Különös, hogy az ön lábai előtt imádja, 
jegyzé meg az ezredes. Ha nem csalódom ez az ur 
már egy óra és harminczöt perez óta ismerteti önnel 
unokahuga iránt érzett szerelmét.

— Habakuk! ön tulságba viszi, viszonzá a nő 
méltóságteljesen (Habakuknak nevezte férjét, mikor 
meg akarta alázni,) vagyis inkább ön nem tudja, 
hogy időközben vendégem távol volt ezért a képért.

Átadá az ezredesnek a fényképet, ki azt meg
könnyebbülve szemlélgeté.

— Csak most tért vissza . . . .
— Jól van! jól, szólt közbe a vén ezredes; 

menjen Wiesbadenbe hódolni, ott megtalálja Demker 
kisasszonyt. Tudja az útját ?

— Wiesbadenben ?! kiáltá Gáspár örvendve, 
hogy a szép Liua nyomát felfedezte.

— Wiesbadenben, vagy Badenben, nem tudom 
bizonyosan, — feleié Montretout gróf.

— Nem! nem! kiáltá a grófnő kicsinylőleg. 
Lina szokása szerint változtatta tervét; irt nekem, 
Hova ment Frankfurtból ? nem tudom, a mig levelét 
meg nem keresem.
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Ön pedig uram, folytatá Gáspárhoz fordulva, - 
most nem kaphatja meg tőlem az ígért arczképet; de 
a mikor vissza hozza Hébel költeményeit, melyet szí
vesen oda kölcsönzők, — át fogom adni az arczképet.

A grófnő ugyanekkor a kis könyvre mutatott, 
mely egy asztalon feküdt.

Gáspár megértette, hogy alkalmat akar neki 
nyújtani a visszajövetelre, s akkor megmondja, hol 
tartózkodik a szép leány.

Hálás pillantás kíséretében vette fel a könyvet. 
Udvariasan köszönté a grófnőt; azután tisztelettel
jesen, bár alig bírta nevetését elfojtani, — hajolt meg 
a haragos képű ezredes előtt.

Két óra múlva, mikor Gáspár javában olvasta 
Hébel költeményeit, mely összekötő-kapcsot képezett, 
közte és Lina között, kopogást hallott ablakán.

Mily nagy volt meglepetése, kit látott belépni ?
Montretout grófnőt!
Olyan öltözékben volt, a mi még a Boulevard 

des Italienen is feltűnést keltett volna.
A szorosan testhez-simuló ruha előtünteté alak

jának szépségeit; a redők nem hullottak szabályos 
egyformaságban alá, hanem hull ámzatos gyöngyházhoz 
hasonló színekben ragyogtak.

Nagy fehér gallérjából bájolón emelkedett ki a 
gyönyörű nyak és szőke fürtös fej.

Kalapja a legelső párisi divatkereskedő készít
ménye volt s Etretatban hozták divatba.

7 *
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A szép hölgy táviratilag rendelte meg és sze
rette volna, ha olyan utón küldik is neki.

Créme-szinü szalagok és tarka mezei virágok 
ékesiték. Belülről kék selyem bodor környezd, mely úgy 
látszott a grófnő szőke haján, mint azúrkék dicsfény.

Egész lénye hóditó ylang-ylang illatot lehelt.
Egész elfogultan lépett be.
— Ön szégyenbe hozott engemet heveskedé

sével . .  . Ilyenek a férfiak! Agyrémet táplálnak s 
egy nő kedvéért a többi nem is létezik nekik!

Még a házi békét sem átalják feldúlni!
Hét éves házasságunk ideje alatt férjem még 

egyszer sem gyanúsított. De ön minden áron meg
akart tisztelni bizalmával és szerepet juttatott sze
relmi cselszövényében.

Tisztelet ez? Visszaélt jóságommal, pedig én 
lovagiasságában bizva voltam hajlandó szavait meg
hallgatni.

Ma reggel még nem ismertem önt, előbb soha 
nem láttam. És ön rögtön érdektársává akart tenni.

Viszályt hintett családi életünkbe, ön miatt 
megharagudtam férjemre. Tudja, mivel büntetem meg 
önt ezért?

— Figyelek, asszonyom, — szólt Gáspár meg- 
illetődve.

— Nem mondom meg, hol van az unokahugom.
És Montretout grófnő egy széket találván keze
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ügyében, megforditá s leült, hogy szavainak hatását 
jobban megfigyelhesse.

— Hisz ez vad kegyetlenség asszonyom! ön ezt 
nem teheti. El sem bocsátom addig erről a helytől, 
mig előbb tett ígéretét be nem váltotta.

A grófnő mosolygott.
— Lábaihoz borulok, — folytatá Gáspár.
— Azt elhiszem!
— Addig fogok kön) örögni, esedezni, mig szive 

meg nem lágyul.
Kénytelen lesz végre kérésemnek engedni.
Gáspár úgy cselekedett, a mint mondá.
Kétségbeesésében a szép német hölgy lábaihoz 

borult.
— Ma már harmadszor történik, — szólt ka- 

czagva és gyöngysor fogait mutogatva, a grófnő.
— Most már nevet! és engemet nevet k i! — 

kiáltá Gáspár.
— Nevetek, mert különös helyzetbe jutottam 

önnel szemben. Ezt nevetem.
— Asszonyom, — teljesítse kérésemet!
Bátran megteheti. Örökre lekötelezett szolgája

leszek, csak engedjen kérésemnek!
— Ez azután a szerelem! — mond a grófnő pt 

ifjii fejet átölelve. — Mily szenvedélyesen tud sze
retni !

Fejét közelebb vonta és merően szemébe nézett
a flamandinak.
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— Soha sem hittem volna, hogy egy férfi ily 
eszményi szenvedélyre képes. Velem szemben senki 
sem volt ilyen; nem csoda, hisz rut, mogorva, véD, 
duzzogó vagyok . . .

Gáspár tagadólag intett, — megragadá a grófnő 
kezeit és forró csókot nyomott rájuk.



Brandtné nagyon fel volt indulva.
Arczát pir boritá, keble hullámzott és nem 

vonta el kezeit Gáspár csókjai elől.
— O h! asszonyom, — szólt Gáspár a meggyő

ződés benső hangján, — ön a legtökéletesebb szépség! 
A legszigorúbb biró sem talált volna egy csekély hibát 
is szépségében. Ha ragyogó szemeibe tekintek, meg 
vagyok hatva . . .  jobban, mint a hogy Linám unoka
nővérével szemben szabad volna . . . .

Talán már elfeledte, mit kért tőlem előbb oly 
zaklatva ? -  kérdé a kaczér hölgy szemrehányólag.

— Nem akarom kierőszakolni, tudom önkénte
sen is megmondja . . . .

— Nem én, feleié a grófnő nevetve.
— Nézze e papirt, erre van feljegyezve minden; 

de csak úgy juthat birtokába, ha elveszi tőlem.
— Asszonyom, nem vagyok oly merész . . . .

XI.
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— Soh’se tartóztassa magát.
Midőn Gáspár hozzá közeledett, Montretout 

grófnő felugrott, s egy sarokba futott.
Gáspár követé.
— Ugy-e, most először van Németországban ? 

kérdé a grófnő.
— Igen először, feleié az ifjú, kissé meglepetve.
— No ugyan meglátszik rajta; mily járatlan. 

El hagyja futni a zsákmányt az árnyékért.
Hősünk csak most értette, milyen nővel van 

dolga.
— Hát biztos ön abban, hogy tetszeni fog Li • 

nának ?
Gáspár szinleg felsohajtott.
— Hátha szereti ?
— Az is meglehet!
— Ha megengedné önnek, hogy nyilatkozzék? 

Nagyon büszke leány, mondhatom.
— Kezdek félni.
— Mindenre készen lehet.
— Ha ő büszke lesz, én is az leszek. Szemet, 

szemért.
— így már tetszik nekem! Ilyen embert ér

deme szerint lehet méltányolni. Odaadom a papirt, 
csak előbb egy szót: Mikor óhajt Frankfurtba utazni ?

— Tehát Frankfurtban van ?
— Jaj sokat mondtam; Frankfurt csak út

ba esik.
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— Holnap megyek.
— Egyedül ?
— Igen egyedül.
— Én majd adok egy inast.
— Minek az nekem ?
— Van egy emberem, a kit önnek szántam, 

szólt a grófnő nyomatékosan.
— Akkor hát viszem.
— Az a magas ficzkó, a ki ajtót nyitott, mikor 

ön távozék; az ezredes ide küldte.
— Ide?
— Igen; lenn áll az ezredes parancsából.
— Látta önt bejönni asszonyom ?
— Látott. Hisz mondtam, hogy ön az én ve

szedelmem.
— Kétségbe vagyok esve asszonyom.
— Ez az ember már nem köteles engedelmes

kedni, elbocsátottam szolgálatunkból.
— Mit csinál itten ?
— Majd megtudja előbb-utóbb. Jelenleg min

den kellemetlenség kikerülése végett nem fog haza 
menni, hanem ide hozza málháját is. Figyelmébe 
ajánlom önnek, hasznavehető fiú.

— Hát jó lesz nekem, ha ön úgy akarja.
— Hát óhajtja tudni még mindig, hol van 

húgom ?
— Igen; miután utitársat is kaptam.
— És annélkül ?
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— Annélkiil nem sietnék el Mainczból.
Tudja asszonyom a távollevőknek nincs igazuk,

főleg ha ön van jelen, hogy feledtesse őket.
— Oh! ha kaczér volnék, szólt a grófnő kihívó 

pillantással. Ön tétováz.
— Igen, közte és ön között.
Gáspár megakarta ölelni, hogy elvegye tőle a 

papirszeletet; de a helyett, hogy ellenállásra talált 
volna, a bájos hölgy karjaiba omlott.

Mintha e pillanatban a fali órán díszelgő Cu- 
bidó elégedetten és hamisan mosolygott volna.

Gáspár még mindig Linára gondolt, bár szavai 
után mást lehetett feltételezni. Fiatal ember volt, já
ratlan a világban; tanulmányait a genti egyetemen 
végezé. E csendes, nyugodt flamandi városban elvo- 
nultan élt.

A Németországban élvezett sör kissé lehütötte 
heves vérét, de tüzes fekete szemeiből látszott, hogy 
parázs van a hamu alatt.

Végre kezébe kapta az illatos papirszeletet, a 
melyre a kívánt útbaigazítás fel volt jegyezve és a 
csábitó szép asszony segített neki az elolvasásban.

Való igaz, hogy az ezredes féltékenykedési je
lenetet rögtönzött Gáspár távozása után.

A fennhéjázó hang, és a „Habakuk" név nagyon 
gyanúsnak tetszett a férj előtt, a ki sokat adott ez
redesi és grófi czimére.

Látszólag megnyugodott a neje által nyújtott
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felvilágosításban, de nem tette le a fegyvert, hanem 
ivembe akart szálni az ellenséggel.

Lássuk hogyan járt el Montretout gróf, — ki a 
maga házában jó hadvezér volt, — hogy nevének be
csületét óvja.

Fél év óta volt nála egy inas, kalandos szel
lemű fiü; a kit Voss Krisztiánnak neveztek.

Egy szegény kölni harangozónak a tizennvol- 
czidik gyermeke lévén, Krisztián kénytelen volt ti
zenegy éves korától kezdve a maga lábán állani.

Először éneklő fiú volt; azután pinczér egy kis 
sorházban; később matróz egy rajnai gőzhajón; az
után famulus czimen diákok szolgája.

Egy keveset utazott, sőt Londonban is járt.
Az ezredes a „Kölni hírlap* hirdetéseiből ha

lászta ki egy professor, a ki socialistikus vagy 
clerikalis röpiratok szerkesztésére vállalkozott, és 
egy öreg katholikus pap közül, a ki valami özvegy 
asszonyt keresett.

Brandt ur küldött két tallért, hogy az ajánlkozó 
lefényképeztesse magát és a következő kérdésekre 
váhszt adjon:

1) Tudsz-e vivni? — Felelet:
2) Hajlandó vagy-e szükség esetén helyettem 

verekedni ? -  Felelet:
3) Akarsz-e hű és engedelmes lenni gazdád

hoz ? -  Felelet:
4) Testileg ép, egészséges vagy-e ? — Felelet:
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Krisztián visszaküldte a levelet, s minden kér
dés végére oda irt egy nagy I g e n - 1.

Magas alakja, értelmes arcza megnyerték a 
gróf tetszését, és felfogadta.

Voss Krisztiánnak az volt a feladata, hogy az 
ur és asszonyság becsületét őrizze.

Szegény ezredes milyen képzelődő volt!
Brandt ur tehát hű emberét rögtön a fiatal 

flp.mandi után küldte.
— Kövesd ezt a borzast, — mondá neki, — 

bizonyosan frauczia, csak hogy nem meri bevallani.
Űzd ki Mainczból; még ha az összes lakosságot 

kell is fellázítanod ellene.
Fizetem a sört. .  . akármennyi legyen . . .  az

az hogy mértékkel. Ilyen emberek cselekesznek olyan 
dolgokat, mint a múlt éjjel Wormsban történt, hogy 
két derék, becsületes berlini rendőrt legyilkoltak.

Az ezredes nem is képzelte, hogy milyen 
igazat mond.

Mindenesetre vedd magadhoz a hegedű-vonót.
Krisztiánnak nem kellett több. Futott a „bor

zas* után; követte a szállodáig, de nemérhetett nyo
mába.

Azután három semmittevőt szedve fel maga 
mellé, leült a vendéglő nyitott sörcsarnokába.

A hegedüvonót térde közé szorítva, tanácskozni 
kezdett a felett, hogy fogjon a dologba
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A nézetek eltérők voltak egymástól, midőn 
Krisztián Montretout grófnőt látta közeledni.

Elrejtőzködött társai mögé, de mielőtt a hölgy 
b^’épett volna a kapun, megpillantá Krisztiánt.

Kellemetlenül volt meglepetve, de nem veszté 
el lélekjelenlétét.

Jelt adott a szolgának. Magához hivta.
— Mit csinálsz itt ? kérdé tőle.
— Mulatok nehány jó barátommal, méltóságo5 

asszony.
— Miféle botot rejtegetsz a kabátod alatt ?
— Számolni akarok valakivel.
— Kiméletességből nem mondod meg az igazat 

Krisztián? Majd megmondom én, miért vagy itt Azt a 
fiatal embert lesed, a ki nálunk járt.

— Az ezredes parancsolta méltóságos asszony 
— feleié Krisztián, nem is tagadom a dolgot.

— Képzeltem s azért jöttem. Nem szeretném, 
ha ezt az idegent kellemetlenség érné, miután ő csa
ládunkba óhajt bejutni, s igy nem lesz mindig idegen 
hozzánk. Nem szép ilyen megbízást elfogadni Krisztián.

— Az ezredes parancsolta méltóságos asszony. 
Ő parancsolta.

— Nem szégyenled magadat. Nem akarlak többé 
látni házamnál Krisztián.

— De mi lesz belőlem, ha elűz a méltóságos 
asszony? kiáltá Krisztián a dolgok fordulatát látva.



106

Helyes a közmondás: A ki másnak vermet ás, maga 
esik bele.

A grófnő gondolkozni látszott, bár terve ké 
szén volt.

— Óhajtod, hogy megbocsássak?
— Rém éllem, lesz olyan kegyes. Mint a közmondás 

tartja: „Erdőben jártam, és utat tévesztettem.* De 
jövőre mindig a grófnő parancsait fogom előbb teljesí
teni, mint a gróf űrét.

— Nem igy értem, szólt a grófnő nevetve. Nem 
akarom, hogy újra visszatérj a házhoz, hacsak nem 
málhádért.

— Veszve vagyok ! kiáltá Krisztián.
— Van-e becsvágyad Krisztián? Akarsz-e egy 

fiatal, jókedvű úrhoz szegődni, a ki téged méltá
nyolni fog.

— Aki ott fenn van ?
— Igen, az. Csak egy szóval mondom neki, s 

magával visz holnap.
— De hátha franczia ?
— Az ezredes hitétte el veled; buta!
Harmincz forintot fizet havonként.
— Még egyszer annyit, mint az ezredes?
— Igen.
— Köszönettel fogadom méltóságos asszony, 

miután házát úgy is el kell hagynom, s bizonyítványt 
úgy sem kaphatnék. Mindenre kész vagyok; követem 
a közmondást: „tűrj és kerülj.*
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— Most felmegyek, hogy ügyeimébe ajánljalak. 
Menj haza, de ne kerülj az ezredes szeme elé; most 
Ugy is a sorházban van; hozd ide málhádat.

— A hegedűt is grófnő ?
— Azt is.
E párbeszéd után ment fel a fiatal flaraandi

szobájába.



XII.

Másnap korán reggel Van dér Gomm Gáspár 
uj szolgájával Voss Krisztiánnal együtt helyet foglalt 
a gőzhajón., mely a Majna torkolatán jár egész 
Frankfurtig.

Lassanként tünedezett előlük Maincz városa, 
pompás erődjével, ódon tornyaival, a vasút által met
szett szép kis park, a székesegyház és többi templom, 
melyeknek finom tornyai mintha csipkéből készültek 
volna, és az uj hadimüveleteknek megfelelő legújabb 
erődítések.

Mind eltünedeztek, ép úgy a határon a régi 
római vízvezeték maradványa, melyből még nehány 
oszlop, s két-három ivezet áll.

Gáspár megkönnyebbült szívvel hagyta el 
Mainczot.

Nagyon közel esett oda Worms.
A mikor nem Demker kisasszonyra, vagy Mon-
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tretout grófnőre gondolt, mindig az jutott eszébe, 
hogy egyszer majd valami rendőrkopó megszólítja, 
és felvilágosítást kér a Wormsban történt dolgokról; 
gyors eltűnéséről, mikor még a berlini rendőrök meg- 
öletésének idejében ott látták.

Ha ő Linát kérdi, majd Kiliánual fognak 
feP'ni.

Százszor jobb lesz menekülni, mint bajba keve
redni, és Ziegenbock Pétert elárulni.

Gáspár Frankfurton át Nauheimba ment
Ki keresné ott ?
Inasa kíséretében előkelő urnák látszott.
Az ezredesné akaratán kivtll nagy szolgálatot 

tett neki, mikor Krisztiánt mellé rendelé.
Nauheimban az elegáns fürdő közönség között 

senki sem tételezte fel róla, hogy ő a wormsi bűntény 
egyik hőse, kiről a lapok annyit beszéltek.

Nauheimban kellett lenni a bájoló szépségünk, 
a ki feledtette vele, hogy nem szerelmi kaland végett 
utazott Németországba.

Hisz neki volt otthon menyasszonya, a lokereni 
polgé'mester derék leánya Van dér Bogaerth Edmea.

A Majna partján, főleg a balparton festői képek 
nyílnak a szép Taunus-hegység lánozolatánál, mely
nek ormai úgy nyúlnak ég felé, mint a Bábel tornya.

Gáspár nem volt érzéketlen a táj szépsége
: ánt.

Szolgája, aki jól ismerte a vidéket, minden vá- 
Montretout grófnő. II. 8
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rost megnevezett neki, elsorolta nevezetességeit, de 
a mellett nem feledkezék meg szokása szerint a köz
mondásoknak egész sorát elmondani.

— Látja uram, ott az emelkedett helyen a szől- 
lők között van Hochheim. Jó boráról híres, a szőllők 
a nassaui herczeg birtokát képezik. Mikor 1866 bán 
a poroszok jöttek, a herczeg, kinek nem volt ágyúja, 
de annál több hordó bora, ezt küldte Frankfurtba 
eladás végett. De a poroszok erőszakoskodtak, s a 
bor ára az ő pénztárukba folyt be.

Nem mindenhol terem olyan jó bor, de min
denki azt hiszi, a mint a közmondás tartja, hogy min
denki fáczánnak nézi a maga baglyát.

— A víz partján amott Flörsheim fekszik, el
megyünk előtte, sőt a hajó meg is áll.

Egy kissé távolabb.
— Nézze doctor ur ez itt Höchst, (csupa tisz

teletből, és megrögzött szokásból Krisztián gazdáját 
doctornak czimezte.)

— Az a torony ott a régi templom mellett 
egyetlen maradványa a mainczi választó palotájának. 
Kétszáz év előtt rombolták le a frankfurtiak „többet 
ér a fél tojás, mint az egésznek haja."

— Ha feltekint uram, láthat a fák között romo
kat, ime ezek a Falkenstein kastély romjai. Távolabb 
megpillantjuk Hofheim fehér kápolnáját, honnan gyö
nyörű kilátás nyílik. Ott van n i !
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— És a láthatár szélén látszik a Kis-Feldberg; 
mellette Nagy-Féldberg.

Néhány hónap előtt itt hire járt, hogy a német 
trónörökös ide fog jönni, és az iskolamester sietett 
alkalmi dalra tanítani a falu ifjúságát. Pompásan 
ment a dolog. A trónörökös megérkezett, a gyerme
kek fogadták, s az ének annyira sikerült, hogy a her- 
czeg elkérte szövegét is.

Az iskolamester szolgálatkészen vette ki zse
béből a kéziratot s átadá Fritznek.

Elragadtatva ment haza, s elbeszélte nejének a 
sikert. Ez nem hihetett ennyi szerencsében. Hogy 
meggyőződjék, kikutatta férje zsebeit, s ott valóban 
meg is találta a kéziratot.

De a helyett találta az öltözet kifizetetlen 
számláját, mely ő felsége fogadására készült.

Az öröm kétségbeesésre fordult, a szegény is
kolamester annyira busult ügyetlenségén, hogy bele
betegedett.

De nemsokára levél érkezett Hamburgból; a 
szegény ember reszketve bontja fel, s ime kiesik be
lőle a kifizetett számla. „Ha az isten az egyik ajtót 
bezárja, a másikat kinyitja.®

— Mikor érkezünk már Frankfurtba ? kérdé 
Gáspár, kit Krisztián bőbeszédűsége hidegen hagyott.

— Már közeledünk hozzá, mert itt van Alt- 
könig, háromsoros kőfalával. „Mindent el lehet lopni,

8*



J 12

tartja a közmondás, kivéve a malomkövet és tüzes 
vasat," ezért maradtak itt ezek a kövek is.

— Én azt hallottam, hogy a rómaiak vitték 
oda fel, doctor u r ; de inkább hiszem hogy az ördög.

— Én nem tudom mely'k, feleié Gáspár.
— Végtelen sajnálom, mért vagyok oly tudatlan, 

hogy nem bírok jobban megfelelni kötelességemnek !
— Elég jól van igy Krisztián. Még ha úti ka

lauzt vettem volna sem volnék oly jól ellátva, mint 
veled. De mit is akartál ellenem elkövetni Mainczban 
a vén ezredes parancsára ?

Krisztián elpirult, habozott, azután kiáltá :
— Azt nem mondhatom meg; lehetetlen uram ! 

nem merném megmondani soha!
— Az a vastag ember valóban oly kegyetlen ? 

jó l is teszi, jegyzé meg Gáspár nevetve. Hát nem 
akarod megmondani Krisztián? Ugv-e Voss Krisz
tiánnak neveznek ?

— Szolgálatára uram ; kész vagyok önért 
mindenre ; mert ön tetszik nekem . Ugy-e nem 
franczia ?

— Mondtam már, hogy nem. Flamandi vagyok.
— Oh én tudatlan ! Flamandi annyi mint hol

landi ?
— Igen; majdnem. De a Voss vén ismerős előt

tem. Szent Gudulára már tudom. Talán attól a de 
rék Voss Balthazártól származol, a ki a tizenhetedik



113

században biró volt Fuldában, és hétszáz boszorkányt
kivégeztetett.

— Az meglehet, feleié Krisztián. Az ember 
sohasem tudhatja, kitől származik. A fuldai Voss 
Kölnbe mehetett, vagy pedig a kölni ment Fuldába. 
„A madár nem mindig ugyanegy ágon költ.“

Ilyen rokonságot nem is lehet tagadni, inkább 
dicsekvésre méltó.

Krisztián akkor is beszélt, mikor a hajó Frank- 
íTtnál megállott.

Azután gazdáján volt a sor, hogy bámulatát 
szavakba öntse.

— Mily gyönyörű város! kiáltá. Mily szép ut- 
czák, palota és templom ! És felül rá milyen pompás 
székesegyház. Egészen el vagyok ragadtatva.

Kikötöttek,
Élénkség uralkodott az utczákon. Gáspár csak 

a nőket nézte.
El volt ragadtatva élénk modoruk által, mely 

a többi német nőktől megktllömbözteti őket.
Midőn egy kecses járású fiatal leáuyt látott 

szép arczczal, tömör fekete hajjal, mindjárt azt kép
zelő, eszményképe van előtte.

— Nem csoda, mondá, ha Lina szép, mikor 
ebben a városban született, a hol minden nő olyan, 
mint a görög Olympus istennői, vagy mint a hurik 
Mohamed paradicsomában.
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Krisztián a saját és gazdája málháját vitte, 
és nem feledé otthon hegedűjét sem.

Észrevette az ifjú elragadtatását.
A szállodák ügynökei sorba ajánlgatták Gás

párnak szolgálatukat.
— A „Hattyú* szálloda uram! Bismarck ott 

irta alá a békeszerződést a francziákkal.
— Az „Angol* szálloda uram! Nálunk lakott 

Jules Favre és Garnier Pagés-
— Ezek a bolondok azt hiszik, hogy franczia 

vagyok, mormogd Gáspár oly hangosan, hogy Krisz
tián is meghallotta.

— Az mindegy itt uram; szeretik a francziákat. 
Hová menjünk ? kérdé tovább.

— Hogy hová menjünk ?
— Igen, melyik vendéglőbe ?
— A majnaweseri vasútra, mert Nauheimba 

igyekszünk.
— Frankfurt nevezetességeit meg sem nézzük, 

doctor ur? Még Göthe házát sem? Nem messzi 
van ide.

— Nem lehet! sietek; eszem is máshol jár. 
Már a vasúton képzelém magamat.

Van dér Gomm Gáspár a majna-weseri vasút
hoz vezettette magát.

Pár óra múlva Nauheimban volt.
Bonnál, mely a második állomás, valami pro*
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fessor,a ki különösen a játék-mesterséghez érthetett, 
minden áron Hamburgba akarta czipelni Gáspárt.

De hősünk megesküdött, hogy nem tér le útjáról.
Mióta Hamburgban a játékház be van zárva, 

több rejtett játékbarlang nyílt.
— Bonn, szólt a tanár, latinul annyi, mint 

„bóna messis,“ vagyis jó aratás. Nem tekinti ezt ked
vező előjelnek ifjú barátom ? Szerencsét jelent!

De Gáspár ellentmondott.
— Mit nekem a szerencse, mormogá megvetés

sel, — mikor két lépéssel innen a boldogság vár reám.
Képzeletében ezt a kedvencz themát kitelhető 

változatokban ismételő, s a mozdony már az óriási 
alagútba jutott, honnan Nauheim látható, a füstölgő 
és párolgó sófőzőkkel; a fürdő kertjével, mely a kösz- 
vényeseknek kedves tartózkodási helye.

Végre az egész város, alig háromszáz házával 
látszott a völgyben, a mint félkört képez a Johannis- 
berg alján.

Ezt a halmot nem kell összetéveszteni a ha
sonló nevű hegyoldallal, melyet Jehova különösen 
bortermelésre teremtett, mint a forrást a sivatagban, 
hogy enyhítse Rothschild báró és utódjainak szomját.

Utasaink egy kis omnibuson mentek a „ Pariser- 
hof“-oa, a hol Montretout grófnő utasítása szerint, 
Demker báró leányával szállva van.

Mikor a vendéglő elé értek, Gáspár csődületet 
vett észre.
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Két elegáns kinézésű fiatal ember támogatott 
egy hatvan éves piperkőczöt, a ki alig bírta lábait 
emelni.

— Talán valami baj történt ? kérdé Gáspár.
És ezt gondolta utánna:
— Csak ne Lina apjával történt légyen.
— Nem történt semmi, semmi, csak egy kis 

baleset, feleié az egyik fiatal ember-
— Már egészen jól érzem magamat uraim, — 

mondá az öreg; köszönöm szívességüket, és bocsánatot 
kérek, hogy fárasztottam.

A két ifjú kalapot emelt.
— Szolgálatára állunk báró, — viszonzá az 

egyik kissé csípősen.
Azután Gáspárhoz fordult:
— Ez itt Felsner báró; nagyon megijesztett 

bennünket. Öngyilkosságot kísérlett meg carbolsav- 
fürdőben. Negyven év óta keresi az öngyilkosságnak 
legeredetibb módját. Ez valóban eredeti lett volna.

Ájultan emelték ki a zárt szekrényből, a mely
ben ruhástól széken ülve szokás e fürdőt venni; de 
természetesen a fej kint van.

—Majd meglátja ön uránomért reméllem,köztünk 
fog maradni.

A fürdőhelyeken bizalmas hang uralkodik.
Gáspár nehány udvarias szó felelt a merész 

kinézésű ifjúnak.
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— Nevem Roller Miksa, szólt az ifjú; majd ta
lálkozunk még.

Ezzel barátja után sietett
A vendéglős megragadta áj vendégét.
Rothmann mester kapzsi kövér ember volt; örö

kös mosolylyal ajkán. Arcza és beszéde oly hóbortos 
volt, hogy nem lehetett tudni, mikor beszél komolyan.

Gáspár hamar otthon találta magát a „Pariser- 
Hof“-ban.

— Most meg kell tudui, hogy Damker báró itt 
lakik e ? Ezt reád bízom Krisztián.

— Negyed óra múlva Krisztiáu azzal a hírrel 
jött vissza, hogy olvasta a báró nevét a vendég
könyvben.

Demker báró leányával van itt és egy kis fekete 
grómot tartanak.

— Lám, ott az a kis szerecsen a park kerítésénél, 
szólt Krisztián, az ablakból lemutatva.



XIII.

Gáspár is az ablakoz lépett, megnézte a tékete 
kabátos és fehér bőrnadrágos négert; legkellemesebb 
érzés lepte el arra a gondolatra, hogy végre látni 
fogja Lináját.

Szép idő volt; az égen felhő sem látszott; 
a nauheimi parkra ragyogó sugarakat vetett a bú
csúzó nap.

Nem olyan tragicus naplemente volt ez, mint 
mikor a fellegek összetömörülnek, hogy elnyomják a 
tűzgolyót s a sugarak mint vérpatak ömlenek belőle.

Sőt ellenkezőleg elég csendes naplemente 
volt; majdnem polgárias, mely tökéletesenősszhang- 
zott a betegek kedélyével.

A nagy fák között sürü fűvel benőtt koczkákat 
lehetett látni, melyet tarka virágok szegélyeztek.

Exoticus növények, melyeket drága pénzen 
szállítottak a Újvilágból ide.
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A parkon csendes folyású patakocska kígyózott 
keresztül; több hid vezetett rajta át szomorú füzek 
alá rejtőzve.

Arany fáczánok ragyogtatták tollúikat a nap
sugárban és lassú léptekkel járkáltak a kavicsos 
földön.

Gáspár a közelben még sajátságosabb idegen 
földről származott virágokat talált összevegyitve.

A park közepén egy régi torony állott; valami 
malomnak festői maradványa.

Omladozó falát folyondár boritá, s tövében is 
dús növényzet tenyészett.

A rácsos kerítés mellett volt a gyógyterem s 
egy nagy „Trinkhalle."

A Trinkhalle mellett a szabadban zenekar ját
szotta Gunkel vagy Strausz egyik tüzes keringőjét.

Midőn szemeit végigjártatá az útczán, melyre 
ablaka nyílt, Gáspár egész sorát látta a csinos kis 
kastélyoknak, góth ízlésű tornyokkal, velenczei er
kélyekkel ; az ablak alatt nefelejts és glycinus bo
krokkal.

Az egyik erkélyen kifeszitett zsinegen haris
nyákat, ingeket és flanell mellényeket szárítottak.

Próza a költészet mellett!
Mind ezek felett aranyfényben úszó égbolt; 

sötét árnyat vető fáknak koronája.
A fürdővendégek épen hosszabb kirándulásról 

tértek vissza, a férfiak gyalog, a nők pedig szamáron.



A pórnők tájviseletben voltak; ezer ránczos 
kurta szoknya, sztlk derék fekete posztóból, kis kendő, 
kis fejkötő, mely épen csak a fésűt fedte, mely a 
hajfouatot a fejtetőn összetartá.

Nauheim igen sokat változott a háború óta, 
mint általában minden többi német fürdőhely is.

Nem látogatják többé elegáns párisi nők, nem 
uralkodik itt többé a fényűzés és a finom bon-ton, 
mely azelőtt Badent. Wiesbadent és Nauheimot zöld 
oasisba varázsolt párizsi salonná alakította.

Most már minden kopott, egyhangú ; a lakások 
sem oly szépek, a viz sem oly tiszta.

Minden tárgy unalmas, sőt a férfiak, de főleg 
az asszonyok is.

Páris küldött azelőtt egy-egy mosolyt a nehéz
kes, pedáns körbe, most ez a mosoly hiányzik, s a 
német fürdőhelyeken nem lehet mulatni.

A zene megszűnt.
Gáspár visszafordult az ablaktól, s megpillantá 

egy széken Krisztián hegedűjét.
Kezébe vette a hangszert, kifeszité a húrokat, 

végig húzta rajta a vonót, bele kezdett Beethowennek 
„Le retour“ cziinű quartetjébe.

Alig játszott nehány ütenyt az allegróból, midőn 
szobája felett egy ablak felnyílt.

Nemsokára másik hangszer kisérte játékát.
A fiatal flamandi mosolygott, tetszett neki a 

tréfa és folytatá a darabot.



Belekezdett az andantéba ; láthatatlan kísérője 
szintén.

Egyszeire csak egy harmadik hegedű hangja is 
megszólalt.

Ugv látszott egy másik szomszéd is hozzá akart 
járulni tehetségével és jóakaratával Beethowen quar-
tetjéhez.

Volt is miért igyekezni.
Az andantéból kellő összhaugzással tértek át a 

meuuettere, és ekkor Gáspárt újabb meglepetés érte. 
Egy negyedik művész láthatatlan, mint a másik, csat
lakozott hozzájuk, és violincellojával egészité ki a 
négyest.

így végezték a menüettet és finálét.
A játék oly öszhangzatos volt, mintha a négy 

hangszert egy karnagy vezényelte volna, s a dal fel
repült az égbe, mint a pacsirta éneke.

Az egész ház dalban fürdött, mint valami elbű
völt kastély.

A sétálók megálltak előtte és úgy hallgatták.
Az egyik lehajtott fővel, behunyt szemmel, 

mint az opiumevő, mikor alszik, a másik sétapál- 
czáíával verte az ütenyt.

A nők napernyőjükre támaszkodtak s a fiatal 
leányok ábrándosán, szerelmesen forgatták szemeiket; 
a vénasszonyok félig hunyták le pilláikat.

A quartett végeztével Gáspár kinézett az ab
lakon, hogy üdvözölje szomszédait.
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De nem láthatta őket.
Ekkor már az egész város a láthatlan művé

szekről beszélt.
Nábel tanácsosné azt állította, hogy egy foga

dás van szóban.
Donnerwetter kapitány azt erősité, hogy ezek 

udvari zenészek, incognito utaznak és Nauheimban 
találkozójuk van a bajor királylyal.

A wittenbergi udvari füzőgyáros megesküdött, 
hogy az egész hangverseny csak a szálloda hirbeho- 
zása kedvéért volt rendezve.

— Rothmann mester el akarja hitetni, hogy kü
lön zenekara van, — mondá.

így folyt a társalgás egész ebédig, vagyis va
csoráig, mert Németországban délben ebédelnek a 
hét órakor vacsoráinak.

Minden vendéglőben egyszerre szólalt meg a 
csengetyü.

Gáspár ezt nagyon különösnek találta.
Legélesebben hangzott a „Pariser-Hof* csen

gője, mintha Rothmann mester minden vándorló ven
dégét összeakarná hivni.

Gáspár épen le akart menni a közös ebédlőte
rembe, midőn Krisztián szolgálatkészen megjelent.

Elmondá, hogy mennyire el van ragadtatva a 
szép zene által.

— Tudod kik játszottak ? kérdé Gáspár.
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— Csak egyet sejtek: Az a szőke fiatal ember, 
a kivel ön beszélt.

— Roller?
— Azt hiszem, úgy hívják. Megkérdezte honnan 

való doctor ur, nem-e hollandi ?
— Nos?
— Azt hittem legjobb, ha igazat szólok ; meg- 

mondám, hogy valóban hollandi, vagy legalább 
olyanféle.

A lépcsőn Gáspár találkozott Roller Mik
sával.

— Szép tehetség! szép tehetség uram; szólt ez. 
De talán csak nem azért jött Németországba, hogy 
itt quartetteket játszék, sem fürdés kedvéért Nau- 
heimba ?

— Önnek igaza van; de látom, hogy szolgám 
fecsegett.

— Nem; ő igen tartózkodó, amint illik.
Elhallgattak.
— Mégis látszik, hogy Németország a har

mónia hazája, mondá Gáspár, csakhogy szóljon va
lamit.

— Igen, van harmónia, és harmónia, jegyzé 
meg a másik.

Pár nap múlva egy symphoniát akarunk 
eljátszani B-mollban; számíthatunk önre? kissé 
nehéz lesz.
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Gáspár csak ugv vette ezt a beszédet, amint 
mondva volt s nem értve a titkos jelentőséget, mo
solygott,

— ügy látom ön derék fiú! kiáltá Roller; épen 
a'kalmas arra, hogy Németalföldet képviselje a 
quartettben.

— Képviselem én Hollandot, Brabantot és 
egész Flandriát, ha akarja, szólt Gáspár felvillanyozva, 
uj barátja jó kedve által.

— Számíthat rám életre halálra. Összetartók- 
nak kell lennünk, holnap komolyabban beszélünk.

Mivel lehetek addig is szolgálatára ?
Gáspár nagyon eredetinek találta Roller Mik

sát ; megragadta ajánlatát.
— Valóban velem akar tartani ? Nos legyen kí

sérőm a vacsoránál. Senkit sem ismerek odalenn, 
csupán önt és azt a gyermekes kinézésű bárót, akit 
jövetelemnél láttam.

Beszélgetésközben leértek a lépcsőn.
— Fogja karomat, — szólt Roller, — úgy lép

jünk be, mintha régi ismerősök volnánk. Hisz a Beet- 
howen quartett első pillanatban azzá tett

— A zene hatalma! jegyzé meg Gáspár tré
fásan

Gáspár úgy vette észre, mintha Roller Miksa 
beszédének valami czélzatossága volna, azonban nem 
tudta eltalálni.
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Nagyon különös volt a másik két zenész eljá
rása, a kik távol tartották magukat.

A flamandi gondolkozni kezdett; de mivel gon* 
dolatfonala mindig csak Demker kisasszonyhoz ve
zette vissza, ennek az eszmének engedte át magát 
egészen.

Montretont grófnő. II. 9



Gáspár és Roller elsők voltak az ebédlőterem
ben, hol terítve állottak az asztalok

Rothmann mester futkosott, rendeleteket osztott, 
rendes bohócz modorában.

Szolgái komolyan vették parancsait, mert rögtön 
engedelmeskedtek.

Nemsokára kezdődött a fürdő és ivó urak be
vonulása.

— Itt láthatja, — szólt Miksa Gáspárhoz, mi
után a vendégeknek köszönt és új barátját egy ablak
mélyedésbe vonta, — itt láthatja München-Wolfen 
bárót hatodik feleségével.

Első két felesége, kiktől elvált, épen az Európa 
szállodában lakik. íme Stein asszonyság negyedik 
férjével.

Azt beszélik róla, hogy néha légyottot tart első 
férjével, a ki ott beszélget tisztelendő Volkmár Zebu-

XIV.
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Ionnal; ez az a pap, a ki két hét előtt Krisztus isten
sége ellen beszélt, s a császár által száműzetett.

Amott van Bőse Quirinus, a himmelsteini egye
temen a bogarászat tanára, szeretetreméltó bolond, 
ki éjjel akar rákászni és mindig egy üveg borszeszt 
hord magával, a melyben a legkisebb és legalkalmat
lanabb házi állatok úszkálnak.

Már harmiucz év óta tanulmányozza ezeket a 
vérszopó állatokat s most a tizenharmadik kötetet 
Írja róluk.

Az az aggMyán, kinek minden gomblyukában 
egy-egy rendjel díszeleg s ki szolgája karján, botra 
támaszkodva sétál. — ez a régi kornak élő képe, — 
a múlt sántikál elénk.

Nagy nevet visel, mert nem más, mint Frauen- 
stadt herczeg ő fensége.

Egyik fürdőből a másikba jár unatkozni. Az
előtt egész serailt hordott magával, mint egy pasa.

Alattvalóinak feleségeit sorba elszöktette s meg 
volt győződve, hogy nagy jót tesz a férjekkel.

A polgárságot és népet úgy tekinté, mint kizá
rólag az ő szolgálatára teremtett lényeket.

Magas, szikár, teltszakállu férfi lépett be ó-di- 
vatu kabátban, könyvvel hóna alatt.

— Hála isten! ez már rokonszenvesebb jelen
ség, kiáltá Roller.

Egyik nagy költőnk, Vogelsang Károly, 1848- 
ban megénekelte a szabadságot; bezárták, száműzték,

9*
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de azért 1871-ben nem jött térdet hajtani a felkeld 
nap előtt, mint annyi m ás!

Ő valódi költő.
A sas nem száll le a tyúkok közé.
Károly a hegyormon maradt, ott várja be az uj 

hajnalt, a szabadság napját, melyet még a Krupp- 
ágyuk füstje rejtve tart.

Vogelsang Károly Németország politikai és tár
sadalmi újjászületésének dalnoka leend.

E pillanatban egy éltes ur és egy nagyon fiatal 
ember léptek be s kezet szorítottak Roller Miksával,

Ez nem nevezte meg őket, csak ennyit mondott 
Gáspárnak:

— Ezek barátaim, a m i barátaink.
Meg fogja Őket ismerni. Az öregebb franczia, a 

másik szász.
Egy hölgy lépett be.
Gáspár összerezzent: azt hitte Demker kisasz- 

szony, bár legkisebb hasonlatosság sem létezett a két 
hölgy között.

— Ismeri ezt a hölgyet ? — kérdé Roller, ki
nek figyelmét Gáspár zavara nem kerülte ki.

— Nem, nem ismerem . . .
— Nem csodálnám, ha már találkozott volna 

vele valahol; ez Kuppenheim Balbina, ki mindenhol 
jelen van unalmas alakjával.



Rendetlen életmódot folytat. Könnyű zsákmány 
leket és nem is rut.

Miksa nevetett.
— Hogyan . . .  ez a hölgy Kuppenbeimné ? — 

kérdé Gáspár bámulva.
— Hallotta hírét?
— Nakenheim közelében van kastélya?
— Ő az!
Gáspárnak eszébe jutott, hogy Kralle és Be- 

trüger mint szedték rá ezt a hölgyet.
Meglepő volt a találkozás, de hallgatott.
— ügy látom, kedvező beuyomást tett önre ? 

— kérdé Roller.
— Az én szivem már nem szabad!
— Tehát Balbina nem veszedelmes az ön ré

szére ?
Többen jöttek be egyszerre, Miksának alig volt 

ideje őket megnevezni :
— Rochlitz Oszwald gróf, — Kappler báró, Va- 

lesrode tanár, Fiizen tanácsos. .  .
Ez utóbbival kezet fogott.
Kívül újra felhangzott a csengetyüszó, mely az 

étkek felhordását jelzé, — de a hangzavaron alig tört 
keresztül.

— Végre láthatom ! mormogá Gáspár.
Demker kisasszony jelent meg egy kis szőke

ember karján.
Az öngyilkos volt.



130

Egy jó kinézésű, magas férfi követé őket.
— Ez ő ! — gondolá Gáspár ráismerve; ez őI 

Még szebb igy, mint arczképén!
— Az ott Demker kisasszony és atyja . .  .
— És a kis szőke ? — kérdé Gáspár, hogy za

varát palástolja.
— Az a szőke ? Felsner báró, kit már egyszer 

látott. Eredeti alak. Rejtett és soha nem látott ön- 
gyilkosságon töri a fejét s úgy keresi, mint Kuppen- 
heimné a kalandokat.

Gáspár oda sem hallgatott.
Demker kisasszonyt bámulta.
A fiatal hölgy a legelső asztalnál foglalt helyet.
A vendégek leültek, ki itt, ki amott, csak úgy 

véletlenre.
Az elhelyezkedésről azonban bizonyos elvet tar

tottak szem előtt.
A fiatal emberek a hölgyek közelében maradtak.
Gáspár egy szélső asztalhoz ült új barátjával. 

Innen jól láthatott, de a hölgy, kinek rabja lett, aligha 
vette észre.

Demker kisasszony bájoló, elragadó szépség volt.'
Alakja kissé magas, de kifogástalan; barna sze

meiből szellem és akarat sugárzott, homloka talán na
gyon magas volt, de legjobban illett szép arckához.

Szép és gazdag haja ellen senki sem tehetett 
kifogást.
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Bájos arcza, linóm modora hódítóvá tették s 
méltán tarthatott igényt á legnagyobb kitüntetésekre.

Festői, különcz öltözete olyan volt, milyet csak 
fürdőhelyeken lehet látni.

Vörös kabátkája görögös modorban aranyzsinór
ral volt kivarrva; fehér csipkebodor fedte a félkart 
és mellet.

Demker kisasszony jobbján Felsner báró ült. 
Lina atyja csak később foglalt helyet.

Demker báró nyugalombalépett kereskedő volt, 
komoly, egyszerű modorral birt s becsületes munka 
által szerezte roppant nagy vagyonát.

Bourbon jellegű arczával méltóságteljesnek 
látszott. Homloka hátrahajló, dús haja, sas orra és 
kettős álla volt.

De meg kell vallani, hogy a frankfurti derék 
kereskedő bármily szigorú, pontos és igazságos volt 
minden dolgában, lánya iránt határtalan gyengének 
mutatkozott.

Minden lánya akarata szerint történt.
Most Nauheimban töltötték a nyarat.
De ép oly könnyű szerrel lehettek volna az 

egyptomi pyramisok tetején, vagy a Niagara zuha- 
tagnál.

A báró méltán volt büszke szép gyermekére és 
szívesen kérkedett vele mindenhol, a hol Innának 
kedve volt megjelenni.

Demker báró mellett München-Wolfen bárónő
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és barátnője Steinné ültek, kik úgy egymásfelé voltak 
hajolva, mintha egy tányérból ennének s egy pohár
ból innának.

Szemben voltak Rochlitz gróf és Kappler báró, 
versenyezve szolgálták ki a kövér Kuppenheimnőt, 
ki köztük ült.

Jobb oldalt Volkmár lelkész úr és egy szép kiné
zésű ifjú foglalt helyet, szőke haja és szakálla nyugodt 
tekintetű arczot kereteit; balra ültek Valesrodetanár 
és Bőse doktor, egy kaptafára szabott tudósok, hosszú 
vékony orr, zöld vagy kék szemüveg, hosszú lebegő 
haj jellemzi őket

Gáspárral és Miksával szemben egy középkorú 
férfi ült, ki jól volt öltözve és világbajártas modorral 
b irt: ez volt az a franczia származású német, kit Roller 
barátjaként mutatott be, s kivel egyetértő pillantást 
váltott.

Nehány üres szék még valószínűleg a késedel- 
mezők részére volt fenntartva.

Már mindenki asztalnál ült, mikor egy magas, 
halvány nő jelent meg vörös hajjal, kék szemekkel, 
mosolylyal ajkán.

Divatos ruhája úgy suhogott, hogy mindenki 
figyelme felé irányult.

E sajátságos teremtés kiváló gonddal és oly 
fényűzéssel volt öltözve, mely visszaidézte Nauheim 
aranykorát.

Szürke selyem tunikájának csipkés széle alól
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granátvörös, fehér csipkével díszített szoknya látszott. 
Selyemmel béllelt s velenczei csipkéből készült öl, 
töny volt rajta. Félig bontott haja hosszú fürtökben 
omlott nyakára, melyen többsoros korálgyöngy látszott-

— Ah! ez signora Zingarelli, — mondá Rol
ler Gáspárnak, — titokszerü és gyanús jelenség.

A vendéglős felbérelte, hogy élénkséget köl
csönözzön e helynek. Olyan „gyújtó*, mit Párisban 
mondják . . .

Lám, mennyire süllyedtek! Mire vezetett a 
háború és az öt milliárd!

A signora gyönyör a szívnek, és veszedelem az 
erszénynek.

Rothmann mester elegáns salont rendezett be 
részére. A signora szeret drága vacsorákat rendelni 
meg, a mi a vendéglősnek ötven százalék hasznot hoz.

Tegnap este érkezett s már Taunitz báróval 
vacsoráit, a ki ma reggel zálogba is tette gyűrűit 
Pollak Ábrahámnál; ez a nauheimi nomád ariszto- 
kratia bankárja.

A signora pillanatig habozott, azonban meggyő
ződve arról, hogy megjelenésével hatást keltett a va- 
csorálók közt, a második teremben asztalhoz ült,
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Gáspár oly mereven nézett Linára és oly keve
set evett, hogy a többi vendégek is figyelmesek lettek 
reá. és követték tekintetének irányát.

Demker kisasszony maga is észrevette, hogy 
mily nagy bámulatnak tárgya, s hogy az ő kedvéért 
az uj vendég meg látszik feledkezni az étvágyról, — 
a mi pedig fürdőhelyen, főleg Nauheimban lényeges 
dolog.

A társalgás élénken folyt, s mindenki jóétvágy- 
gyal vacsoráit.

A gazdagon terített asztalra, mintha Európa 
minden konyhájáról hoztak volna étkeket, s az egész 
világ részére csináltak volna étlapot.

Mindenki mohón falatozott, csak Gáspár nem.
Hogy gyorsabban ehessenek, a hölgyek kést, 

villát egyszerre emeltek szájukhoz.
Bőt a mit el sem kellene mondanunk, még a
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szép Lina is folyvást ajka körül jártatá a kés élét, és 
mikor kenyeret kívánt, azzal csengetett a poháron.

Roller Miksa, ki Gáspár balján ült, folytatta 
megjegyzéseit a vendégekre, de a mellett egy hara
pást sem mulasztott el.

A flamandi is, részint hogy Linának rá irány
zott tekintetét kerülje, részint hogy kíváncsiságát 
kielégítse, észrevételeket tett.

Csakhamar tapasztalnia kellett, hogy két ko
moly vetélytársa van: Rochlitz gróf és Kappler báró, 
kik most ugyan Kuppenheimnénak udvaroltak.

Rochlitz Oszvald gróf még nem volt negy
ven éves.

Megjelenése a régi korbeli udvaronczokra em
lékeztetett.

Az ő szemében a legelső érdem volt a nemesség.
Legnagyobb élvezete az utazás és vadászat.
Legelső kötelesség udvarlás, és előzékenység a 

nők iránt.
Őszinte volt majdnem a nyerseségig, e burok 

alatt azonban savoir-vivre rejlett, sok jó indulat, ke
vés tudomány, és olyan vidámság, a melyet naponta 
kétszer pompás rajnai borral ébresztgetett.

Kappler báró valami hat-nyolcz évvel flátalabb- 
nak látszott Oszwald grófnál.

Jól termett magas alak, széles vállán olyan 
igénytelen fej, félig zárt szemek, mintha fából lett 
volna.
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Különben minden mozdulata gépszerü volt.
Magatartása kifogástalan; hogyha épen kifo

gást keresünk benne, azt mondhatjuk: kissé erő- 
- szakolt.

Kappler báró igen gazdag volt, és Berlinben 
mint elegáns semmittevőt ismerték.

Yalesrode tanár helyt állott az asztalnál. Ki
tűnő naturalista volt, a igen sokat utazott.

A pecsenye és csemege között beszélgetést kez
dett szomszédjával az a kevésbbé kitűnő, de „hires“ 
Bőse doctorral, és zajosan megvitatta vele, milyeD 
állapotban volt a hold Polycarpus halála napján.

Valesrode szorgalmasan tanulmányozta ezt a 
komoly kérdést, és nehézkesen, unalmasan fejtegette, 
környezete nagy bosszúságára.

Sajátságos jelleggel birt Bőse doctor, kis feje, 
s hosszú vékony orra volt, mely mintha vívni akart 
volna Yalesrode tanáréval.

És Miksa talán, hogy megboszulja magát az ál
taluk okozott zajért, elmondá Gáspárnak, hogy a 
híres doctor egy tudótársaság tagja, mely évenként 
gyűlést tart majd egyik, majd másik városban, és 
Bőse Quirinus ezen alkalmat mindig felhasználja 
arra, hogy Bőse asszonyságot megcsalhassa.

A legutolsó vándorgyűlés alkalmával Prágában 
egy este haza kellett vinni, mert a vacsora alatt a 
mostanihoz hasonló tudományos vitatkozást kezdvén,
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esze iszonyú tudományszomjra nyílt, és torka hason
lóképen iszonyú szomjúságot érezett.

— Én azt állítom, — mondá Valesrode tanár 
erélyesen, — hogy a legfőbb egyháznak ugyanazon 
eszméje lehet a kínszenvedés chrouologiájáról, mint 
a sinopticusoknak.

— Én azt mondom, hogy ez nem igaz, — ki- 
áltá végre a hires ellentmondó, nagyot ütvén az asz
talra

A türelemnek vége szakadt, és a beszélgetés is 
megzavartatott.

Valaki, talán épen a szenvedélyes öngyilkos, 
megzörgette kése nyelével az asztalt, hogy a tudó
sokat mérsékletre és Hiedelemre figyelmeztesse.

A vendégek egymásra néztek. Főleg Rochlitz 
gróf egy pillanat óta Demker kisasszonyra szegzé 
szemeit.

Ez bátran kiállotta tekintetét.
Végre elmosolyodott, mintha valami jutott volna 

eszébe.
— Mit nevet ? kérdé a gróf szinte mosolyogva.
— Bolond gondolat, — feleié az.
— De hát mi ?
— ügy tetszik, mintha láttam volna önt már 

máshol is. De már régen.
— Régen?
— Igen. legalább hat év előtt.
— Hol?
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— Frankfurtban, Sachsenhausen külvárosban, 
a hol laktunk, mielőtt a poroszok a várost elfoglalták.

A „külváros* szóra Demker báró arcza el
borult.

— Talán nem csalódik kisasszony, feleié a gróf 
könnyedén elpirulva. A majnai hadseregben voltam 
kapitány Falkensteini Vogel tábornok alatt.

— Talán Raubensteinit akar mondani, — vá
gott vissza Lina; Frankfurtban úgy nevezték. De fe
ledjük azt. Nem emlékszik kinek házában lakott? Én 
még akkor kis lány voltam.

— Igaz! igaz ! Most már emlékszem szólt a gróf, 
Imidig jobban megzavarodva.

— Lina, jegyzé meg Demker báró, nem jó lesz 
ezc a tárgyat feszegetni.

De Lina nem is ügyelt atyja szavaira.
— Akkor én elégtételt tartozom venni a győzőn, 

vigyázzon csak, tévé hozzá kissé kaczéran.
— Oh kisasszony, most már nincs sem győző, 

sem legyőzött, feleié Oszwald gróf. Németek vagyunk 
mindnyájan.

— Igen csak egy közös nagy hazánk van, — 
szólt Kappler báró poharát megtöltve: ezt kell védeni, 
megtartani.

— Nagy dolog, nagy dolog uraim, mormogá 
Roller Miksa.

— Nos, szólt Oszwald gróf, talán új és utolsó
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háború a hagyományos ellenséggel, — olyan háború 
a melyet szabad sejteni. Hisz Nagy Frigyes is előre 
látta a harmadik sileziai háborút, — de csak akkor 
tört be Szászországba, mikor már másképen nem vág
hatta ketté az európai cselszövények csomóját.

Mikor jön el az idő hogy mi Francziaországot 
lefegyverezzük ? erre a kérdésre csak a dicső, nagy 
kanczellár felelhet, — és Moltke.

— A felvilágosodott és szabad Németország ne
vében kérem, ne szóljon igy, — viszonzá Roller.

Francziaország kezében volt mindig a szabad
rág fáklyája, ő fogja felszabadítani szomszédjait is ; 
ő adja a példát, ő hirdette ki újra a szabadságot, 
és erre a szóra Németország reszket, és Italia meg
rendült.

A franczia köztársaság európai köztársaság 
lesz; mert Francziaország a nemzetek szive. Az ő 
ereiben lüktet az emberiség vére.

— Uram, ön nem jó hazafi ; ha egy német igy 
beszél. . .

— Nem jól beszél ugy-e? Én hiszek a nagy 
európai köztársaságban.

— Az ábránd! álom!
— Hanem szép álom, feleié Roller.
Az erő uralmát a szeretet uralma váltja fel. A 

népek nem ellenségeik, hanem testvéreik lesznek 
egymásnak. És akkor nyílik az emberiségre virágzó 
tavasz.



140

— Igen, mintha látnám, — szólt Oszwald gróf 
nevetve, — szuronyok helyett a kormány zöldséget 
termel és mártást szállít. De uram akkor a mártás
ért fognak verekedni, és mindig újra kezdődik a régi 
dal. Németország csak úgy lehet nagy, ha tekintélyes 
katonai erővel rendelkezik, és szükség esetén azt min
dig be tudja bizonyítani.

Gáspár sértőnek találta a hangot, melyeu e sza
vak mondva voltak.

—Én nem vagyok franczia,— rnondá,—de őszin
tén mondhatom, vigyázzanak, mert erejüknek titka 
el vau árulva; úgy látszik önöknél fődolog, hogy 
lábukat megvessék az ellenség földjén. Ha ez sikerül, 
rémületet keltenek: felelőssé teszik a házat a lakó
ért, az utczát a házért, a várost az utczáért, s a tar
tományt a városért.

Az ellentállóval röviden végeznek.
— Ön már túloz, szólt közbe Eappler báró.
— A francziák teljes mértékben érezték ennek

a rendszernek szigorát, folytatá Gáspár fel sem véve 
a közbeszólást. Főleg a franctireurök, kiket lepus
káztak, azzal az ürügygyei, hogy nem tartoznak a 
rendes hadsereghez, mert „franczia nemzeti öltöze
tet,* zubonyt viselnek.........ön pedig tudhatja uram,
hogy a franc-tireurök porosz eredetű intézmény. 
Feledi Ön, milyen rendeletet adott ki Frigyes Vilmos 
1813-ban?

Hajlandó vagyok, darabonként szétszedni Brü-
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gyének, mind az ötvennégy hidját, ha az önök erejé
nek titkával nincs tisztában az egész világ! A mit 
önök megtettek, azt más is meg fogja tenni lelki fur- 
dalás nélkül. Csak az kell hozzá, hogy önöket meg
előzzék egy lépéssel.

— Ön azt mondja uram, hogy nem franczia ? 
kérdé Kappler báró Egészen oly értelemben beszél 
a legtisztább német nyelven.

— Én csak gondolataimnak adok hangot, — 
feleié egyszerűen Gáspár.

— Jól van, nagyon jól van, suttogá Roller 
Miksa.

Szemben a franczia származású német is he- 
lyeslőleg bóllintott.

Kissé távolabb a fiatal szász hasonlóképen cse
lekedett.

Felkeltek az asztaltól, s mialatt elszéledtek, 
hallani lehetett, Bőse doctor feleletét Valesrode ta
nárhoz intézve:

— Ismétlem, hogy ön históriai és chronologiai 
heresiát követ el.

— Én pedig állítom, hogy a holdra vonatkozó 
tanulmányom Polycarpus halálának napján, nagy fel
tűnést fog kelteni a tudós világban.

— Itt látszik Németországnak hü képe, — 
gondolá Gáspár, henczegő katonák, pedáns tudósok, 
emberbaráti törekvések, és dőzsölés.

Montretout grófnő. III. 10
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Gáspár vissza akart vonulni szobájába, mert ily 
jól végzett nap után szüksége volt a nyugalomra.

De Roller Miksa nyomában volt.
— Látta, hogy a frankfurti külvárosi kisasz- 

szony, mily szeretetreméltó a volt porosz kapitány
nyal szemben ? Hogy mosolygott reá ; az igaz hogy 
gróf, sőt mi több, szép ember.

— Kiről beszél ? kérdé Gáspár remegve, hogy 
már eltalálta. Talán Demker kisasszonyról ? ő több 
tiszteletet érdemel.

— Talán ismeri, hogy igy beszél róla ? Én már
két hét óta látom, és őszintén megvallva......... igen
kaczér.

— Roller ur, nagyon roszul esik nekem ez a 
hang; ha jó barátom akar maradni, ne szóljon igy 
többé. Akarata ellenére sért.

— Hisz ön kérdezett, feleié Roller kaczagva.
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Ön jól tudja, hogy nekünk egészen más érdekünk 
van. Holnap bemutatom a két ismeretlen művészt, a 
kik a quartetthez járultak. Holnap reggel önnél leszek.

— Csak egy perezre még, szólt Gáspár. Roller 
ur, ismeri ön Rochlitz grófot és Kappler bárót ? 
Olyan emberek ezek, a kiktől . . . .

— Félni lehet ?
— Nem félni, hanem . . . .
— Nem szeretném, ha szerelemben vetélytár- 

saim lennének. Ezt érti ön ?
— Ne tréfáljon, feleié Gáspár boszankodva, 

hogy titkát felfedezték. Mit tud róluk ?
— Megmondjam? Nos hát reszkessen uram. 

A gróf Don Juan, a báró Lovelace. A gróf ezer ka
landnak hőse; különösen utolsó kalandja nagyon 
érdekes. Hősnőjét ismeri ön.

És Roller Miksa elbeszélte Gáspárnak, hogy 
hir szerint a gróf elbolonditotta volna Kuppenheim 
bárónőt, még férje, az udvari tanácsos életében.

A tanácsosné elhagyta férjét és a gróf után 
ment Itáliába.

Itt a szerelemnek boldog mámorában éltek.
A gróf hagyta magát imádni. A hölgy boldog

sága igen nagy lett volna, de nem volt örökké 
tartó ; a folytonos együttlét unalmassá vált, és a nagy 
szenvedélyt közöny váltá fel.

A szenvedélyes szerelemből lassanként tisztelet
10*
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fejlődött, azután határozott, meggondolt, higgadt, sót 
szigorú becsülés.

A gróf Kuppenheimuét egyszerűen bűnös asz- 
sz onynak tartotta, a kinek megbocsátott, talán elné
zésből ; később megsértette, talán akaratlanul, kímé
letlen megjegyzéseivel.

Yégre szemrehányásokra, kíméletlen szavakra 
került a sor; a nápolyi paradicsom ablakai a pokolra 
kezdtek nyílni.

Már annyira ment a dolog, — végzé Roller 
beszédét, — hogy Oszwald gróf egy szép reggelen 
vissza utazott Berlinbe.

A belső titkos tanácsosné ekkor férjéhez for
dult, s nehány holnap múlva szakácsával a ki őt jól 
ki fosztogatta, a családi fészek felé vette röptét.

Megmaradt a mentőszál, a férj.
Ez magasztos szempontra emelkedett,és mindent 

megbocsátott.
Mint láthatja a báróné és a gróf nem igen árul

ják el, hogy jól ismerik egymást.
— Nagyon derék! szólt Gáspár, de hát a Spree- 

parti Lovelace ?
— Kappler báró? Ennek a személye nem igen 

veszedelmes, de nagyon gazdag. A Hawel mellett pom
pás kastélya van, szemben Potzdammal. A pénz legha
talmasabb eszköze.

— Azt elhiszem; főleg ha őt látom.
— Bőkezűsége ellenállhatlan. Vagyonának álli*
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tólag nagyon sajátságos eredete van. Azt mondják 
anyja után attól a Sybory bárótól ered, a ki a múlt 
században a sonderhauseni herczegnek rejtett kincset 
ajánlott fel, a Kyffhaeuser hegyben, a hol Rötszakállú 
Frigyes alszik.

Cserében kapott ékszereket, roppant összeg 
pénzt, és egy hatlovas kocsit, a melyen megszökött 
még az nap, a melyre a kincs-keresés ki volt tűzve.

— Óh! pénzt nem mindenki tud halászni: 
jegyzé meg Gáspár bölcsen.

— Pénzt nem, de szerencsét igen, mondá Rol
ler, nem épen igaz különböztetést állítva fel.

De azért csak aludjék nyugodtan, — folytatá,— 
holnap reggel korán keljen. Első csengetésre. Isten 
önnel.

Gáspárt uj barátja magára hagyta.
Másnap reggel a flamandi épen Krisztián segít

ségével öltözni akart, midőn Roller Miksa belépett 
hozzá.

— Kész velem egy kis sétát tenni ?
— Már vártam és megyek, feleié Gáspár.
A két ifjú kilépett a házból.
Nyolcz óra volt, és a park már tele sétálókkal.
Ha az ember ezt a sok koránkelőt látta, azt 

hihetné, hogy a kis német fürdők az erénynek szék
helyét képezik.

A lovagok lassan sétálgattak.
Steinné százszor szépet tépett Fiizen tanácsos
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oldalán; mig ennek neje vontatva sétálgatott hátrább, 
s elmerült Myrza Schaffi szenvedélyes verseinek ol
vasgatásába.

Kuppenheim Balbina báróné nagy kékselyem 
napernyője alatt egy félre eső pádon ült, ott várta 
Zebulon papot, a ki bizonyosan egyébről beszélt 
neki, mint az evangéliumról.

Kissé távolabb Bőse Quirinus tanár volt egy 
kinyilt rózsabokor fölé hajolva, kezében kis üveggel, 
a melybe ezüst pálczácskával zöld bogarakat söpört 
a rózsalevélről.

A mellette elhaladó fiatal leányok kinevették, 
de nem zavarták munkájában.

A fasor végén a napnak aranysugaraitól el
árasztva, fehér ruhába öltözött karcsú alak jelent 
meg, kiben Gáspár szerelme tárgyát vélte felismerni.

Vére arczába szökött, szeme káprázott, és nem 
látott egyebet, csak a kék eget, s a nagy fák ormai
nak körvonalait.

— Hova megyünk ? kérdé miután lélekzetet 
birt venni.

— Majd én vezetem, feleié Roller.
— Miféle zene ez ? A gyógyteremben is ezek 

játszanak ?
— Igen ; háromszor játszanak napjában. Oh! 

Németország nagyon szép ország volna; ha . . . .  de 
majd fogunk erről beszélni.

Értekezett már orvossal ?
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— Minek nekem orvos. Mondtam már önnek.
— Helyes! helyes! de mégis jó elővigyázat lett 

volna. Nekem csupa elővigyázatból első dolgom volt 
orvossal értekezni. Ön is megtehetné szinleg. Mondja, 
hogy rósz a gyomra. Való igaz, hogy tegnap este sem
mit sem evett. Szemeivel majd elnyelte Demker 
kisasszonyt, s oly mámoros lett tőle, hogy vacsora 
után segédeit akarta hozzám küldeni.

Legyek arra kárhoztatva, hogy körttltán- 
czoljam Brügge városát, a mig lelkemet ki nem adom 
— ha ezt mondám, kiáltá Gáspár, ügy látom Roller 
ur, ön nagyon szeret tréfálni, de azért nagyon derék 
ember.

— Adjon kezet, mondá Miksa, kinyújtva jobb
ját, melyet Gáspár megragadott.

A két sétáló a park hosszában ment egyenesen
Útjuk a Johannisberg aljához vezetett.
— A Haselheckébe megyünk, szólt Gáspár társa. 

N agy majorság egy órányira fekszik ide.
E pillanatban gyönyörű kis fogat robogott e 

mellettük.
Signora Zingarelli hajtotta; a szemén csiptető 

a fején tollas félrecsapott magyar kalap, mellette 
pedig egy ifjú volt látható vörös pofaszakállal, hosz- 
szu fogakkal, s együgyü arczkifejezéssel.

— Lám, szólt Roller, a frauenstadti herczeg fia 
került hálójába, ime mivel foglalkoznak nagy uraink!
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Az udvar romlott levegőjében gyorsan elvéntll, elkor- 
csosul, és elfajul minden.

A virágzó bokrokkal szegélyzett utón Roller 
Miksa sokkal komolyabb dolgokat beszélt Gáspárnak, 
mint a mi a mámoritó és költői szép természettel 
megegyezett.

—- Lássa, mondá Roller nekiheviilve, a német 
császárságra uj átalakulás vár. Két tábor van a né
met földön. A király tábora, és a nép tábora.

A király tábora bele fog olvadni a nép tá 
borába.

Összetörtük a hűbériség jármát, megingatjuk 
a polgárságot, és megtörjük a katonai erőt is.

Isten szabaddá teremtette az embereket, nem 
pedig rabszolgákká, kiknek feladata egy aranyos 
szék védelmeért halni meg, mikor ezen a széken 
ugyanazon vérből és húsból való ember ül koronával 
fején; vége legyen az erőhatalomnak.

Forradalom és újjáalakulás van készülőben; 
tiz év múlva meglássa Németország ki fog emelkedni 
a nyomorúságból.

Társadalmi, politikai, és egyházi visszaélések 
megszűnnek, a társadalom uj alakot nyer, a múlt 
meg lesz boszulva, véget vetünk a rabszolgavásárnak.

Min alapszik a királyi és császári hatalom ?
Azon a visszaélésen, hogy a nagy tolvajok el

zárják a kis tolvajokat. Vau-e a mo s t  u r a l k o d ó
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királyok közül olyan, ki nem lopott volna szomszéd
jától valamit?

És a mikor ezek az urak nem rabolnak, pár
olják a kissebbeket fosztogató nagy tolvajokat.

És mivel Gáspár nem felelt, — feje tele volt 
Demker kisasszonynyal, s esze még mindig a nau- 
heimi parkban járt, — Roller Miksa kihúzott zsebé
ből egy újságot, melynek czime „Neue Zeit,“ s leg
tekintélyesebb a negyvenkét socialisticus hírlap 
között, — elkoboztatása előtt 1848-ban több előfize
tője volt kétszázezernél.

Roller mélyen behatolt a sociálisticus eszmék 
tárgyalásába.

Lelkesedéssel olvasta fel Lakner munkás te
metési ünnepélyét, mely Berlinben ment véghez:

„Múlt vasárnap Berlin oly nagyszerű tüntetés
nek volt szinhelye, milyenhez hasonlót 1848-óta nem 
láttunk. A gyorsan híressé lett fiatal Lackner kísérte
tett örök nyugalomra socialista elvtársai által. Mivel 
a rendőrség a veres zászlókat eltiltotta, -  nagy 
lényt fejtettek ki a csokrokkal, vállszalagokkal, és 
jelvényekkel.

Két lovasrendőr nyitotta meg a menetet; azu
tán zenekiséret mellett tömör sorokban majdnem há
romezer egyén következett.

Mindjárt a koporsó után a birodalmi gyűlés 
socialista képviselői jöttek: A sok ideig zárva volt 
Most, Hasenklever, Liebknecht, Brokke; azután két



150

híres szónoknőnk Hannó és Stoegemanné, ezer nő 
által kísérve. A nők között bársony és selyem ruhások 
is voltak.

Némelyik gyermeket vitt karján, majdnem min* 
denik koszorút vitt kezében ezen felirattal:

„Emléke élni fog!8
„Sohasem feledjük!"
„A szabadság harczosának!“
A nők után legalább négyezer m nkás követ

kezett.
Laknert a szabadgondolkozásuak részére kijelölt 

helyen temették el.
Most képviselő és Stoegemann asszony beszéltek.
— Ez egy bátor katonája volt a szabadságnak! 

mondá Most. Ő megértette, hogy a nép kora elkövet
kezett; új élet nyílik a proletároknak, ők is sorra 
kerülnek, mint a papság, nemesség, és polgárság.

Lacknert még halála után is üldözik. Utólagos 
büntetésül rótták rá, hogy sírján nem lebeghet vörös 
zászló. De mi a sir szélén kiáltjuk: Gyűlölet minden 
iránt, a mi megvetésreméltó.

— Esküszünk! feleié száz hang.
Lakner barátai mélyen meghatva tértek haza.
— Még királyt sem temettek el ily pompával, 

mondák.“
— Berlin ébred, toldá meg Roller; Berlin kijó

zanodik apathiájából. Üdvözöllek napkelet, mert az
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éhes proletárok kijöhetnek apinczéből, mint az orosz
lánok barlangjukból.

A két sétáló, fiatal fákkal szegélyezett utón 
haladt.

Balra fordultak.
Ekkor az Ösvény nyírfákkal és kársakkal teli 

erdőbe vezetett. A festői út bemélyedt egy szép 
völgybe, melyen keresztül Yizesés csörgedez a kőris- 
fák és szomorúfüzek árnya alatt.

Azután nagy síkság következett, melyet hegy
sor zárt be.

Haselhecke úgy feküdt ezen a síkon, mint 
egy erőd.
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— A találkozás helyére értünk, mondá Roller 
Miksa, ott fogjuk találni a két virtuózt. Ha önnek 
tetszik, együtt reggelizünk a majorban.

— Azok az urak önnek barátai? kérdé Gáspár.
— Természetesen; barátaim . . .  sőt még több 

is. Egyik az a franczia származású német, tudja ön ? 
a másik az a halvány hallgatag szász.

Mig Roller Miksa beszélt, azalatt a sűrűből két 
ember sietett elő, egyenesen feléjük.

Ezekkel volt összebeszélve a találkozás.
Roller Miksa bemutatta őket.
— A második hegedűs; mondá az öregebbre 

mutatva.
— A violoncellista! igy jelzé a szászt.
— Akkor könnyű kitalálnom, hogy ön volt a 

negyedik, — mondá Gáspár Rollerhez fordulva.
Barátságos kézszoritások következtek.
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Az első virtuóz valóban franczia származású 
német volt. Lafonfaine Pál a würtembergi Valmont 
városból; családja a nantesi edictum visszavonása 
után költözött ki Francziaországból a Feketeerdőbe.

Lafontaine Pál egészen francziának nézett ki 
barna szemével, szénfekete hajával és szakállával.

Ez a jelenség az által magyarázható, hogy a 
menekültek egészen elkülönítve maradtak a többi 
lakosoktól, úgy hogy még negyven év előtt is a tizen
hetedik század nyelvét beszélték azzal a könnyedség
gel, a melyet Sevigné asszonynál tapasztalunk.

De a würtembergi király, a ki 1870-ig meg
hagyta franczia eredetű alattvalóinak franczia iskolá
jukat és lelkészüket, — most megfosztotta őket mind
attól, a mi régi hazájukra emlékeztetett.

Lafontaine Pál kiköltözött a kis faluból; eladta 
házacskáját, és hogy megbosszulja magát Németor
szágon, a socialistáknak legbefolyásosabb párthive lett.

A központi bizottság, a szabad elveknek buzgó 
terjesztőjévé tette őt, rá volt bízva külföldön közölni 
az internationalistákkal a jelszót.

Ügyes, okos, ravasz ember volt; sokszor érint
kezett a határon svajcziakkal, olaszokkal, fraucziákkal, 
angolokkal.

A másik virtuóz Iíummer Jakab volt, és drez
dai polgárcsaládból származott.

Szülői Berlinbe küldték, -  Baur Eusebius ta-
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nár házához, hogy az orvosi tudományt elsajátítsa 
annak felügyelete alatt és utasítása szerint.

Jakab szerelmes lett Baur feleségébe, a ki 
majdnem oly tudományos volt mint férje, a mellett 
csinos, és alig harmincz éves.

A hölgy oly szakértő volt, hogy ismétlő órákat 
adhatott a fiatal szásznak.

Mikor a tanár meghalt, Jákob tovább is az öz
vegynél maradt tanulmányait folytatandó.

Kummer Jakab azon ürügy alatt utazta be Né
metországot, hogy a meleg forrásokra vonatkozó ada
tokat összegyűjtse.

Tulajdonképen pedig politikai czéljai voltak, a 
mi közöltetett is Gáspárral, anélkül, hogy ő kér
dezte volna.

Kummer Jákob meggyőződésből lett a socia- 
lista elvek hive.

Ő hitte, hogy Európa egy köztársasággá alakul.
Proudhonnak legnevezetesebb müveit németre 

forditá. Személyes barátságban állott Liebknecht-tel 
és Bebellel.

Midőn most a socialista képviselő Frankfurtban 
elfogatott, s lánczra verve Berlinbe vitetett, barátai 
szemmel tartották Kummer Jakabot.

Mert ő egyike volt azon apostoloknak, kiknek 
nagy rendeltetés jutott, és tudjuk hogy 1870 óta 
a rendeltetésre kiválasztottak golyóval szoktak 
működni.
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— De a quartett valóban igen okos gondolat,
— mondá Lafontaine Pál.

— De van egy kis hibája, — jegyzé meg Rol
ler Miksa.

— Micsoda? kérdé a flamandi.
— Hogy nem minden összeesküvő muzsikus.
— Összeesküvő! ?
— Nos igen, szólt Roller.
— Mi tehát összeesküvők vagyunk? kiáltá 

Gáspár. Flandria apostolára! furcsán hangzik a fü
lembe !

— Keressen más kifejezést, ha ez nem tetszik,
— szólt Roller. Hát miért jött Németországba ?

— Miért? Hát hogy Stuttgartot, Münchent, 
Drezdát lássam.

— Hát nem azért, hogy Nauheimban a berlini 
és drezdai socialista társaság küldöttjeivel talál
kozzék ?

— A világért sem!
—- Nem hozott magával utasításokat Amster

damból és Brüggeből ?
— Micsoda utasításokat? Egészen meglep 

kérdéseivel ?
Roller Miksa és két barátja meglepetve és fel

riadva néztek reá.
— Most már értem, — szólt Gáspár Rollerhoz, 

miért untatott engem tegnap és ma olyan socialis- 
ticus elméletekkel a milyenhez én nem értek. Ah!
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önök tehát összeesküvők! üdvözlöm önöket uraim! 
De én nem tartozom a társasághoz, én nem is akarok 
erről a dologról mitsem tudni. Beszéljünk másról.

— Uram! félre a tréfával, feleié Roller Miksa 
komolyan, hiszen szolgája elárulta, hogy küldetéssel 
van megbízva.

— Nem lehet az.
— Én legalább úgy értettem, feleié Roller. A 

Beethoven quartett pedig egyetértésnek a jele.
— Az csak véletlenség uraim ;mond a flamandi.
— Véletlenség! kiáltá a három internationalista 

egyszerre.
— El vagyunk árulva, szólt Lafontaine tompán.
— Elárulva, ismétlé Kummer Jakab.
— Uraim önök árulták el magukat; de szent 

Orsolya csontjaira esküszöm, én nem vagyok áruló.
— Mivel biztosit? kérdé Roller Miksa izgatottan, 

lángoló szemekkel.
— Hogy egész nyugodtan beszélek, — feleié 

Gáspár.
A három német egymásra nézett, mintha ta

nácsot akartak volna kérni egymástól, és gondola
tukat eltalálni.

— Vannak fegyverei ? kérdé Roller Gáspártól.
— Nincsenek, miért is volnának, szólt az kabát

ját felgombolva. Ön sétára hivott, s én jöttem.
Pillanatnyi csend állott be.
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~  De hát a quartettről hogyan ad felvilágosí
tást ? kérdé Lafontaine Pál.

— Játszottam, mert véletlenül kezembe ke
rült egy hegedű. Az első tltenyek után valószínűleg 
más darabba kezdtem volna, ha ön meg nem lep.

Én a kíséretet udvariasságnak vettem; viszo
nozni akarám, s azért játszottam végig.

Különös, különös, tünődék Roller. Önben még 
sem látok ellenséget.

— Nem is vagyunk mi ellenségek uraim ; egy 
czél felé törekszünk, csak hogy más utón. Sajnálom, 
hogy önök felfedezték előttem titkaikat.

— Valóban sajnálhatja is.
— Miért ?
— Mert életébe fog kerülni.
— Ha meg akar ijeszteni, tévúton jár, — feleié 

Gáspár. Sőt én nagyon hiszem, hogy Roller ur, ke
délyes tréfát rögtönzött, hogy étvágyat csináljon a 
reggelihez. Alig várom, hogy mind a hárman hangos 
kaczagásba törjenek ki.

— Én biztosíthatom, hogy ezen nincs mit ne
vetni, — mondá Kummer Jakab.

— Pedig az ön violoncellója igen jól hangzott 
a quartettben, szólt Gáspár nevetve.

A többi komoly maradt.
— Lássuk Van dér Gomm u r ; ugy-e ez a neve ? 

kérdé Roller; meg tudná mondani, miért jött Nau- 
heimba ?

Montretout grófné III. 11
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Gáspár gondolkozott.
— Nem mondhatom meg, — feleié azután.
— No lássa, — szólt a három férfi egyszerre.
— Utánnunk jött kémkedni, — szólt La- 

fontaine.
— Minket kiszolgáltatni, — folytató a szász.
— Az nem fog megtörténni, szólt ismét Lafon- 

taine Pál.
— Ha csak mirólunk volna szó, sopánkodék 

Kummer.
— Igen, folytató Roller Miksa, társa gondola

tát kiegészítve; hatalmas érdekek vannak játékban *, 
az események rohamosan haladnak, az állapot ko
moly és veszedelmes. Azt sem tudja megmondani, 
miért van itt ? Hajlandó rögtön elhagyni Nauheimot 
egy feltétel alatt ?

— Nem tehetek semmi ígéretet, válaszoló Gás
pár, ki nem akart Linótól eltávozni.

— Látja! látja! kiáltó egyszerre Lafontaine és 
Kummer.

— Minden ellene szól, viszonzá Lafontaine és 
Kummer, — nem szabadakaratból jött ide, s nem 
távozhatik szabadakaratból.

— Senki sem küldött ide, senkitől sem kapok 
rendeleteket, viszonzá a flamandi.

Az apostolokra és vértanukra biztosítom önö
ket, hogy zaklatásuk már unalmas.

— Talán a kis külvárosi hölgy szép szemei
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vonzották Nauheimba, és tartják itt ? szólt Roller. 
Milyen hatalmas mágnes a szépség!

— Úgy látszik ön szándékosan beszél ily sér
tően Demker kisasszonyról, feleié Gáspár. Ön cziva- 
kodást keres, ezt már szeretem. Már azt kezdtem 
hinni, úgy akar tőlem megszabadulni, hogy megfojt.

— Isten mentsen, kiáltá Roller; én nem vagyok 
kalandor, társaim is becsületes emberek. Ha szavai
mat sértőknek találja, kész vagyok elégtételt adni. 
Ezeknél az uraknál vannak töltött pisztolyok; ide 
fogják kölcsönözni, s mi sorsot huzunk. Bele egyez ? 
azt hiszem ezek az urak szívesen segédkeznek.

— Szolgálatára állok uram, szólt Gáspár; ha
nem valóban különös sétára hivott.

— Egyezzünk meg abban; hogy bármi történ
jék, Lina kisasszony szép szemeiért volt a párbaj. 
Akarja ? Mindnyájunk érdekében szükséges.

— Legyen hát, ha önnek úgy tetszik, szólt 
Gáspár.

Roller Miksa elindult, és az erdő felé vette út
ját, a honnan imént kijöttek.

Gáspár követte őt, a két másik emberrel együtt.
Menetközben Gáspárnak eszébe jutott, hogy a 

kik utánnuk jönnek, még lelőhetik őtet.
Sehogysem tetszett neki ez az állapot, de azért 

bátran viselte magát.
Már boszankodott, hogy ilyen dologra kény

szerítik. Egy kis térség közepén megállották.
11*
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A vívás feltételei hamar rendeztettek: két kü
lönböző pisztoly kendőbe rejtve, ezek közül véletlenre 
választottak.

Húsz lépést kimérve, a felek állást foglaltak.
Az eljárás nem volt egészen kifogástalan.
A „két segéd* pillantása Rollerre volt irányozva, 

s ezt látszott mondani:
— El ne hibázd!
Gáspár tudta, hogy ha első ellenfelével végez, 

a másik kettővel is lesz dolga, kik kényszeríteni fog
ják a viadal folytatására. Sőt az is lehetséges, hogy 
majd más módon igyekeznek megszabadulni tőle.

A sors úgy döntötte el, hogy Gáspár lőjjön 
először.

Hősünk kezdetben meg volt zavarodva, tudta 
hogyha ellenfelét lelövi, védelmezőt vészit benne a 
másik kettő ellenében. Ha társukat megölve látnák, 
nem hagynák azok őt sem élve távozni az erdőből.

Tétovázva czélzott ellenfelére, — és elhibázta.
A durranásra másik pisztolylövés felelt, s a go

lyójobb karját találta.
Gáspár két lépést hátrált, és egy fához tá

maszkodott.



XVIII.

A három ember sötét pillantást váltott, azutáD 
halkan értekeztek.

Kényszerítsék Gáspárt, hogy a másikkal is meg
vívjon? De karját nem tudta használni, s látszott 
rajta, hogy szenved.

Vagy megöljék itt e félreeső helyen !
Roller Miksa indítványa volt a harmadik, — 

és elfogadtatott.
Ő azt mondta, be kell kötni a sebet; ehez leg

jobban ért Kummer Jakab, azután elviszik a sebesül
tet Haselheckébe, hol addig elmaradhat, a mig fel
gyógyul, s Nauheimból távozhatik.

A terv ellenmondás nélkül elfogadtatott, s kivi
teléhez láttak.

Kummer doctor felhasogatott egy vászonken
dőt, bekötötte Gáspár karját, miután a sebet nem 
találta veszélyesnek; azután a három német támo-
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gatva a sebesültet, bár az maga is tudott menüi, — 
elindultak a völgy felé, a hol a majorság vörös tégla
tetőzete, zöld diófák és ezüst szinü hársak lombjai 
között emelkedett ki.

Nemsokára oda értek.
A majoros látva a csoportot Haselhecke felé 

közeledni, a kocsikkal, szekerekkel é3 talyigákkal teli 
udvarra lépett.

Szemétdombon egy páva terjesztgette fényes 
tolláit, hosszú farkát, mely olyan volt, mint az üstö
kös csillag.

A kút mellett a kacsás tó közelében két rózsás- 
arczu, szőkehaju kis leány játszott a homokban.

— Egy sebesült, szólt Réthel mester, a majo
ros, midőn meglátta a véres kendőt Gáspár karján.

— Nem nagy baj, nem nagy baj, feleié Roller 
Miksa. Becsületkérdés nő miatt, — ez az egész. Fia
tal emberek vére könnyen felforr. Fogadja be nehány 
órára ezt a jó fiút. Ideiglenesen bekötjük sebét, az
után küldünk orvost Naubeimból. Kaphatunk valami 
régi vásznat ?

Gáspár kíváncsian nézett körül. Most már sze
rencsésen megmenekült azoknak a körme közül, a 
kik bizalmukkal halmozták el, és azután azt akarták, 
hogy oktalanságukért ő bűnhődjék.

Roller szemmel tartá Gáspárt.
Úgy látszott, ő komolyan sajnálja a történteket.
A fiatal flamandinak becsületes arcza, bátor
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sága, hidegvérüsége, a melylyel a fájdalmat tűrte, 
miad rokonszenvet ébresztő tulajdonok voltak, da
czára, hogy kissé Don Quixottehoz hasonlítóit.

A földszinti teremben két fiatal leány, tizenkét 
és tizennyolcz éves, sürgött-forgott a sebesült körül, 
mig Kummer Jakab munkához látott.

— Hát a ki ezt a szép dolgot elkövette, bizo
nyosan megmenekült ?

— Úgy van mester, feleié Roller.
Barátom, — ezzel a hallgatag Lafontaine Pálra 

mutatott, — és én a sebesült segédei voltunk, és ma
gunkkal hoztuk ezt az orvost. A többi másfelé ment

— Jól is tették, jegyzé meg Réthel Zakariás 
mester.

Azután, a sebesült felé fordulva barátságosan
szólt:

— Menjünk beljebb
Gáspár a fal mellett levő pádon ült, felállt s 

követé a majorost.
— Üljön amoda, szólt Zakariás mester egy 

vörös csikós kanapéra mutatva, mely a nagy fali óra, 
s egy függönyük mögé rejtett ágy között pompázott.

A majoros már öreg ember volt, alig lehetett 
korát meghatározni. Rövid sürü haja egészen fehér 
volt és állát is gondosan ápolt fehér szakái környező.

De arcza bizonyos üdeséggel birt, s főleg sötét
kék szemei, melyek fekete pilláikkal kiváltak az 
arczból.
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— Öné ez a két aranyos leány ? szólt Roller 
Miksa a szőke lánykákra mutatva, kik kíváncsian 
nézték a sebesültet.

— Tréfálni akar uram ? szolgámé Laube Péteré 
mind a kettő. Azelőtt ő is majoros volt, tehenekkel, 
lovakkal és földdel birt, de a háború idején mindenét 
elvesztette, koldusbotra jutott, s akkor fogadtam én 
fel. Mindent lefoglaltak nála. Árverés után, mikor 
visszament a házba, melyet másnap el kellett hagy
nia, csak négy üres falat talált, s egy rozzant széket, 
melyen a végrehajtó tilt; a szoba közepén pedig egy 
hosszú fekete ládát: felesége koporsóját, ki bánatá
ban halt meg. Úgy bizony! bár mit írjanak az új
ságba, még mindig az ököljog uralkodik: az erősebbé 
a diadal. Nemde csinos leányok ? és egészen mosoly
góvá teszik az öreg Réthel majorját.

— Most már az ön gyermekei . .  .
Csak rövid időre. A vizen fognak keresztül menni, 

akarom mondani Amerikába kivándorolni. A h! jó urak 
Amerika, az a kilenczvenkilencz torkú sárkány, mely 
gyermekeinket elnyeli.

Csak a mi kerületünkből 1872 után egy év alatt 
tizennyolczszáz ember vándorolt ki. ítéljen ez után.

Hallgattak és gondolkoztak.
— Ha jobban sikerült volna a dolog az erdő

ben, — mondá Lafontaine Pál, akkor ide jöttünk 
volna reggelire.
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— Reméllem, lesz szerencsém máskor, — mondá 
Réthel mester.

Ekkor megjelent a majoros leánya, Veronika 
nehány nő és férficseléd kíséretében, kik aznap nem 
voltak a mezőn elfoglalva.

Veronika körülbelül huszonöt éves fiatal asz- 
szony volt.

Vonásai nem voltak szabályosak, de elég ér
dekes arczczal birt.

Gyönyörű arczbőrén itt-ott néhány liimlőhely 
látszott.

Mindnyájan, Réthel mester és a kis lányok is 
helyet foglaltak az asztal körül, hogy reggelizzenek.

A három német ezalatt elbúcsúzott.
Kezet fogtak a majorossal és Gáspárral.
Roller búcsúja ez utóbbinál ilyesmit jelentett:
— Nem én vagyok a hibás, nagyon sajnálom 

ez esetet, mert ön tetszik nekem.
Fennhangon igy szólt:
— Jó kezek közt hagyjuk önt, maradjon csen

desen. Ha ön olyan, a „milyennek magát mondta* 
és ha úgy tesz „a mint Ígérte,* „nemsokára* hallani 
fog rólunk.

Midőn Roller a parkba visszatért, rögtön felke
reste Krisztiánt.

— Mi történt gazdámmal ? kérdé az, midőn az 
ifjúnak különös arczkifejezését látta.

— Semmi, semmi, csak egy karczolás.
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— Megsebesült!? Az ördögbe is! A ki keresi 
a veszedelmet, bele vész.

— Hallgass és mondd meg, honnan jön gazdád.
— Ide Mainczból jöttünk.

— De honnan érkezett Mainczba ?
— Azt nem igen tudom.
— Beszélj, hallgatásoddal ártasz neki.
Mondd meg az igazat, s hidd el, gazdád csak

nyer vele.
— Én nem hazudom, midőn azt mondom, hogy 

nincs bizt03 tudomásom arról, honnan jött Van dér 
Gomm Gáspár ur, midőn engem Mainczban felfogadott, 
de ha jól sejtem, Párisban is, Metzben is járt.

— De miért jött ide ?
— Azt hiszem szerelmi dolog. Egy mainczi 

hölgy is  bele van keverve, a kinek unokahuga itt 
tartózkodik.

Roller Miksa megkönnyebbülve lélekzett.
— Nagy szolgálatot teszesz gazdádnak őszin

teséged által, — mondá. Te is tudd meg, hogy épen 
e hölgy miatt verekedtünk, a kinek ő úgy látszik lo
vagjává szegődött. Demker báró leányát értetted 
ugy-e? Roszabbra is fordulhatott volna a dolog. De gaz
dád most a Haselheckében udvarolhat szép láuyoknak.

Krisztián még nem hallotta a Haselhecke nevét.
— Haselhecke egy majorság a János-hegy al

jában, szólt Roller. Gáspár úrhoz orvost kell küldeni.
— Majd gondoskodom róla uram, szólt Krisz
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tián, — gazdámnak nincs szerencséje. Oh sors, milyen 
csapásokat mérsz. Mainczban agyon akarták ütni, itt 
párbajban kap sebet.

— Mindenütt hölgyek miatt, nevetett Roller és 
eltávozott.

Egy óra múlva Sonnenfels doctor Haselheckébe 
ment, s a három művész vasútra ült, bizonytalan 
czél felé indulva.



A fürdőben csakhamar híre futott, hogy a kör
nyéken párbaj történt, és Demker kisasszony neve is 
titokszerllen szerepel a dologban.

Úgy beszélték, hogy két előkelő ifjú elbájolva 
a kisasszony szépsége által, oly nagyon megegyező 
érzelemre lobbant iránta, hogy nem maradhattak 
többé jó barátok.

Demker kisasszony a szálloda nőcselédei által 
értesült az eseményről.

Mivel ő tényleg nem adott okot párbajra, nem 
érezhetett lelkifurdalást, bár rendkívül kaczér volt; 
igy tehát mulatságos oldaláról vette fel a dolgot.

Vannak tehát lovagjai, a kik az országúton hi- 
resztelik, hogy ő a szépek szépe.

A fiatal hölgy igen jól emlékezett Gáspárra, 
mert az feltűnt neki a vacsora alatt.

XIX.
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Még ismeretesebb volt előtte Roller Miksa, a 
ki már egy hét óta mulatott a fürdőben.

Az nap este a közös étkezésnél feltűnő volt 
mind a kettőnek távolmaradása.

Sajátságos dolog, hogy Lafontaine Pál és Kum- 
mer Jakab nem hiányzott senkinek.

Sonnenfels doctor meglátogatta a sebesültet.
Véleménye szerint a seb nem veszélyes, a golyó 

csak a húsba fúródott, és ki is jött.
A beteg vérvesztéstől gyenge.
Négy-öt napig nyugodtan kell lennie, hogy 

a javulás gyors legyen.
Gáspárnak tehát a majorban kellett maradni.
Eltekintve az okot, ez a száműzetés nem volt 

részére kellemetlen.
De lázas állapotában a wormsi eset rémképei 

kisértették,
Krisztián gazdája mellett maradt.
Főzött neki, s takaritá a szobáját, mely leg

szebb volt a majorban.
A történtek után úgy találta, hogy neki több 

esze van, mint gazdájának. „Okos legyen a kéz, mely 
bolondot borotvál."

Gáspárnak oly erkölcsi oktatást adott, mely 
tele volt közmondással.

Krisztián felesleges idejét Veronikánál tölté.
Este jó kedvvel hegedült keringőket ésfranczia- 

négyest, a mint azt Németországban nevezik.
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Sikerült neki a majorság népét mulattatni és 
megtánczoltatni, a mig csak bírták.

A tánczmulatságok a nagy teremben tartattak, 
mely az asztalok és padok eltávolítása által táncz- 
teremmé alakult.

Gáspárt még ez a vidám kép sem bírta szóra
koztatni.

Eszébe jutott Lina, Liselotte s ügyetlen ma
gaviseleté az egész utazás ala tt; a mainczi és wormsi 
balesetek, s a párbaj, mely ágyba fekteté.

Egy ablakmélyedésben foglalt helyet.
Onnan nézte szomorúan a naplementét, és a 

folyam tükrét, mely a távolban összeolvadt a lát
határral.

A viz ezer csillámot vert, és a part hosszában 
lehajló fúzágak könnyű árnyat vetettek rája.

Az esti órák nyomasztó hatást gyakoroltak ke
délyére.

A zene hangjai közben hallotta a bokrok közt 
a madarak csicsergését is. Elképzelte, mily édesen 
csevegnek a kis szerelmesek az est-homályban az est 
sűrűjében

Ah! bár ott volna mellette, a kit ő szeret.
Mily érzelemgazdag volt a szive. Mintha ez a 

szép vidég, a csendes boldog élet képe, csendes bol
dog emlékek táplálására lett volna teremtve.

A nap csakhamar lehanyatlott, miután utolsó 
sugarait a fák lombjain keresztül vetette, a beárnyalt
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majorra éles fekete vonal húzódott a láthatáron, s a 
folyó vize egyszerre gyémánt-csillámokat vert, a mint 
az égen megjelenő csillagok belé tekintettek.

A harmadik nap, vasárnap volt.
Ez ünnep volt Haselheckében Szent Adalbert 

tiszteletére, kinek romban levő kápolnája háromszáz 
méternyire volt onnan.

Az ünnep kétszerhuszonnégy óráig szokott 
tartani.

A közelfekvő hegyekből is érkeztek vendégek.
Gáspár remélte, hogy Nauheimból is jönnek 

néhányan, kikre vonzerőt gyakorolt a falusi mu
latság.

Nem tévedett.
A fürdő-vendégek sétát indítványoztak Hasel- 

heckébe, és Demker kisasszony, Rochlitz gróf és 
Kappler báró is részt vettek benne.

Vidám reggeli után, melynél Réthel mester el
nökölt, s melyben Gáspár és Krisztián is részt vett, az 
asztalokat kivitték a hársak árnya alá, a major mö
gött levő térre, — melyet százszorszép és sárga 
kökörcsiny szegélyezett.

Hordóra ültetett három zenész adott jelt az ifjú
ságnak a tánczra.

A fiatal emberek rézgombos fehér kabátot, fe
hér nadrágot és vörös mellényt viseltek.

Fekete nyakkendő, fekete sipka és csizma 
egésziték ki az öltözetet.
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Réthel mester egészen megifjodva járt egyik 
csoporttól a másikhoz.

Feltette ezüst szalagos kalapját, ezüst gombos 
mellényét, kurta lilaszin nadrágját, és sárga kabátját.

Térden alól bőrszalagok voltak lábára kötözve.
A lég tele volt örömhanggal és dallal.
Csókolóztak, nevettek, tánczoltak.
Az asztalok körül poharak csörögtek, i .  majoros 

szemben ült öreg barátjával Erthal Bernáttal, a ki 
száraz fekete ember volt, — s koczintott vele.

— Emlékszel még öreg a mi időnkre? szólt 
Réthel. Mi is tudtunk mulatni ugy-e ?

—A bizony! feleié az öreg kacsintva, nem kellett 
melegített bor, hogy jó kedvre derítsen.

— De nem ám ! oh azok a jó idők! azok a jó idők!
— A mai fiatalságban nincs erő, nincs bátorság, 

folytatá Zakariás mester:
—Mindennek vége; egészségedre vén hunczut. A 

halál se találjon meg máshol mint az asztal alatt, a 
hova a bor dobott.

Hegedű, klarinét s a nélkülözhetlen trombita 
járta folyvást. Midőn egyiknek a játékosok közül szü
nete volt, jelt adott, s hoztak neki bort vagy sört, 
melynek habja kicsordult a kancsóból.

A muzsikusokba is kellett bátorságot önteni.
Gazdája engedelmével Krisztián is részt vett 

az ünnepélyen.
Kétségtelen, hogy a majoros leányának tetszé
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sét megnyerte, mert mindig együtt lehetett őket látni 
csinos leányok és pofók ifjak társaságában.

Ez utóbbiak már félig ittasak voltak, és kifá
radva alig birtak állani lábaikon. Arra pedig épen 
nem volt remény, hogy a mulatság végéig ki
tartsanak.

Már több fiú és leány vesztette fejét a táncz és 
ital miatt.

— Irósvajból vagytok, mondá Krisztián a leá
nyokhoz, -  ne közelítsetek a tűzhöz.

Erthal mester mikor sokat ivott, maga is tán- 
czolni akart.

Nem gondolva azok súlyával, telerakta hosszú ka
bátjának zsebeit hegyes kavicscsal, azután Veronikát 
megragadva, elkezdett vele keringőzni. Rögtön nagy 
helyet csinált magának, mert a kik először érezték a 
kavics ütését, sikoltozva futottak el mellőle.

Ekkor Gáspár különös mozgalmat észlelt a 
csoportban.

Rendbe álltak, levették a kalapot.
A félreeső helyről a hol ő ült, látta, hogy az 

elegáns nauheimi publikum közeledik. Felismerte 
Linát, a ki bizonyosan kereste őt a csoportban, mert 
ismerte a párbaj történetét és rósz kimenetelét.

ó  pedig elrejtőzködött, csak szemmel kisérte 
azt, a ki őt képes volt kitűzött czéljától eltéríteni.

De mégsem rejtette el magát oly jól, — hogy 
Lina ne tudta volna őt felfedezni.

Montretont grófnő III. 1 2
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Villanyos szikra közlekedett a két ifjú között. 
Hősünknek úgy tetszett, mintha Demker kisasszony 
szivére helyezte volna kezét, hogy dobogását el
nyomja, vagy pedig hogy őt titkos jellel üdvözölje.

Lina, a járástól felhevülve most szebbnek tűnt 
fel előtte, mint máskor.

Demker kisasszony és társasága a tánczolókat 
nézték. A fiatalság eszeveszetten keringőzött.

Mosolygó arczuk egészen nekihevült.
A leányok kénytelenek voltak a kendőt levetni 

nyakukról, a mit a legények ujjongva s kalapjukat 
lebegtetve fogadtak. Tomboltak, mint a lovak, mikor 
tánczhoz kezdtek.

Egy kapuczinus barát, Athanasius atya, ki reg
gel misét mondott az Adalbert kápolnában, — egy 
lombos fa árnya alatt ült nagy bőrszékben, sörös po
harak és csemege mellett; lábai egy hímzett zsámo
lyon pihentek.

Egyik kezében buruót-szelenczét tartott, a má
sikban vörös zsebkendőt, a legyeket és méheket 
hajtva el vele, miután azok orrát tulipánnak nézték 
s folyvást körülötte zsongtak.

Szakadatlan folyt a táncz, mig nem besötéte
dett, azután vacsoráltak és újra tánezoltak éjfélig a 
hold szerény fénye mellett.

Gáspár szobája ablakában ábrándozott Demker 
kisasszonyról és eljöveteléről.

Hisz az valóságos látogatásnak illett be.
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Megközelítésnek, gyöngéd figyelemnek vette és 
remény ébredt szivében.

Élvezettel nézte az idylli mulatságot; kellemes 
érzés lepte meg a kis oasis közepeit, mely a régi 
német balladákra, vagy Schillerre és Göthére em
lékeztető.

Bizonyos irigységgel tapasztalta, hogy néha 
egy-egy pár kivált a csoportból és a sötétebb árnyék
ban fejük csak egynek látszott.

Mintha satyrok rabolnák a Dymphákat.
A zöld mező ezüst színben ragyogott a hold 

fényénél, mely a fűszálon levő porszemeket gyémánt
ként csillogtatta.

A szem elmerült a fehér ködben a folyón ke
resztül.

A távolban az éj csendje borított mindent. És 
itt a közelben, a zene hangjai mellett elmosódott 
csevegés, rejtett kézszoritás, a csillagokra tett foga
dások gyönyörrel és boldogsággal töltötték el az ifjú 
sziveket.

Gáspár látta, hogy Krisztián és Veronika együtt 
s uttognak.

A leány oda adta neki a rózsát, melyet keblén 
viselt, és szive fölé rejté a glycinust, melyet Krisz
tián kalapjáról vett le.

Hősünk átgondolta ! a sajátságos eseményeket, 
melyekbe Mainczból eljövetel óta keveredett.

12*
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Montretout grófnőre gondolt és gúnyos mosoly 
jelent meg halvány ajkain.

— ó h ! német erény, sohajtá.
Azután Linára gondolt, mily szép jelenség volt, 

és szive nagyot dobbant, villanyos áram futott át 
testén.

Éjfél elmúlt, és még mindig ott Qlt az ablaknál, 
ringatta lelkét ég és föld között, mig Krisztián 
nem segítette a levetközésnél, s a majorban minden 
el nem csendesedett.

A tánczmulatság másnap újra kezdődött.
Estefelé, mikor a lombok már szürke fényben 

játszanak, és a füzek a távolból olyannak tűnnek fel, 
mint egy vén ember parókája; mikor a folyók ezüst kí
gyóként kanyarodnak a zöld mezőn; az ablaküvegek 
lángban állnak, és a fecskék hosszú fekete vonalban 
repülnek végig az égbolton, — Gáspár, ki ezt az 
örökké szép, s mindig uj látványt bámulta, — egy
szerre olyan egyén megjelenése által zavartatott meg, 
kit azelőtt nem látott azon a helyen.

Gyanús kinézésű ficzkó volt, a ki irigyen szem
lélte mások boldogságát.

Félig elrejtőzve dőlt meg egy hársfa mögött, 
keserű mosolylyal nézte a tánczolókat, éneklőket, 
ivókat; egy szóval a mulatókat.

Gáspárt nyugtalanította az a megjelenés.
Alakja nem volt ismeretlen előtte.
Hol látta már ?
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Nem tudott reá emlékezni, bizonytalanul lebe
gett előtte az arcza.

Az ismeretlen aranygombos kék kabátot viselt, 
és egy bársonysipkát, mely nem egyezett öltözetéhez.

Gáspár megkérdezte Rethel mestert, ismeri- e a 
kék kabátost.

— Ez a fiatal ember nem ide való, — feleié a 
majoros, — alkalmasint utazó, és csak azért jött ide, 
hogy jót nevessen rajtunk.

Gáspár megkérdezte Erthal Bernátot is, de 
kevés eredmény nyel.

— Igen, igen, úgy látszik, mintha ki akarna 
minket nevetni, — szólt Krisztián a társalgásba ele
gyedve. Mindig a nőket nézi, — folytatá dühösen, 
miután észrevette, hogy az idegen Veronikára ügyel. 
Büszkélkedik és mindenkit lenéz. Az üst kormosnak 
találja a kályhát, tartja a közmondás. Egy másik köz
mondás szerint szerencse, hogy a szamárnak nincse
nek szarvai, butaságával igy is elég kárt tesz . . .  
Bár csak szabad volna jól megráznom.

— Ne tedd azt! kiáltá Gáspár; nem kell czi- 
vakodást kezdeni; csak tudd ki tőle, honnan jön, mit 
akar. Talán akkor eszembe jut, hol láttam, mert bi- 
sonyosan volt már vele dolgom, vagy az ikertest
vérével.

Krisztián pár pillanat múlva jelentést tett 
gazdájának.

— Gyáva, nyegle (jól végig néztem) de van
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neki pénze. Ugyan rosszul szerzett pénz lehet. A köz
mondás azt tartja, a ki hat hónap alatt akar meg
gazdagodni, azt hat hét alatt felakasztják. Ujjai tele 
rakvák szép gyűrűkkel.

A mulatságnéző észrevette, hogy vele foglal
koznak, s eltűnt. A mozdulat, melylyel távozott, vi
lágot gyújtott Gáspár emlékében.

— Megvan! kiáltá; Mainczban volt vele dol
gom. Ez egyike a tolvajoknak, a kik Himmelstein 
herczeget meglopták.

— Remek fogás; elbánok vele, szólt Krisz
tián ; elfogom és a majort börtönné változtatjuk.

— Miattam már úgy is kórház, mondá Gáspár. 
Talán nem helyesen cselekedtem, hogy neked szóltam 
e dologról, de tégy úgy amint jónak látod.

Krisztián felhatalmazásnak vette e szavakat.
Az aranygombos kabát után iramodott.
Először a legsűrűbb tömegben kereste, azután 

megkerülve a majort, kikutatott ziget-zugot, cserjét- 
bokrot; de hiába. Úgy gondolta, hogy bizonyosan az 
erdőbe ment.

Miután az erdő hosszában levő gyalogút egy 
hidhoz vezetett, Krisztián azt hitte, hogy legkönyebb 
a menekülőt elfogni, sőt útját elállni, ha ő egy mel
lék ösvényen keresztül vágva az utat, előbb a hid
hoz ér.

Minden úgy történt, amint ő gondolá.
Csak akkor lett kissé bonyodalmas, midőn
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Krisztián egy szikladarab mögé húzódva az arany- 
gombos embert egy korbácscsal kezében látta kö
zeledni.

De Brandt ezredes volt komornyikja nem hát
rált, hogyha bátorságáért jutalmat remélhetett.

Midőn a menekülő a hidra lépett, Krisztián 
hirtelen megjelent előtte, mint a bűvös dobozból ki
ugratott ördög.

— Megállj! kiáltá dörgő hangon, s meg akarta 
ragadni.

De a ficzkó ügyes volt, mint a macska; lehajolt, 
s fejével iszonyúan hasba lökte Krisztiánt.

Krisztián megtántorodott; szitkozódva kapko
dott támaszpont után, belezuhant a vízbe, s csak 
nagy nehezen birt ismét partra vergődni.

A gonosztevő ezalatt eltűnt.
Midőn Krisztián a majorban megjelent, gazdája 

ázott ruháját, vizes haját, zilált arczkifejezését látta, 
igy kiáltott.

— Hohó! most úgy jártál, mint Ziegenbock 
Péter Mainczban. Szegény Krisztián talán vízbe már
tottak ?

— Már kezemben volt, de akkor ravasz módon 
a vizbe lökött.

— Ez a gazember nagyon ügyes.
Ennek az eseménynek nem volt közvetlen 

semmi következménye.
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Az üQuep után egy nappal Gáspár visszatért 
Nauheimba.

Azon a vidéken ritka a ló, Gáspár tehát az 
ügyes sportsmann csak szerényen, szürke szamáron 
ballagott a szálloda felé. Krisztián fogta a kantárt.

Midőn a fürdővendégek felkötött karját látták, 
eszükbe jutott a párbaj, és a fiatal flamandit nem egy 
bájos mosoly kisérte.

Lovagiasság hire előzte meg őt.
Midőn a szállodába érkezett, Gáspár szemben 

találta magát Demker kisasszonynyal.
Mély tisztelettel köszönt neki, az a legbájosabb 

fejbolintással fogadá.
A rövid utazás a majorból Naubeimig kissé ki* 

fárasztotta Gáspárt.
Nehány napig ágyban kellett maradnia.
Megérkezése után harmadnapra a regényes 

hajlamú Lina nem látva nagylelkű védelmezőjét az 
étkezésnél; nem birt ellenállni a vágynak, hogy meg 
ne köszönje nagylelkű védelmezőjének a tett szol
gálatot.

Engedelmet kért rá Gáspártól.
Krisztián volt a megbízott; de ekkor elhall

gatott egy német közmondást: A hová az ördög 
nem mehet el, oda asszonyt küld.

Gáspárnak szive már az első szóra n agyott dob
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bánt; egészen elkábult, majd megbolondult örö- 
mében.

Áldotta a sorsot, hogy Demker kisasszony még 
hálásnak is érezhette magát iránta; mily szívesen 
szenved.

Hisz az istennő leszállt talapzatáról, s eljött
hozzá.

(Vége az első kötetnek.)






