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A berlini olasz opera terme, amelyet Nagy Frigyes uralkodásának első éveiben építettek, a
legszebbek egyike volt akkor Európában. A belépés ingyenes volt, minthogy a király fizette
az előadásokat. Jegy nélkül mégsem engedtek be senkit, mert minden páholynak megvolt a
maga rendeltetése: emitt a királyi család hercegei és hercegnői ültek; ott a diplomáciai testület, majd a híres utazók, majd az Akadémia, másutt a tábornokok; egyszóval mindenütt a
királyi család, a királyi ház, a király alkalmazottai, a király pártfogoltjai; s nem is lehetett
ellene szólni, hiszen a színház is a királyé volt, és a színészeket is ő fizette. A jó főváros jó
polgárainak a földszint egy kis része maradt csak; mert a nagyobb részt katonák foglalták el,
minthogy minden ezred bizonyos számú embert küldhetett mindegyik századából. Míg tehát
Párizsban vidám, fogékony, értelmes nézők ülnek a színészekkel szemben, itt hatlábnyi
hősök, ahogy Voltaire nevezte őket, fejükön magas kucsma, s a legtöbbnek vállán asszonya,
akit oda ültetett, hogy jobban lásson, egészében elég vad társaság, amely bűzlött a dohánytól
és a pálinkától, semmit nem értett, nagy szemeket meresztett, de nem mert tapsolni, sem
fütyülni, hisz fegyelem is van a világon, s mégis nagy lármát csapott örökös mozgásával.
Ezek mögött az urak mögött volt két sor páholy, amelyekben a nézők semmit sem láttak, és
semmit sem hallottak; de illendőségből mégis részt kellett venniök az előadáson, amelyre a
király nagylelkűsége révén jutottak be. Maga Őfelsége egy este sem maradt távol. Afféle
katonai szemle volt ez számára népes családjának tagjai és udvaroncai nyugtalan hangyabolya
fölött. Még apja, Kövér Vilmos szolgált neki példával, abban a rosszul összetákolt deszkaépületben, ahol hitvány német színészek játékát figyelve, a királyi család és az udvar, mit sem
törődve a behulló esővel, minden téli estén gyötrelmesen unatkozott, maga a király pedig jóízűen aludt. Frigyes nagyon szenvedett e családi zsarnokságtól, megátkozta, eltűrte, s mihelyt
ő lett az úr, hamarosan maga is bevezette, ahogy más, sokkal zsarnokibb és kegyetlenebb
szokásokat is, amelyeknek mindjárt felismerte üdvös voltát, mihelyt ő lett az egyetlen az
országban, akinek nem kellett tőlük szenvednie.
De senki sem mert panaszkodni. A terem pompás volt, az opera előadása fényűző, a művészek elsőrendűek; s a király, aki látcsövét a színpadra szegezve csaknem mindig a zenekar
korlátja előtt állt, a fáradhatatlan zenebarát szép példáját mutatta.
Tudjuk, milyen lelkesen szólt Voltaire, berlini tartózkodásának első idején, Észak Salamonjáról és udvara pompájáról. Amikor XV. Lajos elutasította, s pártfogója, Pompadour márkinő
sem törődött már vele, a jezsuita csőcselék egyre üldözte, és a Théâtre-Français közönsége is
kifütyülte, mérgében egy filozófus királyhoz menekült, s tőle mindent megkapott, rangot,
jövedelmet, kamarási címet, rendjelet, s mindenekelőtt a felséges úr barátságát, ami jobban
hízelgett neki, mint bármi más a világon. Akár egy nagy gyermek, a nagy Voltaire haragudott
Franciaországra, és azt hitte, hogy hálátlan honfitársai meg fognak pukkadni mérgükben.
Kissé mámoros volt tehát új dicsőségétől, amikor azt írta barátainak, hogy Berlin felér
Versailles-jal, a Phaeton opera a legszebb darab a világon, és nincs szebb hang Európában az
ottani primadonnáénál.
De minthogy abban az időben, amikor újrakezdjük történetünket (s hogy ne kényszerítsük
túlságosan erőfeszítésre olvasónőink képzeletét, mindjárt megmondjuk, csaknem egy év múlt
el Consuelo utolsó kalandja óta), a tél teljes zordságában, s a király valamelyest igaz képében
mutatkozott meg Berlinben, Voltaire már valami különös csalódottsággal figyelte Poroszországot. Páholyában ült, d’Argens és La Mettrie közt, s már nem is színlelte, hogy szereti a
zenét, amelyet éppoly kevéssé értett, mint az igazi költészetet. Bélfájdalmai voltak, s most
mélabúsan gondolt a párizsi forró padsorok hálátlan közönségére, amelynek oly keserűen
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érezte ellenállását, s oly simogatónak tapsait; vagyis, egyszóval, oly rettentő izgalmasnak a
vele való kapcsolatot, hogy megesküdött, sohasem teszi többé próbára, de mégsem tudta megállni, hogy ne gondoljon mindig rá, és ne neki dolgozzon szüntelen.
Pedig aznap este kitűnő volt az előadás. Farsang ideje lévén, az egész királyi család egybegyűlt Berlinben, s még a Németország távoli tájaira nősült őrgrófok is eljöttek. Metastasio és
Hasse Titus-át játszották, s az olasz társulat két legjobb tagja, Porporino és Porporina énekelte
a két főszerepet.
Ha olvasónőink kegyeskednek némileg megerőltetni emlékezetüket, mindjárt tudni fogják,
hogy ez a két színművész nem férj és feleség, mint nevükből következtetni lehetne; hanem
hogy az első signor Uberti, a kitűnő basszista, a másik Consuelo, a zingarella, a csodálatos
énekesnő, mindketten pedig tanítványai a nagy Porporának, aki a kor olasz szokása szerint
megengedte nekik, hogy mesterük dicső nevét viseljék.
Be kell vallanunk, hogy signora Porporina Poroszországban nem énekelt azzal a lendülettel,
amelyre legjobb napjaiban képesnek érezte magát. Társának tiszta basszusa hibátlanul zengett
a berlini Operaház boltívei alatt; a megélhetése biztosítva, a sikerei vitathatatlanok, a kéthavi
szereplésnek megfelelő jövedelem változatlanul tizenötezer frank: a basszista védettnek érezte
magát. A szegény zingarella azonban, aki talán ábrándosabb lelkű volt, s nyilván kevésbé
anyagias, amellett érzékenyebb az északi táj és a porosz káplárokból álló közönség fagyos
légkörére, semmi isteni szikrát nem érzett, és csak azzal a hibátlan, tökéletes módszerrel énekelt, amely nem ad okot a bírálatra, de nem is eléggé szárnyaló, hogy lelkesedést ébresszen. A
drámai művész lelkessége és a közönségé nem lehet meg egymás nélkül. Márpedig Berlinben
Nagy Frigyes dicső uralkodása idején senki sem lelkesedett. Pontosság, engedelmesség, s az,
amit a tizennyolcadik században és különösképpen Frigyesnél értelemnek neveztek, csakis
ezek az erények virágozhattak ebben a világban, amelyet a király keze alakított és mérlegelt.
A gyülekezetben, amelynek ő volt az ura, az emberek lélegzeni, szusszanni sem mertek az ő
engedélye nélkül. A nézők e tömegében csak egy néző fejezhette ki szabadon benyomásait, a
király. Ő volt egymagában az egész közönség, s bár jó zenésznek ismerték, és valóban
szerette a zenét, valamennyi képességét, s ízlését is oly fagyos logikának rendelte alá, hogy
amikor a királyi látcső az énekesnő minden mozdulatát, és hangjának is szinte minden
árnyalatát követte, ez a figyelem nem ösztönözte, inkább teljesen megdermesztette szegény
Consuelót.
Egyébként ez a nyomasztó igézet hasznára is volt. Ha kissé is enged ihletének, ha csak némi
sajátos színt ad művészetének, a király és udvara nyilván megbotránkozott volna; de ezek a
tudatos, finom árnyalások, amelyeknek egy hibátlan technika adta tisztaságát, elbűvölték a
királyt, az udvart és Voltaire-t. Voltaire, mindenki tudja, egyszer azt mondta: „Az olasz zene
túlszárnyalja a francia zenét, mert ékesebb, s a leküzdött nehézség önmagában is érték.” Látjuk, hogyan értelmezte Voltaire a művészetet. Ő is elmondhatta volna, amit korunk egy tréfás
embere; amikor megkérdezték tőle, szereti-e a zenét, így felelt: „Nem zavar túlságosan.”
Minden rendben ment tehát, s az opera baj nélkül jutott a kifejlethez; a király nagyon elégedett volt, s időnként karmestere felé fordult, hogy feje biccentésével nyilvánítsa helyeslését;
már elhatározta, kavatinája végén megtapsolja Porporinát, ahogy máskor is kegyesen megtette, de mindig kellő mérlegelés után; Porporina azonban, egy ragyogó futama közben,
amelyet pedig mindig hibátlanul fejezett be, hirtelen megakadt, eszelős tekintettel a terem egy
sarkára meredt, s összekulcsolva két kezét, rémülten felkiáltott: Jóságos Isten!, majd egész
hosszában végigzuhant a padlón. Porporino odaugrott, hogy felsegítse az énekesnőt, akit
mindjárt a kulisszák mögé kellett vinni, a teremben pedig kérdések, észrevételek, megjegyzések moraja hallatszott. A nagy izgalomban a király a színpadon maradt tenoristához fordult,
s felhasználva az alkalmat, hogy a lármában a nézők nem hallhatják szavait:
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- Mi az? - kérdezte nyers, parancsoló hangján. - Mit jelentsen ez? Nézze meg, Conciolini, de
siessen!
Conciolini már néhány pillanat múlva visszajött, s tisztelettudóan a korlát fölé hajolt, amelyre
a király rákönyökölt, mert még mindig a zenekarnál állt:
- Felség - mondta -, signora Porporino dermedten fekszik, akár egy halott. Attól tartanak, nem
tudja befejezni az operát.
- Ugyan - mondta a király vállat vonva -, adjanak neki egy pohár vizet, szagoltassanak vele
valamit, és legyen már vége, minél előbb.
A tenorista, akinek semmi kedve nem volt, hogy magára haragítsa a királyt, s a közönség
szeme láttára szégyenítsék meg, egy patkány fürgeségével rohant a kulisszák mögé, a király
pedig élénk beszélgetésbe kezdett a karmesterrel és a zenészekkel, mialatt a közönségnek az a
része, amelyet sokkal inkább érdekelt a király hangulata, mint a szegény Porporina sorsa,
rendkívüli, bár hasztalan erőfeszítéseket tett, hogy megértse az uralkodó szavait.
Pölnitz báró, a király főkamarása és színházainak igazgatója hamarosan odasietett, hogy jelentést tegyen a helyzetről. Frigyesnél semmi sem történt azzal az ünnepélyességgel, amelyet egy
független és hatalmas közönség megkövetel... A király mindenütt otthon érezte magát, a
színház az övé volt, és csak neki játszott. Senki sem csodálkozott tehát, hogy ő lett ennek a
váratlan eseménynek főszereplője.
- Mi az, báró? - mondta elég hangosan, hogy a zenekar egy része is meghallja. - Vége lesz
nemsokára? Nevetséges! Nincs orvos a kulisszák mögött? Pedig a színházban mindig kell
lennie orvosnak.
- Az orvos ott van, Felség. Nem mer eret vágni, mert attól fél, hogy az énekesnő elgyengül, és
nem tudja folytatni szerepét. De ha nem tér magához, mégis csak meg kell tennie.
- Hát komoly a baj? Nemcsak afféle szeszély?
- Úgy látom, felség, nagyon komoly.
- Akkor engedjék le a függönyt, és menjünk haza; de előbb Porporino énekeljen nekünk
valamit kárpótlásul, nehogy egy szerencsétlenség emlékével fejezzük be az estét.
Porporino engedelmeskedett, gyönyörűen énekelt két dalt. A király tapsolt, a közönség utánozta, és az előadás véget ért. Egy perccel később, amikor az udvar és a többi néző már kitódult az épületből, a király a színpadra ment, s Pölnitz báróval a primadonna öltözőjébe
vezettette magát.
Ha egy énekesnő rosszul lesz a színpadon, a közönség nem azzal az együttérzéssel gondol rá,
ahogy illenék: bármennyire imádja is bálványát, a zenekedvelő általában olyan önző gyönyörében, hogy fájdalmasabban érinti az előadás félbeszakítása és élvezete egy részének elvesztése, mint az áldozat szenvedése és gyötrelme. Néhány érzékeny hölgy, ahogy akkor mondták,
ilyen módon sajnálkozott az est szomorú eseményén:
- Szegény kislány! Biztosan gombóc szorult a torkába, amikor trilláját kezdte, s gyorsan
rosszul lett, mert attól félt, hogy nem tudja befejezni.
- Én inkább azt vélném - mondta egy még érzékenyebb hölgy -, hogy nem színlelte a dolgot:
az ember nem zuhan le ilyen erővel, ha nem valóban beteg.
- Nem lehet ezt tudni - erősködött az első hölgy -, egy nagy színésznő úgy esik el, ahogy akar,
s attól sem fél, hogy kissé megüti magát. Ez tetszik a közönségnek!
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- Mi a csoda történt ma este Porporinával, hogy ilyen vihart kavart? - mondta La Mettrie
d’Argens márkinak az előcsarnok egy másik sarkában, ahol a távozó előkelőségek verődtek
egybe. - Megverte talán a szeretője?
- Ne beszéljen így erről az elbűvölő és erényes leányról - felelt a márki. - Nincs szeretője, s ha
talán lesz is, nem érdemelné meg, hogy egy férfi durván bánjon vele; a világ legaljasabb
emberének kell lennie, aki kezet emel rá.
- Ó, bocsánat, márki úr! Megfeledkeztem arról, hogy minden idők színpadi leányainak, a
maiaknak, a tegnapiaknak és a holnapiaknak szolgálatkész lovagjával beszélek! És ha már itt
tartunk, hogy szolgál a kedves Cochois kisasszony egészsége?
- Drága gyermekem - mondta ugyanebben a pillanatban Amélie királyi hercegnő, Frigyes
húga és Quedlinburg apátnője, hintaján a palota felé robogva, meghitt bizalmasának, a szép
Kleist grófnénak -, láttad, milyen izgatott volt a bátyám, amikor az a sajnálatos eset történt ma
este?
- Nem, asszonyom - felelt Maupertuis-né, a hercegnő házának vezetője, kitűnő teremtés, de
nagyon egyszerű és felettébb szórakozott -, nem vettem észre.
- Ugyan, nem hozzád szóltam - kiáltott a hercegnő határozott, indulatos hangján, amely
sokszor Frigyesére emlékeztetett -, mit veszel te észre? Most pedig figyeld a csillagokat:
mondanom kell valamit Kleist grófnénak, és nem akarom, hogy te is halljad.
Maupertuis-né lelkiismeretesen befogta a fülét, s a hercegnő a vele szemben ülő Kleist grófnéhoz hajolva, így folytatta:
- Mondhatsz, amit akarsz; én úgy látom, hogy tizenöt vagy talán húsz év óta, már amióta elég
értelmes vagyok, hogy megfigyeljem a dolgokat, a király most először szerelmes.
- Királyi fenséged tavaly ugyanezt mondta Barberini kisasszonnyal kapcsolatban, pedig
őfelsége sohasem gondolt rá.
- Sohasem! Tévedsz, gyermekem. Nagyon is gondolt, mert amikor Cocceji kancellár feleségül
vette a táncosnőt, három álló napig olyan fojtott düh lobogott bátyámban, mint még soha
életében.
- Fenséged tudja, hogy Őfelsége nem szíveli a rangon aluli házasságokat.
- Igen, vagyis a szerelmi házasságokat, mert ezeket hívják így. Rangon aluli házasság! Milyen
fellengzős szó, és milyen üres, mint minden szó, amely a világot kormányozza, s az egyéneket
rabláncon tartja.
A hercegnő nagyot sóhajtott, s szokása szerint hirtelen hangot váltva, gúnyosan és türelmetlenül kiáltott háza vezetőjére:
- Maupertuis asszony, te fülelsz, és nem a csillagokat nézed, ahogy parancsoltam. Azért vagy
tán egy nagy tudós felesége, hogy két bolond nőnek, mint amilyenek mi vagyunk, Kleist
grófnő meg én, a fecsegését hallgasd? - Igen - fordult most újra kegyeltjéhez -, én csak azt
mondhatom neked, hogy ez a Barberini kisasszony kissé megpörkölte a királyt. Jó forrásból
tudom, hogy az előadások után bátyám Jordan és Chazols társaságában gyakran az ő lakásán
teázott; s hogy ez a kisasszony nemegyszer a Sans-Souci palota vacsoráin is részt vett, amire
még nem volt példa a potsdami udvartartásban. Akarod, hogy mást is mondjak? Lakosztálya
volt a palotában, hosszú hetekig, vagy talán egész hónapokig is. Látod, elég jól tudom, mi
történik, s nem téveszt meg a bátyám titokzatos magatartása.
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- Ha királyi fenséged ilyen tájékozott, talán arról is értesült, hogy a király bizonyos...
államérdekekből, amelynek ismerete nem tartozik rám, el akarja hitetni az emberekkel, hogy
felfogása távolról sem olyan zord, mint általában feltételezik, jóllehet alapjában...
- Jóllehet alapjában bátyám soha egyetlen nőt sem szeretett, feleségét sem, mint mondják, s
mint teljesen nyilvánvaló? Nos, én nem hiszek ebben az erényességében, s még kevésbé hideg
természetében. Frigyes, tudod, mindig képmutató volt. De sohasem fog meggyőzni róla, hogy
Barberini kisasszony csak úgy tett, mintha a szeretője lenne, és ezért lakott a palotájában.
Szép, mint egy angyal, szellemes, mint egy ördög és művelt; nem is tudom, hány nyelven
beszél.
- Nagyon erényes, imádja az urát.
- És az ura is imádja, már csak azért is, mert hiszen e borzalmas rangon aluli házasságban
élnek, igaz, Kleist grófnő? Látom, nem akarsz válaszolni. Téged is azzal gyanúsítlak, nemes
szívű özvegy, hogy egy apróddal vagy egy vékony dongájú természettudóssal szűröd össze a
levet.
- És fenséged azt is szívesen látná, ha valami rangon aluli szerelem szövődne a király és egy
operaházi kisasszony közt?
- Igen, s ha Porporina volna ez a kisasszony, a dolog valószínűbbnek látszanék, s a távolság is
kevésbé lenne ijesztő. Úgy gondolom, a színházban, akárcsak a királyi udvarban, van valamiféle ranglétra, mert ez az előítélet az emberi nem örökös ábrándja és betegsége. Egy énekesnő
nyilván sokkal többre tartja magát, mint egy táncosnő; s egyébként is azt mondják, hogy
Porporinában még több a szellem, műveltség és báj, mint Barberini kisasszonyban, s hogy ő
még több nyelven beszél. Márpedig bátyámnak valóságos rögeszméje, hogy olyan nyelveken
beszéljen, amelyeket nem ismer. Aztán a zene, mert úgy tesz, mintha azt is nagyon szeretné,
pedig, tudod, cseppet sem ért hozzá... Ez megint egy újabb kapcsolat a primadonnával. Még
nyáron ő is kijár Potsdamba, megkapta az új Sans Souci palotában azt a lakosztályt, amely
régebben Barberini kisasszonyé volt, s énekel a király kis hangversenyein... Nem elég ez,
hogy helyesnek véljem feltevésemet?
- Felséged hasztalan örül, hogy valami gyengeséget fedezett fel nagy uralkodónk életében.
Ezek a dolgok túlságosan nyíltan és józanul történnek, semhogy szerelemről lehetne szó.
- Szerelemről nem, Frigyes nem tudja, mi a szerelem; de valami vonzalomról, vagy kisded
játékról. Mindenki erről beszél, persze csak suttogva, te se tagadhatod.
- De senki sem hiszi el, asszonyom. Azt mondják, hogy a király egy színésznő csacsogásával
és futamaival igyekszik felderíteni unalmas perceit; de ha már egy negyedórát elszórakoztatta
a beszélgetés és az ének, csak azt mondja neki, amit bármelyik titkárának: „Mára elég volt; ha
holnap is kedvem lesz meghallgatni, értesítem.”
- Nem valami gáláns dolog. Ha Cocceji asszonynak is így tette a szépet, nem csodálom, hogy
a hölgy ki nem állhatta. Mondják-e, hogy ez a Porporina is kurtán bánik vele?
- Azt mondják, hogy végtelenül szerény, illedelmes, félénk és mélabús.
- Márpedig ez a legjobb módja annak, hogy tessék a királynak. Talán nagyon is ügyes nő. Bár
az volna! Úgy örülnék, ha bízni lehetne benne!
- Ne bízzék senkiben, asszonyom, könyörgök, még Maupertuis-néban sem, aki most oly
mélyen alszik.
- Csak hortyogjon. Akár ébren van, akár alszik, mindig egyaránt ostoba... No de mindegy,
Kleist grófné, mégiscsak szeretném megismerni ezt a Porporinát, hadd látom, hasznomra
lehet-e valamiben. Nagyon sajnálom, hogy nem akartam házamban fogadni, amikor maga a
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király javasolta, hogy elhozza egyik kis reggeli hangversenyemre; tudod, milyen előítélettel
voltam iránta...
- Minden bizonnyal oktalanul. Teljességgel lehetetlen volt...
- Legyen, ahogy Isten akarja! Annyi baj és borzalom gyötör már egy éve, hogy a másodrendű
gondok szinte elenyésznek. Nagyon szeretném látni ezt a leányt. Ki tudja, nem éri-e el ő a
királynál, amiért mi hasztalan könyörgünk? Csak néhány napja jutott eszembe, s mivel szüntelen arra gondolok, hiszen tudod, amikor ma este láttam, milyen izgatott és nyugtalan Frigyes
a leány miatt, megerősödött a hitem, hogy ő talán segíthet rajtam.
- Vigyázzon, fenséged, könyörgök... igen nagy a veszély.
- Te folyton csak ezt ismételed; pedig én gyanakvóbb és óvatosabb vagyok nálad. Na jó, még
alszunk rá egyet. Most pedig ébreszd fel kedves házvezetőnőmet, mert mindjárt otthon
vagyunk.
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II
Miközben a fiatal és szép apátnő1 ilyen rosszmájú magyarázatokkal szolgált, a király kopogtatás nélkül benyitott Porporina öltözőjébe. Az énekesnő már kezdett magához térni.
- Nos, kisasszony - szólt a király nagyon kevéssé részvevő, sőt nem is éppen udvarias hangon -,
hogy érzi magát? Gyakran éri ilyen baj? Nem volna éppen szerencsés dolog ebben a hivatásban: Valami kellemetlenség volt az oka? Olyan beteg, hogy válaszolni sem tud? Válaszoljon
akkor ön, uram - fordult most az orvoshoz, aki az énekesnőt ápolta -, nagyon beteg?
- Igen, Felség - felelt az orvos -, alig érezni az érverését. Vérkeringése teljesen megzavarodott, s mintha minden életműködése megbénult volna; a bőre jéghideg.
- Valóban - mondta a király kezébe véve a leány kezét -, szeme is egészen merev, s az ajka
színtelen. Adjon neki Hoffmann-cseppeket, hogy az ördög vinné! Azt hittem, csak komédiázik, de úgy látszik, tévedtem. Szegény lány, nagyon beteg lehet. Nem rossz teremtés, igaz-e,
Porporino úr? És nem is szeszélyes. Bántotta volna valaki ma este? Mert ő, ugye, soha senkit
nem bánt?
- Felség - felelt Porporino -, nem is színésznő ez a leány, hanem valóságos angyal.
- Semmi több? Talán szerelmes belé?
- Nem vagyok szerelmes, Felség, csak végtelenül tisztelem, s testvéremnek tekintem.
- Nos, magukkal az élen, meg Isten segedelmével, aki már nem küldi kárhozatra a komédiásokat, színházam végül az erény iskolája lesz! De látom, kissé magához tért. Megismer,
Porporina?
- Nem, uram - felelt Porporina, riadtan meredve a királyra, aki kezére csapott.
- Talán valami erős felindulás érte - mondta a király -, nem figyelt meg nála epilepsziát?
- Soha, Felség! Hiszen az borzalmas volna - felelt Porporino, akit mélyen bántott, hogy a
király ilyen durván szól erről az elragadó teremtésről.
- Hagyja! Ne vágjon eret rajta - mondta a király, s félretolta az orvost, aki már elővette a
szikét -, nem szeretem, ha hideg fővel ártatlan vért ontanak, másutt, mint a csatatéren. Maguk
nem harcosok, maguk közönséges gyilkosok. Hagyja békén ezt a leányt; inkább friss levegőre
volna szüksége. Ne engedje, Porporino, hogy eret vágjanak rajta; még belepusztul, maga is
látja! Ezek az urak nem értik a dolgot. Magára bízom. Vigye haza a kocsiján, Pölnitz. És ön
felel érte. Porporina a legnagyobb énekesnő, aki nálunk valaha is fellépett, s nem találunk
egyhamar hozzá hasonlót. Erről jut eszembe, mit énekel nekünk holnap Conciolini úr?
A király most lement a színház lépcsőjén, s már egészen másról beszélgetett a tenoristával. A
filozófusok vacsorájára ment; Voltaire, La Mettrie, d’Argens, Algarotti és Quintus Icilius
tábornok már várta.
Frigyes kemény, erőszakos és mélységesen önző ember volt, de időnként jó és nagylelkű, sőt
gyengéd és figyelmes is. Ez nem valami paradoxon. Mindenki ismeri ennek a sok arcú
1

Frigyes, tudjuk, apátságokat, kanonoki és püspöki méltóságot adományozott kegyeltjeinek, tisztjeinek és protestáns rokonainak. Minthogy Amélie hercegkisasszony makacsul ellenállt minden házassági tervnek, a király Quedlinburg apátságát adta neki; ez a királyi javadalom százezer frank járadékot jelentett, s Amélie a katolikus kanonisszák módjára a címet is viselte. (A szerző.)
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embernek ijesztő és ugyanakkor vonzó jellemét, ezt a bonyolult és megannyi ellentmondástól
szaggatott szervezetet, már amilyenek az erőteljes természetek, különösképpen ha végletes
hatalom van a kezükben, s mozgalmas életük minden irányban kifejleszti őket.
Vacsora közben, s mialatt nyersen és hajlékonyan, keserűn és elbűvölő kedvességgel csúfolódott és vitázott e kedves barátaival, akiket nem szeretett, e széplelkek társaságában, akiket
nem csodált, Frigyes egyszerre eltűnődött, majd néhány pillanat múlva gondterhelt arccal
felállt, és azt mondta asztaltársainak:
- Csak folytassák, hallom, amit mondanak.
Mire átmegy a szomszéd szobába, fogja fövegét és kardját, int egy apródnak, hogy kövesse,
végigsiet régi palotája mély folyosóin, titokzatos lépcsőin, vendégei pedig, a közelben vélvén
a királyt, egyre mérlegelik szavaikat, és semmit sem mernek mondani, amit ő ne hallhatna.
Egyébként is annyira nem bíztak egymásban (és joggal), hogy bárhol voltak is Poroszország
földjén, mindig maguk felett érezték Frigyes fenyegető és csúfondáros szellemét.
La Mettrie, a király kevéssé becsült orvosa és ritkán hallgatott felolvasója volt az egyetlen, aki
nem tudta, mi a félelem, és másokban sem keltett szorongást. Teljesen ártalmatlannak vélték,
s ő megtalálta a módját, hogy neki se árthassanak. Nagyon egyszerűen csinálta: oly arcátlanul
és bolondosan viselkedett a király jelenlétében, annyi ostobaságot mondott, hogy többet már
feltételezni sem lehetett, s így egyetlen ellenség vagy besúgó sem jelenthette olyan bűnét,
amelyet maga ne vállalt volna, fennhangon és merészen, a király jelenlétében. Úgy tett, mint
aki szó szerint veszi azt a filozofikus egyenlősdit, amelyet a király a bizalmasával kitüntetett
hét-nyolc személy társaságában látszólag meghonosított. Ebben az időben, körülbelül tíz évi
uralkodás után, a még fiatal Frigyes nem vesztette el teljesen a népszerű trónörökösnek, a
merész rheinsbergi filozófusnak szeretetre méltó modorát. Akik ismerték, nem nagyon bíztak
benne, Voltaire, a legjobban elkényeztetett és legfrissebben érkezett filozófustárs, már Voltaire is
nyugtalankodni kezdett, s látta, hogyan tör ki a zsarnok a jó uralkodóból, Dionüszosz Marcus
Aureliusból. De La Mettrie, talán határtalan jóhiszeműsége, vagy agyafúrt számítása, vagy
éppen vakmerő nemtörődömsége okából, oly keresetlenül érintkezett a királlyal, hogy a király
ezt látszólag megkívánta. Kioldotta nyakkendőjét, levette parókáját, s olykor cipőjét is a
király lakosztályában, végigfeküdt a pamlagokon, közvetlenül szólt Frigyeshez, nyíltan ellenkezett vele, könnyedén fejtegette, milyen kevés jelentőséget kell tulajdonítani a földi hatalmasságoknak, akár királyság, akár vallás a nevük, hiszen, akárcsak a többi előítéletet, ezeket
is pozdorjává zúzta már az értelem; egyszóval, vérbeli cinikus módjára viselkedett, s annyi
okot adott a kegyvesztésre és az elbocsátásra, hogy senki sem értette, miért maradhatott meg
háborítatlanul, mikor pedig már oly sok embert dobtak ki és törtek össze parányi vétkek miatt.
Egyszerű oka volt ennek: egy gyanakvó és bizalmatlan jellemre, amilyen Frigyesé is volt,
nagyobb hatással van egy a kémszervezete által jelentett célzás, egy múló kétség, vagy a
képmutatás valami jele, mint akár ezer könnyelmű kijelentés. Frigyes esztelennek vélte az ő
La Mettrie-jét; ha vele volt, nemegyszer valósággal kővé meredt a meglepetéstől, és azt
mondta magában:
„Micsoda vadállat! s milyen botrányosan szemérmetlen!”
De aztán így fűzte tovább gondolatait:
„Viszont őszinte lélek, akiben nincs két vélemény, s nem beszél rólam kétféle módon. Hátam
megett sem bánhat velem rosszabbul, mint ahogy szemtől szembe teszi; a többiek viszont,
akik a lábam előtt kuporognak, mi mindent nem mondanak és gondolnak rólam, mihelyt hátat
fordítok nekik, s ők végre felállhatnak? La Mettrie tehát a legbecsületesebb emberem, s annál
inkább el kell viselnem, minél elviselhetetlenebb.”

9

Tehát megszokta a dolgot. La Mettrie nem haragította már meg a királyt, sőt, azzal is csak
mulattatta, amit másnak a szájából felháborodva hallott volna. Míg Voltaire kezdettől fogva a
hízelgések valóságos rendszerébe bonyolódott, amit lehetetlen volt fenntartani, s egyébként
már ő maga is belefáradt a dologba, meg utálkozott is tőle, a cinikus La Mettrie jól mulatva
szíve mélyén, vígan menetelt a maga útján, oly könnyedén érintkezett Frigyessel, akár az első
jöttmenttel, és semmi szüksége nem volt arra, hogy átkozza vagy ledöntse a bálványt,
amelynek soha nem áldozott, és nem is ígért semmit. Ennek a lelkiállapotának aztán az volt a
következménye, hogy Frigyes, akinek már Voltaire is eléggé terhére volt, mindig kitűnően
szórakozott La Mettrie-vel, s nem is tudott meglenni nélküle, mert ez a filozófus volt az
egyetlen ember, aki nem tett úgy, mintha jól szórakozna vele.
D’Argens márki, aki hatezer frank kamarási fizetést kapott (Voltaire, az első kamarás, viszont
húszezret), fürge észjárású filozófus, felületes, könnyed tollú író volt, korának igazi franciája,
jószívű, szeles, szabadszájú, érzelgős, bátor s ugyanakkor nőies, szellemes, nagylelkű és
csúfolódó, ábrándos, mint egy ifjú, s kétkedő, mint egy aggastyán. Miután egész fiatalságát
színésznők körében töltötte, s mindig bolond fejjel lángolva utolsó szerelméért, hol ő csalta
meg őket, hol amazok csalták meg őt, végül titkon feleségül vette Cochois kisasszonyt, a
Comédie-Française első színésznőjét Berlinben, egy nagyon csúnya, de nagyon értelmes
teremtést, akit aztán kedvére kitanított. Frigyes még nem tudott erről a titkos házasságról, s
d’Argens nagyon vigyázott, hogy csak olyanoknak szóljon róla, akik nem árulhatták el.
Voltaire-t azonban beavatta a dologba. D’Argens őszintén szerette a királyt, de ez őt sem
szerette jobban, mint a többieket. Frigyes senkinek a szeretetében nem hitt, s a szegény
d’Argens hol cinkosa, hol céltáblája volt legkegyetlenebb tréfáinak.
Mint tudjuk, az az ezredes, akit Frigyes a fellengzős Quintus Icilius jelzővel tisztelt meg,
francia származású volt, név szerint Guichard, bátor katona és tudós taktikus, mellesleg kíméletlen harácsoló, mint minden magafajta ember, és udvaronc is, a szó legteljesebb értelmében.
Algarottiról már nem mondunk semmit, nehogy túlságosan kifárasszuk az olvasót a történeti
hősök e galériájával. Elég, ha jelezzük, milyen gondok gyötörték házigazdájuk távollétében
Frigyes vendégeit, akik, mint már mondtuk, egy pillanatig sem feledkeztek el titkolt és
nyomasztó zavarukról, sőt, most még rosszabbul érezték magukat, s egyetlen szót sem tudtak
váltani anélkül, hogy ne tekintettek volna a nyitva maradt ajtóra, amelyen át a király kiment, s
amely mögött talán még mindig figyeli őket.
La Mettrie volt az egyetlen kivétel; megjegyezte, hogy, mióta a király távol van, nagyon
hanyagul szolgálják ki őket asztaluknál.
- Teringettét - így kiáltott -, úgy vélem, nem éppen illő dolog házigazdánk részéről, hogy
inasuk meg pezsgő nélkül hagy minket, s mindjárt meg is nézem, ott van-e, hogy panaszt
tehessek nála.
Felállt, s cseppet sem törődve azzal, hogy tolakodónak vélhetik, a király szobájába ment, de
máris visszajött.
- Senki - kiáltotta. - Szép dolog, mondhatom. Képes arra, hogy lóra üljön, és fáklyafénynél
vezessen egy gyakorlatot, csupán csak emésztése elősegítésére. Furcsa alak!
- Inkább maga a furcsa alak! - mondta Quintus Icilius, aki sehogy sem tudta megszokni La
Mettrie különös modorát.
- Elment volna a király? - mondta Voltaire, s egyszeriben szabadabban lélegzett.
- Igen, a király elment - felelt Pölnitz báró, aki ebben a pillanatban lépett a terembe. - Az
egyik hátsó udvaron láttam, egyetlenegy apród kíséretében. Nagy inkognitójába, vagyis falszínű ruhájába öltözött: ezért nem ismertem meg.
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Mégis kell egy szót szólnom erről a harmadik kamarásról, aki most érkezett: különben az
olvasó nem értené, hogy más is van, mint La Mettrie, aki ilyen tiszteletlenül mer beszélni
uráról. Pölnitz porosz báró volt, s életkora éppoly bizonytalan, mint fizetése vagy feladatköre;
ez a feslett ember ifjú éveiben a régens orléans-i herceg anyjának, a pfalzi hercegnőnek2
udvarában sütkérezett, mert a porosz király már nem fizette ki e féktelen játékos adósságait;
egyébként nagystílű kalandor volt, cinikus élvhajhász, fizetett kém, s kissé szélhámos is, meg
persze arcátlan udvaronc, akit most Frigyes tartott el, de rabláncra verve: megvetette, csúfolta,
és nagyon rosszul fizette, de nem tudott meglenni nélküle, mert egy korlátlan hatalmú uralkodónak mindig szüksége van olyan emberre, aki a leggaládabb dolgokat is vállalja, kárpótlásul
a sok megaláztatásért, és főként, hogy meg tudjon élni. Pölnitz egyébként ebben az időben
Őfelsége színházainak igazgatója is volt, afféle főintendánsa az udvari mulatságoknak. Már
akkor az öreg Pölnitznek hívták, s harminc évvel később is így nevezték. Ő volt az örök
udvaronc, s személyében a régens kor kifinomodott romlottságai Kövér Vilmos dohányfüstös
udvarának durva cinizmusával (annak idején az elhunyt király apródja volt) és Nagy Frigyes
filozofikus és katonai uralmának fölényes merevségével egyesültek. Minthogy Frigyes Pölnitz
iránti jóindulata tulajdonképpen a kegyvesztes folytonos megismétlődése volt, Pölnitz nem
sokat törődött vele, hogy végleg elveszítheti; s mivel egyébként is mindig a provokátor szerepét játszotta, cseppet sem félt attól, hogy bárki kárára lehetne kenyéradó gazdájánál.
- Az istenit, kedves báró - kiáltott La Mettrie -, követnie kellett volna a királyt, hogy aztán beszámoljon nekünk a kalandjáról. Pokoli zavarba hoztuk volna, ha visszatérte után azt mondjuk
neki, hogy jóllehet asztalunknál maradtunk, minden cselekedetéről és mozdulatáról tudunk.
- Jobbat is tehettünk volna - válaszolt Pölnitz nevetve. - Csak holnap szóltunk volna a
dologról, s a varázsló számlájára írtuk volna éleslátásunkat.
- Miféle varázslóéra? - kérdezte Voltaire.
- A híres Saint-Germain gróféra, aki ma reggel érkezett.
- Valóban? Nagyon szeretném tudni, szélhámos-e vagy egyszerűen bolond.
- Ezt nehéz megállapítani - mondta La Mettrie. - Annyira nem látni bele a kártyáiba, hogy
senki sem tud róla semmi bizonyosat.
- Szóval, nem is olyan bolond! - szólt Algarotti.
- Mondjon már valamit Frigyesről - erősködött La Mettrie. - Szeretném egy jó történettel
megcsiklandozni a kíváncsiságot, hogy aztán egyik vacsoránkon ő meg Saint-Germainről, s a
gróf vízözön előtti kalandjairól meséljen nekünk. Nagyon mulatságos volna. Na, ki vele, hol
lehet most derék uralkodónk? Tudja ön azt, báró, hiszen elég, kíváncsi volt, hogy kövesse,
vagy elég agyafúrt, hogy kitalálja.
- Megmondjam? - kérdezte Pölnitz.
- Remélem, uram - vágott közbe Quintus, egészen kivörösödve a méltatlankodástól -, nem
felel La Mettrie úr furcsa kérdéseire. Ha Őfelsége...
- Ó, kedvesem - mondta La Mettrie -, itt este tíz órától hajnali kettőig nincs semmi Felséges
úr. Maga Frigyes mondta ki a határozatot, egyszer s mindenkorra, én pedig csak az ő törvényéhez tartom magam: „Vacsora idején nincs király.” Hát nem látja, hogy ez a szegény király
unatkozik, ön pedig, rossz szolga és rossz barát, nem akarja megsegíteni abban, hogy az
éjszaka szelíd óráiban megfeledkezhessék nagyságának terhéről? Rajta, Pölnitz, kedves jó
báró, beszéljen; hol van most a király?
2

Fülöp orléans-i herceg (1674-1723) XV. Lajos kiskorúsága idején volt az ország régense (17161723). Anyja, I. Fülöp orléans-i herceg második felesége: Erzsébet Sarolta pfalzi hercegnő.
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- Én nem akarom tudni - mondta Quintus; s máris felkelt, és elment az asztaltól.
- Cselekedjék szíve szerint - mondta Pölnitz. - Aki nem akarja hallani a szavaimat, dugja be a
fülét.
- Én tágra nyitom az enyémet - mondta La Mettrie.
- Hitemre, én is - nevetett Algarotti.
- Uraim - mondta Pölnitz -, Őfelsége signora Porporinánál van.
- Hiszi a manó! - kiáltott La Mettrie.
És egy latin mondattal is megtoldotta szavait, de nem tudom lefordítani, mivel nem értem ezt
a nyelvet.
Quintus Icilius elsápadt és kiment. Algarotti egy olasz szonettet szavalt, de ezt sem nagyon
értettem; Voltaire pedig négysoros verset rögtönzött, amelyben Julius Caesarhoz hasonlította
Frigyest. Ezek után a három tudós férfi mosolyogva összenézett, Pölnitz pedig komoly arccal
folytatta:
- Becsületszavamat adom, hogy a király Porporinánál van.
- Nem adhatna valami mást? - mondta D’Argens, akinek sehogy sem tetszett a dolog, mert
nem az az ember volt, aki, hogy a maga tekintélyét erősítse, elárulja a többieket.
Pölnitz egy pillanatig sem jött zavarba:
- Az ördögbe is, márki úr - felelte -, ha a király azt mondja nekünk, hogy ön Cochois kisasszonynál van, mi cseppet sem vesszük rossz néven a dolgot. Miért botránkozik meg hát
azon, hogy ő Porporina kisasszonynál tölti idejét?
- Inkább épülésére szolgálhatna - mondta Algarotti -, s ha igaz a történet, máris megyek
Rómába, hogy ott is elmeséljem.
- A Szentatya pedig, aki szeret csúfolódni - tette hozzá Voltaire -, majd csinos megjegyzésekkel fűszerezi a dolgot.
- Min fog csúfolódni a Szentatya? - kérdezte a király; aki egyszerre megjelent az ebédlő
küszöbén.
- Nagy Frigyes és a velencei Porporina kisasszony szerelmén - felelt arcátlanul La Mettrie.
A király elsápadt, s félelmetes tekintetet vetett vendégeire, akik valamennyien többé-kevésbé
elsápadtak, csak La Mettrie maradt nyugodt.
- Márpedig - mondta ez minden zavar nélkül -, Saint-Germain úr ma este megjósolta az
Operában, hogy abban az órában, amikor a Saturnus a Regulus és a Szűz közt halad el,
Őfelsége egy apród kíséretében...
- Ha már itt tartunk, miféle ember ez a Saint-Germain gróf? - szólt közbe a király, miután a
legnagyobb lelki nyugalommal leült, s La Mettrie felé nyújtotta poharát, hogy töltsön neki
pezsgőt.
Most Saint-Germain grófról beszélgettek, s a vihar elvonult anélkül, hogy kitört volna. Első
felindulásában, hogy Pölnitz arcátlanul elfecsegte titkát, La Mettrie pedig merészen a szemébe
is mondta, a király éktelen haragra lobbant; de amikor La Mettrie Saint-Germaint említette,
hirtelen eszébe jutott, hogy ő maga bízta meg Pölnitzet, beszéljen az első adódó alkalommal
egy bizonyos ügyről, s a többieket is beszéltesse róla. Mindjárt lecsillapodott tehát, azzal a
könnyedséggel és elfogulatlansággal, ami igen, nagy mértékben megvolt benne, és mintha
nem is hallottak volna róla, nem esett többé szó az éjjeli sétájáról. La Mettrie-ben, ha eszébe
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jut, lett volna bátorság, hogy tovább feszegesse a dolgot; de hajlékony szelleme máris azon az
új úton járt, amelyet Frigyes mutatott neki; nem először történt, hogy a király éppen ezen a
módon lett úrrá rajta. Úgy bánt vele, mint egy gyermekkel, aki éppen összetörne egy tükröt
vagy kiugorna az ablakon, de gyorsan valami játékot mutatnak neki, hogy elszórakoztassák,
és feledtessék vele szeszélyét. Most mindenki elmondta, amit a híres Saint-Germain grófról
tudott, és mindenki elmesélte a maga történetét. Pölnitz azt állította, hogy már húsz évvel
azelőtt találkozott vele Franciaországban.
- Ma reggel megint láttam - tette hozzá -, s oly kevéssé öregedett meg, mintha csak tegnap
váltunk volna el. Emlékszem, hogy Franciaországban egy este, amikor éppen a mi urunk
Jézus Krisztus szenvedéséről beszéltek, a gróf igen mulatságos hangon, de ugyanakkor hihetetlenül komolyan felkiáltott. „Mondtam neki, hogy pórul jár ezekkel a gonosz zsidókkal. S
nagyjából mindent megjósoltam, ami később történt vele; de nem hallgatott rám: nagy buzgalmában minden veszélyről megfeledkezett. Ezért volt tragikus halála oly fájdalmas nekem,
hogy soha többé nem tudtam megvigasztalódni, s mindjárt könnybe lábad a szemem, valahányszor őrá gondolok.” S ahogy ezt mondta, az ördögi gróf máris sírt, és kis híja volt, hogy
bennünket is meg nem ríkatott.
- Ön olyan jó keresztény - mondta a király -, hogy ez cseppet sem meglepő.
Pölnitz háromszor, vagy talán négyszer is vallást változtatott, mégpedig reggeltől estélig,
csakhogy elnyerhesse azokat a javadalmakat és állásokat, amelyeket a király ugratásként
meglobogtatott előtte.
- Ezt a történetét széltében-hosszában mesélik - mondta most d’Argens a bárónak -, de
tulajdonképpen csak rossz tréfa az egész. Én különbeket hallottam; s szerintem ez a SaintGermain gróf azért olyan érdekes és rendkívüli egyéniség, mivel egészen új és leleményes
magyarázatát adja a történelem sok rejtelmes és homályban maradt eseményének. Bármelyik
tárgyról vagy korszakról kérdezzék, hallgatói, mondják, csak ámulnak, mert mindenről tud,
vagy éppen kitalál egy sor valószínű és érdekes részletet, olyanokat, amelyek a legtitokzatosabb dolgokat is új megvilágításban mutatják.
- Ha pedig valószínű dolgokat mond - jegyezte meg Algarotti -, akkor a gróf biztosan rendkívül képzett ember, s nyilván bámulatos az emlékezőtehetsége is.
- Ez nem elég - tette hozzá a király. - A tények ismerete egymagában nem ad magyarázatot a
történelemről. Ez az ember nyilván éles értelemmel és az emberi szív mélyre ható ismeretével
is rendelkezik. Csak azt kéne most már tudni, nem torzult-e el az a csodálatos szellem abban
az igyekezetében, hogy sajátos szerepét megjátssza, örök életet tulajdonítson magának, és azt
a képességet is, hogy az emberi létét megelőző eseményekre is emlékszik; vagy hogy a sok
tanulás és mély elmélkedés következtében agya egyszerűen meghibbant, s lassan valami
rögeszme fejlődött ki benne.
- Mindenképp biztosíthatom Felségedet - mondta Pölnitz -, hogy emberünk nagyon szerény és
teljességgel jóhiszemű. Nem könnyű rábírni, hogy azokról a csodálatos dolgokról szóljon,
amelyeknek, hite szerint, szemtanúja volt. Tudja, hogy sokan álmodozónak és szélhámosnak
tartják, ez, úgy látszik, nagyon bántja, s már nem akar természetfölötti képességeiről beszélni.
- Nos, Felség - mondta La Mettrie -, nem ég a vágytól, hogy lássa és hallja ezt az embert? Én
már alig várom.
- Hogy érdeklődhet ilyesmi iránt? - felelt a király. - Az őrültség cseppet sem vidám látvány.
- Ha őrültségről van szó, egyetértek; de ha nem?

13

- Hallották, uraim? - nevetett Frigyes. - Figyeljék ezt a hitetlen s velejéig istentagadó embert,
aki most a csoda horgára került, és máris hisz Saint-Germain úr örök létében! Ami egyébként
cseppet sem meglepő, hiszen tudjuk, La Mettrie fél a haláltól, a mennydörgéstől és a kóbor
lelkektől.
- Ami a kóbor lelkeket illeti, bevallom, ez csak gyengeség; de a mennydörgéstől félni, meg
mindentől, ami halált hozhat, nagyon is bölcs és értelmes dolog. Mi az ördögtől féljünk,
kérdem, ha nem attól, ami a lét biztonságát veszélyezteti?
- Éljen Panurge - kiáltott Voltaire.
- Hadd térjek vissza a mi Saint-Germainünkre - makacskodott La Mettrie. - Jó volna, ha
Pantagruel uraság holnap vacsorára hívná, mégpedig velünk egyetemben.
- Ezt ne várja tőlem - felelt a király. - Ön egymagában is elég bolond, szegény barátom, s
amellett, ha Saint-Germain a házamba betenné a lábát, a körülöttünk rajzó babonás fantáziájú
emberek azonnal száz nevetséges mesét álmodnának, amelyek aztán egész Európát körbe
járnák. Ó, értelem, kedves Voltaire, jöjjön el a te országod! Ezt az imát kell elmondanunk
minden reggel és minden este.
- Értelem, értelem! - dohogott La Mettrie. - Helyesnek tartom és nagyon jótékonynak, ha arra
szolgál, hogy mentse és igazolja szenvedélyeimet, rossz hajlandóságaimat... vagy vágyaimat...
nevezzék őket, ahogy akarják! De ha terhemre van, hadd mutassak neki ajtót. Az ördögbe is!
nem kérek az értelemből, ha arra kényszerít, hogy bátor legyek, amikor félek, sztoikus, ha
szenvedek, s nyugodt, ha dühös vagyok... A pokolba ezzel az értelemmel! Nem az általam
becsült értelem ez, inkább valami szörnyeteg vagy rögeszme, amelyet a régi idők vén fecsegői
találtak ki, önök meg csodálják őket, nem is tudom, miért. Soha el ne jöjjön az ő országa! Én
semmilyen formájában nem szívelem a korlátlan hatalmat, s ha kényszeríteni akarnának, hogy
ne higgyek Istenben, amit pedig maradéktalanul és teljes szívemből teszek, azt hiszem, már az
ellenkezés vágyából is mindjárt egy gyóntatóhoz sietnék.
- Persze, tudjuk, ön mindenre képes - mondta d’Argens. - Talán azt is elhiszi, hogy SaintGermain gróf birtokában van a bölcsek köve.
- Miért ne hinném? Olyan jó volna, és annyira szükségem lenne rá!
- Igaza van - kiáltott Pölnitz, s jelentős pillantást vetve Frigyesre, kiforgatta üres és néma
zsebeit. - Jöjjön el az ő országa, minél előbb! Ezért imádkozom én minden reggel és minden
este...
- Valóban? - szakította félbe Frigyes, aki sohasem akarta megérteni az effajta célzásokat. Saint-Germain úr az aranycsinálás titkával is foglalkoznék? Ezt nem említette!
- Akkor engedje meg, hogy holnap vacsorára hívjam Felséged nevében - szólt most La
Mettrie. - Mert úgy vélem, önnek sem válnék kárára, Gargantua uraság, ha kissé beleláthatna
a gróf titkaiba! Mert kegyednek roppant igényei vannak, gyomra meg mértéktelen, ahogy egy
királyhoz és reformátorhoz illik.
- Hallgass, Panurge - felelt Frigyes. - A te Saint-Germained máris megméretett. Közönséges
szélhámos, amellett arcátlan fickó, s mindjárt parancsot is adok, nézzenek alaposan a körmére, mert tudjuk, az ilyen csinos titkokkal több pénzt visznek el egy országból, mint amennyit
ott hagynak. Emlékezzenek csak, uraim, Cagliostróra, a nagy bűvészre, akit, alig fél éve
ennek, nagyon is megfontoltan dobattam ki Berlinből.
- És aki száz talléromat vitte magával - mondta La Mettrie -, amit legfeljebb az ördög hajthat
már be rajta.
- És aki ugyanennyit vitt volna el Pölnitztől, ha lett volna neki - tette hozzá d’Argens.
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- Ön kidobatta - fordult most La Mettrie Frigyeshez -, ő viszont jól megtréfálta Felségedet.
- Megtréfált? Hogyan?
- Nem tudja? Hadd mulattassam akkor egy szép történettel.
- Egy történet akkor a legszebb, ha rövid - jegyezte meg a király.
- Az enyémet két szóban el lehet mondani. Azon a szép napon, amikor pantagrueli Felséged
parancsot adott a magasztos Cagliostrónak, hogy szedje azonnal sátorfáját s vele minden
lombikját, kísértetét és démonát, a bűvész kocsiján, mindenki láthatta, pontosan tizenkét
órakor hajtatott ki Berlin kapuján, mégpedig a város valamennyi kapuján és ugyanabban az
időben. Úgy bizony, s több mint húszezer ember tanúskodik erről. Valamennyi kapu őrsége
látta; ugyanaz a kalap, ugyanaz a paróka, ugyanaz a kocsi, ugyanaz a málha, ugyanazok a
lovak; és soha nem verheti már ki a fejükből, hogy azon a napon öt vagy talán hat Cagliostro
hagyta el a várost.
Mindenki mulatott a történeten. Csak Frigyes nem nevetett. Ő nagyon komolyan vette a neki
oly drága értelem térhódítását, s a babona, amelyet Voltaire mindig vidáman és sok elmeéllel
szemlélt, benne csak haragot és felháborodást keltett.
- Lám, ez a nép - kiáltott vállat vonva. - Ez a nép, Voltaire, mégpedig abban a korban, amelyben ön él, s fáklyája élő ragyogásával világítja meg a földkerekséget. Önt üldözték, száműzték, minden módon bántalmazták, Cagliostrónak pedig csak mutatkoznia kell, hogy máris
megigézze a tömegeket! Még jó, ha nem diadalmenetben viszik végig a városon!
- Tudja-e - szólt most közbe La Mettrie -, hogy az ön legelőkelőbb hölgyei éppúgy hisznek
Cagliostróban, akár a piaci kofák? Mert én udvarának egyik legszebb asszonyától hallottam
ezt a történetet.
- Kleist grófnétól, fogadok - mondta a király.
- Te mondtad ki, nem én!3 - szavalt La Mettrie színpadias hangsúllyal.
- No lám, most meg tegezi a királyt! - dörmögte Quintus Icilius, aki csak nemrég tért vissza.
- Ez a derék Kleistné, tisztára megbolondult - folytatta Frigyes. - Látomásai vannak, s él-hal a
horoszkópért meg a varázslatokért... Figyelmeztetni kell, hogy vigyázzon magára! Megzavarja hölgyeink fejét, s mondják, férje urát is megbolondította, mert az meg fekete bakkecskéket áldozott a Sátánnak, hogy megtalálja a Brandenburg homokjába rejtett kincseket.
- Mindez nagy divat maguknál, Pantagruel apó - mondta La Mettrie. - Nem tudom, miért
kívánja, hogy a hölgyek is alávessék magukat az Értelem mogorva istennőjének. Ők azért
vannak a világon, hogy szórakozzanak, és minket szórakoztassanak. Teringettét! ha a nők már
nem lesznek bolondok, akkor mi fogunk elhülyülni! Kleist grófné valóban elbűvölő azzal a
sok boszorkányhistóriájával; soror Amalia is örül nekik...
- Mit jelentsen ez a soror Amalia? - kérdezte a király csodálkozva.
- Az ön nemes és elragadó húgát, Quedlinburg apátnőjét, aki, mindenki tudja, maga is szívesen áldoz a mágiának...
- Hallgass, Panurge - kiáltott a király mennydörgő hangon, és dohányszelencéjét dühösen az
asztalhoz vágta.

3

Phaedra szavai Racine drámájában. I. felvonás 3. jelenet. (Somlyó György ford.)
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III
Mindenki megnémult, s most lassan éjfélt ütött az óra.4 Voltaire jól értette a módját, hogy
valahányszor felhő borult drága Trajanusa homlokára, mindjárt megélénkítse a társalgást, s
eloszlassa a rossz érzést, amely ilyenkor a vendégeket is elfogta. De a filozófus aznap este
mélabús volt, gyengélkedett is, amellett már velejéig érezte annak a porosz spleennek a
gyötrelmét, amely minden halandót elfog, akit az a kitüntetés ér, hogy szemtől szembe
csodálhatja Frigyest az ő dicsőségében. Éppen aznap reggel ismételte el neki La Mettrie
Frigyes végzetes szavait, amelyek e két nagy ember színlelt barátságát valóságos ellenérzéssé
torzították.5 Ő is néma maradt tehát. „Dobja el La Mettrie héját - mondta magában -, ha éppen
jónak látja; legyen rosszkedvű, s azt sem bánom, ha gyötrődik, csak végezzünk ezzel a
vacsorával. Égnek a beleim, s az ő bókjai nem mulasztják el fájdalmamat.”
Frigyes tehát arra kényszerült, hogy erőt vegyen magán, és Voltaire segítsége nélkül lelje meg
ismét filozofikus derűjét.
- Ha már Cagliostrónál tartunk - mondta -, s a kísértetek órája is elkövetkezett, hadd mondom
el én is a történetemet, önök pedig ítéljék meg, mit higgyen az ember a varázslók tudományáról. Az enyém igaz mese, attól a személytől hallottam, akivel múlt nyáron megtörtént. A
mai baleset, tudják, a színházban, ez idézte fel emlékezetemben, s maga e baleset is kapcsolatban lehet mindazzal, amit most hallani fognak.
- Ijesztő történet lesz? - kérdezte La Mettrie.
- Talán - felelt a király.
- Akkor máris megyek, és becsukom az ajtót a hátam mögött - folytatta a filozófus. - Nem
szeretem, ha nyitva van az ajtó, amikor kísértetekről és csodákról beszélnek.
La Mettrie becsukta az ajtót, s a király elmondta történetét.
- Cagliostro, mint tudják, bűvös táblákat vagy inkább tükröket mutatott a hiszékeny embereknek, s ezekre távollevő személyek képét varázsolta. Azt állította, hogy egyidejűleg lepi meg s
így életük legrejtettebb foglalatosságában és cselekedeteiben mutatja be őket. Féltékeny nők
férjük vagy szeretőjük hűtlenségét láthatták e képeken, s a szeretők és férjek is nemegyszer
különös dolgokat tudtak meg bizonyos hölgyek viselkedéséről, s a bűvös tükör, mondják, az
egyenetlenségek sok titkát leplezte már le. Így történt, hogy az Operaház olasz énekesei egy
este összejöttek, és pompás lakomát ajánlottak Cagliostrónak jó zenével, ha bemutatja mestersége néhány bűvös fogását. A varázsló elfogadta az ajánlatot, majd a lakására hívta Porporinót, Conciolinit meg Astrua és Porporina kisasszonyokat, hogy ott, választásuk szerint, a
poklot vagy a mennyországot megmutassa nekik. A Barberini család is jelen volt, s Barberini
kisasszony az elhunyt velencei dózsét akarta látni. Minthogy pedig Cagliostro úr minden
nehézség nélkül feltámasztja a halottakat, látta is, s nagyon rémülten, egész testében remegve
jött ki a sötét kamrából, ahol a varázsló a kísértettel szembesítette. Én ugyan gyanakszom,
hogy Barberini kisasszony, aki, mint Voltaire mondja, kissé csúfolódó természetű, csak játszotta a rémültet, hogy megtréfálja olasz komédiásainkat, akik már mesterségüknél fogva sem
4

Az operai előadások előbb kezdődtek és fejeződtek be, mint napjainkban. Frigyes tíz órakor ült
vacsorához. (A szerző.)

5

Egyelőre itt tartom, mert még szükségem van rá. Egy év múlva nem lesz mit kezdenem vele, és
akkor majd megszabadulok tőle. Kinyomom a narancsot, aztán eldobom a héját. Ez a megjegyzés,
tudjuk, mély sebet ütött Voltaire büszkeségén. (A szerző.)
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valami nagy hősök, s nem is vállalták a sötét kamra megpróbáltatását. Porporina kisasszony
viszont jól ismert nyugodt módján azt mondta Cagliostro úrnak, hogy csak akkor hisz a tudományában, ha megmutatja neki azt a személyt, akire most gondol, és akit nem kell megneveznie, hiszen Cagliostro varázsló, és úgy olvas a lelkében, akár egy nyitott könyvben. „Nagyon
nehéz dolgot kér tőlem - felelt a bűvész -, de azt hiszem, eleget tehetek kívánságának, feltéve,
hogy esküszik mindenre, ami a legszentebb és legborzalmasabb, hogy egyetlen szót sem szól
ahhoz a személyhez, akit megmutatok, nem is mozdul, kezét sem emeli fel, s még csak nem is
sóhajt a látomás idején.” Porporina mindezt esküvel ígérte, s nagyon határozottan bement a
sötét kamrába. Felesleges mondanom, uraim, hogy ez a fiatal teremtés egyike a legszilárdabb
és legegyenesebb jellemeknek e földön; nagyon művelt, értelmesen vitázik minden dologról, s
jó okom van azt hinnem, hogy egyetlen hamis vagy korlátolt gondolat sem homályosítja el
elméjét. A lány elég sokáig maradt a látomások kamrájában, s társai már csodálkoztak, sőt
nyugtalankodni kezdtek. De mindez a legnagyobb csendben történt. Amikor kijött, nagyon
sápadt volt, és, mondják, könnyek záporoztak a szeméből. Mégis így szólt színésztársaihoz:
„Barátaim, ha Cagliostro varázsló, akkor hazug varázsló, s ne higgyenek annak, amit mutat.”
Bővebb magyarázatot azonban nem akart adni. Amikor néhány nappal később egy hangversenyen Conciolini elmondta ennek a csodálatos estének a történetét, elhatároztam, hogy
magam kérdezem ki Porporinát, s mihelyt Sans Souciba jött énekelni, meg is tettem. Nem kis
fáradságomba került, hogy szólásra bírjam. Hallják most, hogy mit mondott.
- Kétségtelen, Cagliostro úrban rendkívüli képességek vannak; a valósággal olyannyira
egyező látomásokat idéz az ember elé, hogy a legnyugodtabb elmét is megzavarja. De nem
varázsló, s állítása, hogy gondolataimban olvas, csak azon alapulhat, hogy ismeri életem
néhány sajátos eseményét; de ismerete csupán részleges, s nem tanácsolnám Felségednek
(még mindig Porporina beszél, jegyezte meg a király), hogy rendőrminisztereként alkalmazza,
mert súlyos balfogásoknak tenné ki magát. Amikor azt kértem tőle, hogy mutassa meg azt a
távollevő személyt, akit látni akarok, zenetanáromra, Porpora mesterre gondoltam, aki most
Bécsben van; helyette viszont egy nagyon kedves barátom jelent meg a bűvös kamrában, akit
pedig ebben az évben elvesztettem.
- Hogy az ördög! - mondta d’Argens. - Ez még nagyobb varázslat, mintha egy élőt idézett
volna meg.
- Türelem, uraim. Cagliostro, akinek, úgy látszik, rosszak voltak az értesülései, nem sejtette,
hogy a felidézett személy már nem él; mert amikor a látomás eltűnt, megkérdezte Porporina
kisasszonyt, megvan-e elégedve azzal, amit megtudott. „Mindenekelőtt - felelt a leány -, érteni szeretném a dolgot. Magyarázza meg, uram.” - „Ez meghaladja a képességeimet - mondta a
varázsló -, elégedjék meg azzal, hogy barátja megnyugodott, és hasznos dolgokkal foglalatoskodik.” Mire a signora felsóhajtott: „Sajna, uram, akaratlanul is nagy fájdalmat okozott
nekem: azt mutatta meg, akit már nem reméltem viszontlátni, s élőnek mutatta, holott én magam zártam le a szemét, s ennek már fél esztendeje.” Látják, uraim, hogyan tévednek ezek a
varázslók, amikor másokat akarnak megtéveszteni, s hogyan leplezi le ügyeskedésüket egy
olyan körülmény, amelyet az ő titkos rendőrségük nem derített fel. Bizonyos fokig behatolnak
a családok és a meghitt érzések rejtelmeibe. Minthogy pedig az evilági történetek többékevésbé hasonlítanak egymásra, s a csodára amúgy is fogékony emberek nem vizsgálják őket
túlzott alapossággal, harmincból húsz esetet jól ítélnek meg a varázslók; tíz alkalommal a
harmincból viszont melléfognak, amit az emberek persze nem vesznek figyelembe, a sikeres
próbálkozások közül viszont mindjárt nagy lármát csapnak. Ugyanígy vagyunk a horoszkópokkal is; megjósolnak egy sor mindennapos eseményt, amelyek szükségszerűen bárkivel
megtörténhetnek, utazást, betegséget, egy barát vagy rokon halálát, örökséget, találkozást, érdekes levelet, és az emberi élet egyéb közhelyeit. De gondoljanak csak arra, milyen katasztrófákat vagy családi bajokat hozhatnak Cagliostro hamis leleplezései a gyenge vagy szenve17

délyes lelkekre. Egy férj hisz neki, és megöli feleségét; egy anya megőrül fájdalmában, mert
látni véli, hogy távollevő fia meghalt; s ki győzné számon tartani a sok borzalmat, amely mind
a varázslók állítólagos távolbalátásának következménye. Gyalázatos dolog ez, s ismerjék el,
uraim, hogy helyesen cselekedtem, amikor eltávolítottam államaimból ezt a Cagliostrót, aki
oly pontosan látja a dolgokat, s olyan vigasztaló híreket ad rég eltemetett halottakról.
- Mindez nagyon szép - mondta La Mettrie -, csak azt nem értem, hogy Felséged Porporinája
hogyan láthatta szemtől szembe ezt a halott embert. Mert elvégre, ha olyan határozott és
értelmes, mint Felséged állítja, akkor ez a körülmény Felséged érvelését cáfolja. A varázsló,
igaz, tévedett, amikor a kívánt élő helyett egy halottat vett elő kelléktárából; de ez csak azt
erősíti meg, hogy egyaránt rendelkezik halál és élet felett; s ezen a téren nagyobb a hatalma,
mint Felségedé, aki ne vegye rossz néven Felséged, már sok embert pusztított el háborúiban,
de még egyet sem támasztott fel halottaiból.
- Vagyis higgyünk az ördögben, kedves alattvalóm - mondta a király nevetve, mert valahányszor La Mettrie a Felséged szót nagy nyomatékkal hangsúlyozta, gúnyos pillantást vetett
Quintus Iciliusra.
- Miért ne hinnénk szegény Sátán kománkban, aki olyan elmés, és mégis annyit rágalmazzák?
- vágott vissza hetykén La Mettrie.
- Tűzre a manicheussal! - mondta Voltaire, gyertyát emelve a fiatal orvos parókája felé.
- Egyszóval, fennkölt Fritz - folytatta La Mettrie -, most nehezen cáfolható érvvel szolgáltam:
vagy bolond és hiszékeny az elbűvölő Porporina, s látta a halottját; vagy filozófus, és semmit
sem látott. Pedig ő maga mondta, hogy félt.
- Nem félt - felelt a király -, csak elszomorodott, mint amikor egy szeretett lény képét mutatják valakinek, aki tudja, hogy amaz halott, és soha többé nem láthatja. De ha már őszintén kell
szólnom, mégis azt hiszem, hogy később megrémült, s erkölcsi ereje nem maradt csorbítatlan
a megpróbáltatás után. Ez idő óta gyakran sötét mélabú fogja el, ami mindig a gyengeség
vagy a szervezet elernyedésének jele. Meggyőződésem, hogy valami mély elfogódottság
szorong benne, bár ő tagadja. De a hazugsággal nem lehet büntetlenül játszani. Ma esti
rohama véleményem szerint mindennek a következménye, s fogadni mernék, hogy valami
iszonyatos félelem fészkelte be magát megzavarodott elméjébe, s éppen a Saint-Germain úrnak tulajdonított mágikus erőtől retteg. Azt mondták, hogy amióta otthon van, egyre csak sír.
- Már ami ezt illeti, engedje meg kedves jó Felség, hogy kételyemnek adjak kifejezést mondta La Mettrie. - Meglátogatta, következésképpen nem sír többé.
- Szeretné tudni, ugye, Panurge, miért jártam ott? S ön, d’Argens, nem szól egy szót sem, de
látom, ugyancsak ezen töri a fejét. És talán ön is, kedves Voltaire, aki szintén hallgat, de
magában nyilván sok mindent gondol.
- Miért ne volnánk kíváncsiak mindarra, amit Nagy Frigyes helyesnek vél megcselekedni? felelt Voltaire, aki udvariaskodni igyekezett, amikor látta, hogy maga a király beszél a dologról. - Vannak emberek, akiknek talán semmit sincs joguk leplezni, mert legjelentéktelenebb
szavuk is útmutatás és legjelentéktelenebb cselekedetük is követendő példa.
- Azt akarja, kedves barátom, hogy önhitt legyek? Kit nem tenne büszkévé Voltaire magasztalása? Ez azonban nem akadályozta meg önt, hogy a rövid negyedóra alatt, amíg távol voltam,
nevessen rajtam. Pedig ön sem tételezheti fel, hogy e negyedóra alatt megjárhattam az utat az
Operáig, ahol Porporina lakik, elszavalhattam neki egy hosszú madrigált, s vissza is jöhettem,
mégpedig gyalog, mert nem lovon mentem.
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- Ugyan - mondta Voltaire -, az Opera közel van, s Felséged egy ütközetet is megnyer ennyi
idő alatt.
- Téved, ahhoz sokkal több idő kell - felelt a király elég hidegen. - Kérdezze csak Quintus
Iciliust. A márki pedig, aki jól ismeri a színésznők erkölcseit, ő majd megmondja, hogy egy
negyed óra távolról sem elég meghódításukra.
- Nono, Felség, esete válogatja.
- Igaza van, esete válogatja; de remélem, s éppen az ön érdekében, hogy Cochois kisasszony
több fáradságra kényszerítette. Egy szó mint száz, nem láttam Porporina kisasszonyt ma éjjel,
csak szolgálójával beszéltem, s állapota felől érdeklődtem.
- Ön, Felség? - kiáltott La Mettrie.
- Magam akartam neki elvinni egy kristályüveget, mert eszembe jutott, milyen jó hatással volt
rám, amikor gyomorgörcsök gyötörtek, s nemegyszer eszméletemet is elvesztettem fájdalmamban. Nos, nincs mondanivalójuk? De nagyon elálmélkodtak! Szeretnék magasztalni atyai
és királyi jóságomat, de nem merik, mivel szívük mélyén nagyon nevetségesnek vélnék.
- Esküszöm, Felség - mondta La Mettrie -, ha szerelmes volna, mint valami egyszerű halandó,
ezt nem tartanám éppen rossznak, s nem látom, mi dicsérni vagy csúfolni való volna ebben.
- Nos, derék jó Panurge, megmondom világosan, hogy egyáltalában nem vagyok szerelmes.
Egyszerű halandó vagyok, igaz; de nem ért az a megtiszteltetés, hogy Franciaország királya
lehessek, s azok a gáláns erkölcsök, amelyek csak dicsőségére válnak egy olyan nagy uralkodónak, mint XV. Lajos, cseppet sem illenének egy magamfajta kis brandenburgi őrgrófhoz.
Nekem más dolgokkal kell törődnöm, hogy boldoguljak szegényes boltomban, s nincs időm,
hogy Küthéra illatos bokrai közt háljak.
- Akkor meg nem értem, miért ez a nagy izgalom egy kis operai énekesnő miatt - mondta La
Mettrie -, s ha nem a zene túlzott szeretete miatt, nem is töröm tovább a fejem.
- Ha már itt tartunk, hadd szögezzem le, kedves barátaim, hogy nem lettem Porporina szeretője, és szerelmes sem vagyok belé, csak nagy hálát érzek iránta, mivel egy alkalommal,
amelyet most nincs időm részletezni, megmentette az életemet, anélkül, hogy ismert volna.
Furcsa kaland volt, s egyszer el is mesélem, de ma már nagyon késő van, s látom, Voltaire úrnak majd leragad a szeme. Csak annyit: azt, hogy még itt vagyok, s nem a pokolban, ahová
egy hűséges hívem át akart tessékelni, ennek a leánynak köszönhetem. Már megértik, ugye,
hogy miután ebben a veszélyes állapotában láttam, gyorsan átsiettem hozzá, hogy megtudjam,
nem halt-e meg, s egy Stahl-féle kristályüveget is vittem neki, mindezt pedig anélkül, hogy
egy Richelieu vagy Lauzun szerepében tetszelegjek önök előtt. Uraim, jó éjszakát. Tizennyolc
órája már, hogy a lábamon van ez az átkozott csizma, s hat óra múlva megint bele kell
bújnom. Kérem az Úristent, vegye mindnyájukat szent és hatékony oltalmába, ahogy a levelek
végén szokás írni.
......................................................................................................................................................
Amikor éjfélt ütött a palota nagy órája, Quedlinburg fiatal és nagyvilági apátnője rózsás
selyem ágyába bújt, az első komorna pedig a hermelin szőnyegre tette úrnője papucsát. A
leány most megremegett, és ijedtében felsikoltott, mert kopogtattak a hálószoba ajtaján.
- Mi bajod? Megbolondultál? - kérdezte a szép Amélie félrehajtva függönyét. - Mit vonaglasz,
és miért sápítozol így?
- Nem hallotta királyi fenséged, hogy kopogtak?
- Kopogtak? Akkor nézd meg, ki van ott.
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- De asszonyom, nincs élő ember, aki kopogtatni merészelne szobájának ajtaján, amikor tudja,
hogy fenséged már lefeküdt.
- Élő ember nem merne, ezt mondod? Így hát ez egy halott ember. Nyisd csak ki neki.
Nocsak, megint kopognak. Menj hát, türelmetlen vagyok.
A szobalány félholtan a rémülettől az ajtóhoz ment, s remegő hangon kérdezte: „Ki az?”
- Én vagyok, Kleist grófné - felelt egy jól ismert hang. - Ha a hercegnő még nem alszik,
mondja meg neki, hogy fontos dolgot kell közölnöm.
- Gyorsan, engedd be gyorsan - kiáltott a hercegnő -, és hagyj magunkra.
Mihelyt az apátnő egyedül maradt kegyeltjével, a szép fiatalasszony úrnője ágyának lábához
ült.
- Királyi fenséged nem tévedett - mondta. - A király bolondulásig szerelmes Porporinába, de
még nem a szeretője, s a lány most nyilván korlátlan befolyással van rá.
- És hogy értesültél minderről egy rövid óra alatt?
- Miközben vetkőztem, hogy lefeküdjek, a szobalányommal fecsegve megtudtam, hogy testvére ennél a Porporinánál szolgál. Mire kérdezni kezdem, jól kifaggatom, s nagy meglepetéssel hallom, hogy szobalányom este a testvérénél járt, és látta a királyt, aki épp akkor hagyta el
Porporina lakását.
- Biztos vagy ebben?
- A szobalányom saját szemével látta a királyt, ahogy én most fenségedet látom. Frigyes
beszélt is vele, mert azt hitte, ő az énekesnő komornája, holott az a másik szobában volt, hogy
úrnőjét ápolja, vagy legalábbis ezt színlelje. A király nagy részvéttel érdeklődött Porporina
hogyléte felől. Gondterhelt arccal dobbantott, amikor hallotta, hogy még mindig sír; nem
akart bemenni hozzá, mert, így mondta, attól tart, hogy zavarja; egy nagyon értékes kristályüveget adott neki úrnője számára; majd elment, de előbb meghagyta, mondják meg másnap a
betegnek, hogy este tizenegy órakor nála járt.
- Valóságos kaland, legalábbis remélem! - kiáltott a hercegnő. - Szinte nem is merem elhinni.
De ismeri-e szobalányod a király vonásait?
- Ki ne ismerné a király arcát, mikor mindig lovon ül? Amellett egy apród öt perccel előtte
érkezett, hogy megtudja, nincs-e valaki a szépséges kisasszonynál. Eközben a király az utcán
várt tetőtől talpig beburkolózva, vagyis szokása szerint nagy inkognitójában volt.
- Így hát titkolózás, részvét és mindenekfölött tisztelet: ez szerelem, Kleist grófné, vagy nem
értek a dologhoz. Te pedig, mit sem törődve a hideg éjszakával, ide szaladtál, hogy mindjárt
elmondd a dolgot! Milyen jó vagy hozzám, szegény gyermekem!
- S tegye hozzá, a kísértetekkel sem törődve. Tudja-e, hogy jó pár éjszakája megint páni
félelem üli meg a kastélyt, s vadászom, ez a fajankó, nyárfalevélként reszketett, amikor
végigmentünk a folyosókon.
- Mitől félnek? megint a fehér asszonytól?
- Igen, a Sepregető nő-től.
- De most nem mi szereplünk a játékban, szegény barátnőm! A mi kísérteteink messze
vannak, s adja az ég, hogy minél előbb visszatérjenek.
- Az első pillanatban azt hittem, hogy maga a király szórakozik ezzel a kísértettréfával, hiszen
most jó oka van rá, hogy ne ütközzék kíváncsi lakájokba titokzatos útjain. De aztán meg20

lepődve láttam, hogy a boszorkányszombat nem az ő lakosztálya körül zajlik, s nem is a
Porporináéhoz vezető úton. Inkább fenséged körül táncolnak ezek a kóbor lelkek, s bevallom,
hogy most, amikor már semmi részem a dologban, kissé félek tőlük.
- Mit nem mondasz, gyermekem? Hogyan hihetnél a szellemekben, amikor olyan jól ismered
őket?
- Épp itt a bökkenő! Azt mondják, megharagszanak arra, aki utánozza őket, s mindjárt
nyomába szegődnek, hogy megbüntessék.
- Akkor a mi esetünkben kissé megkéstek, mert már több mint egy éve békén hagynak.
Ugyan, ne törődj ezzel az ostoba fecsegessél. Mi csak tudjuk, mit higgyünk ezekről a kóbor
lelkekről! Biztosan valamelyik apród vagy őrmester settenkedik itt az éj homályában, hogy
együttes fohászra bírja egy szép szobalányomat. Mire az öregebbjét, akivel már senki sem
akar fohászkodni, iszonyú félelem fogja el. Előbb is, láttam, nem akart neked ajtót nyitni. De
miről is beszélünk? Kleist grófné, ismerjük a király titkát, s most éljünk is vele. Hogyan
fogjunk hozzá?
- Meg kell nyernünk Porporinát, s minél gyorsabban, mielőtt a királyi kegy elbizakodottá és
gyanakvóvá teszi.
- Igazad van, ne takarékoskodjunk tehát sem ajándékokkal, sem ígéretekkel, sem hízelgéssel.
Holnap reggel elmégy hozzá, s zenedarabokat kérsz tőle a nevemben... talán Porpora szerzeményeit; biztosan sok kiadatlan műve van olasz mesterektől. Te meg Sebastian Bach kéziratait ígérd neki cserébe. Bőven van belőlük. Csereberével kezdjük tehát. Aztán megkérem,
tanítson meg rá, hogyan kell jó tempóban énekelni, s ha már eljár hozzám, nem lesz nagyon
nehéz, hogy meghódítsam és a hatalmamban tartsam.
- Holnap reggel elmegyek, asszonyom.
- Jó éjszakát, Kleist grófné. Gyere ide, csókolj meg. Te vagy egyetlen barátnőm; most pedig
menj, feküdj le, s ha a folyosón a Sepregető nő-vel találkoznál, nézd meg jól, nem hord-e
sarkantyút a szoknyája alatt.
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IV
Másnap reggel, amikor kimerülten ébredt gyötrő álmából, Porporina két tárgyat látott az
ágyán, amelyeket szobalánya tett oda. Egy kis üveget hegyi kristályból, arany kupakkal,
amelyre egy F betű volt vésve, és föléje egy királyi korona - meg egy lepecsételt tekercset.
Amikor a szobalányt kérdezte, megtudta, hogy maga a király járt ott előző este, és ő hozta a
kristályüveget; ahogy e tisztelettudó és szinte gyermekien figyelmes látogatásról hallott,
Porporina nagyon meghatódott. Milyen különös ember! - mondta magában. Hogy lehet az,
hogy aki annyi jóságot tanúsít a magánéletben, mint uralkodó oly zsarnokian kíméletlen?
Elábrándozott, s lassanként megfeledkezve a királyról, a maga különös sorsára gondolt, és
felidézve zavaros emlékezetében az előző nap eseményeit, megint csak sírva fakadt.
- Ugyan, kisasszony - mondta a szobalány, egy jószívű s eléggé fecsegő teremtés -, már
megint zokog, mint este, elalvás előtt? Majd meghasadt a szívem, s a király, aki az ajtó
mögött hallgatta, kétszer-háromszor is lehajtotta a fejét, mint aki nagyon elszomorodik. Pedig
arany élete van, kisasszony, s sokan irigyelnék érte. A király nem mindenkinek teszi ám a
szépet, sőt, mondják, rá sem néz senkire; a napnál világosabb tehát, hogy szerelmes a kisasszonyba.
- Szerelmes! Mit nem mondasz, te szerencsétlen? - kiáltott Porporina egész testében remegve.
- Ne halljam még egyszer ezt az ildomtalan és ostoba szót. Hogy a király szerelmes volna
belém, te jóságos Isten!
- És ha így volna, kisasszony?
- Isten óvjon tőle! De nincs így, és soha nem is lesz. Mi ez a tekercs, Catherine?
- Egy szolga hozta kora reggel.
- Kinek a szolgája?
- Egy fogadott szolga, s eleinte nem is akarta megmondani, honnan jött, de aztán bevallotta,
hogy egy tegnap érkezett úr, bizonyos Saint-Germain gróf emberei küldték.
- És miért faggattad a szolgát?
- Hogy megtudjam, kisasszony!
- Együgyű lélek! Hagyj magamra.
Amikor Porporina már egymagában volt, kibontotta a tekercset, s egy pergament talált benne,
tele furcsa, kibetűzhetetlen írásjelekkel. Már sokat hallott Saint-Germain grófról, de még nem
találkozott vele. Minden irányban forgatta a kéziratot, s minthogy semmit sem értett belőle, és
azt sem tudta felfogni, miért küld neki ez az idegen, akivel soha semmi kapcsolata nem volt,
ilyen kibogozhatatlan rejtvényt, már arra gondolt, mint sok más ember is, hogy a gróf őrült;
de amikor alaposabban megvizsgálta a tekercset, egy kis papírlapot talált benne a következő
szöveggel:
Amélie királyi hercegnő nagyon érdeklődik a jelenések tudománya és a horoszkópok iránt.
Adja át neki ezt a pergament, s bizonyos lehet a hercegnő pártfogása és jóságos kegye felől.
A sorok alatt nem volt név. Az írás ismeretlen volt, s a tekercsen semmi cím. Porporina
csodálkozott, miért éppen hozzá fordul Saint-Germain gróf, ha kapcsolatot keres Amélie
hercegnőhöz, hiszen ő nem is ismeri a hölgyet; s arra gondolva, hogy a szolga biztosan
tévedett, amikor neki hozta el a csomagot, már össze akarta göngyölíteni, hogy visszaküldje.
De amikor kisimította a vastag fehér papirost, amelyben a pergamen érkezett, hangjegyeket
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látott belső oldalán. Régi emlék szakadt fel benne. Az ív sarkán máris megtalálta az egyezmény jelét, amelyet ő vetett oda kemény ceruzavonásokkal másfél évvel ezelőtt, s azt is mindjárt látta, hogy a dallamfoszlány annak a darabnak része, amelyet ő maga adott át akkor a
felismerés bizonyosságaként; s távoli és szerencsétlen barátjára gondolva annyira meghatódott, hogy teljesen megfeledkezett saját bajáról. Csak azt nem tudta, mit tegyen ezzel a bűvös
írással, s mi célból kell átadnia a királyi hercegnőnek. Csak azért, valóban, hogy elnyerje a
hölgy kegyét és pártfogását? De hiszen nem kívánja, és semmi szüksége rá. Vagy azért-e,
hogy kapcsolatot teremtsen a hercegnő és a rab között, ami aztán hasznára volna a szerencsétlennek, vagy legalábbis könnyítene sorsán? A leány habozott, eszébe jutott a régi mondás:
„Ha kétséged van, tartózkodj a cselekvéstől.” Aztán arra gondolt, vannak jó és rossz közmondások, egyesek óvatos önzésre intenek, mások viszont bátor odaadásra. Felállt, és azt
mondta magában:
- Ha kétséged van, cselekedj, feltéve, hogy csak magadra hozol veszélyt, viszont segíthetsz
egy barátodon, egy embertársadon.
Kissé lassan öltözött, mert esti rohama miatt még gyenge volt és megtört, és miközben
kontyba kötötte szép, fekete haját, egyre azon törte a fejét, hogyan juttathatná el gyors és
biztos módon ezt a bűvészírást a hercegnőnek. Ekkor egy sujtásos gúnyába öltözött, magas
lakáj érkezett, és megkérdezte, egyedül van-e, és fogadhatna-e egy hölgyet, aki beszélni
szeretne vele, de nem óhajtja megmondani a nevét. A fiatal énekesnő gyakran átkozta azt a
függő helyzetet, amelyben a művészek az urakkal szemben voltak, és már el akarta utasítani
az alkalmatlankodó hölgyet, s megüzenni neki, hogy a színház énekesei vannak nála látogatóban; de aztán arra gondolt, hogy ezzel ugyan megborzolja egyes hölgyek szemérmes
természetét, másokat viszont annál biztosabban magához édesget. Belenyugodott tehát a
látogatásba, s Kleist grófné hamarosan ott is volt nála.
A csiszolt modorú nagyúri hölgy elhatározta, hogy nagyon kedves lesz az énekesnővel, s
feledteti vele rangjuk különbségét; de némiképpen zavarban is volt, mert hallotta, hogy a
leány nagyon büszke, ő viszont roppant kíváncsi lévén, beszéltetni szerette volna, hogy
megtudja, mi lappang gondolatai mélyén. Így aztán, az egyébként jólelkű és ártatlan szép
hölgy magatartásában volt valami hamis és erőltetett, amit Porporina mindjárt észre is vett. A
kíváncsiság oly közeli rokona az alattomosságnak, hogy a legszebb arcot is elcsúfíthatja.
Porporina mindjárt megismerte Kleist grófnét, hiszen minden este látta Amélie hercegnő
operai páholyában, s hogy most eljött hozzá, első gondolata az volt, engedelmet kér úrnője
meglátogatására, mégpedig valami halottidézés ürügyén, mert tudta, hogy a hercegnő nagyon
kedveli ezt a varázslatot. De mivel nem bízott meg túlságosan ebben a hölgyben, aki a hírek
szerint kissé hóbortos, s ráadásul eléggé cselszövő is volt, látogatójára hagyta a kezdeményezést, s most már a védekezés nyugodt figyelmével vizsgálta, ami mindenképpen eredményesebb a nyughatatlan kíváncsiság támadásánál.
Végül is megtört a jég, s amikor a hölgy elmondta, hogy úrnője zeneműveket kér tőle, az
énekesnő egy szóval sem árulta el, mennyire örül a körülmények e szerencsés találkozásának,
hanem máris sietve előkeresett néhány kiadatlan szerzeményt. Most, hogy megnyugodott, ő is
alkalmasnak találta a pillanatot, hogy előadja kérését.
- Ó, asszonyom - mondta -, milyen örömmel helyezném e kis kincseket a fenséges hercegnő
lába elé, és milyen boldog volnék, ha abban a megtiszteltetésben részesítene, hogy saját
kezemből fogadja el őket.
- Beszélni szeretne tehát, szép gyermekem, a királyi fenséggel? - kérdezte Kleist grófné.
- Igen, asszonyom - felelt Porporina. - A lábához vetném magam, hogy egy kegyet kérjek,
amelyet, tudom, nem tagadna meg tőlem; mert, mondják, nagyon ért a zenéhez, és bizonyára
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pártolja a művészeket. Azt is mondják, hogy nem kevésbé jó, mint amilyen szép. Abban
reménykedem tehát, ha kegyeskedne meghallgatni, segítségemre lesz, hogy Őfelsége végre
engedélyezze mesterem, az illusztris Porpora berlini meghívását; a király egyszer már jóváhagyta szerződését, de amikor a maestro a határra ért, elkergették és valósággal száműzték,
útlevelének valami formahibáját hozva fel ürügyül; s azóta Őfelsége minden biztatása és
ígérete ellenére sem értem el semmi eredményt ebben a végeláthatatlan ügyben. Már nem
merem zaklatni a királyt e kérelmemmel, amely nem érdekelheti túlságosan, és amelyről,
gondolom, már rég megfeledkezett; de ha a hercegnő kegyesen közbenjárna azoknál a
hivatalnokoknál, akik e formaságokat intézik, akkor végre meglesz az az örömöm, hogy
megint együtt lehetek nevelő apámmal; ő egyetlen támaszom ezen a világon.
- Nagyon meglepnek a szavai, kedves kisasszony - kiáltott Kleist grófné. - Hogy értsem ezt?
Idegen pártfogásra volna szüksége a szép Porporinának, akiről azt hittem, korlátlan befolyással van a király szellemére, hogy egy ilyen egyszerűnek látszó ügyet elintézzen? Mert
akkor, ne vegye rossz néven, azt kell hinnem, a király attól tart, hogy nevelőapja, ahogy ön
hívja, túlságosan szigorú őre volna, vagy éppen Őfelsége ellen hangolná hathatós tanácsaival.
- Bármennyire erőlködöm, asszonyom, sehogy sem tudom felfogni kegyes szavait - felelte
Porporina oly komolyan, hogy Kleist grófné zavarba jött.
- Akkor talán tévesen ítélem meg azt a rendkívüli jóindulatot és határtalan bámulatot,
amellyel a király a világ legnagyobb énekesnője iránt viseltetik.
- Hogy fér meg Kleist grófné méltóságával - válaszolt Porporina -, hogy egy szegény ártatlan
és igénytelen művésznővel csúfolódjék?
- Hogy én csúfolódnék? Ki merészelne csúfolódni egy ilyen angyallal, amilyen kegyed?
Látom, nem ismeri eléggé érdemeit, kisasszony, s én csak bámulattal és csodálattal adózhatom gyermeki tisztaságának. Most már biztos vagyok, hogy egy csapással megnyeri a
hercegnő szívét, ő pedig mindig első benyomását követi. Ha megismeri, személyében is
megszereti, ahogy tehetségét máris szereti.
- Nekem viszont azt mondták, asszonyom, hogy őfensége mindig nagyon szigorúan ítélt
rólam; hogy szerény külsőm sem nyerte el tetszését, s éneklésem módjával is nagyon
elégedetlen.
- Ki mondhatott ilyen hazugságokat?
- Ha nem igaz, amit hallottam, akkor a király hazudott - felelt a lány kissé csípősen.
- Csak kelepce lehetett a részéről, hogy próbára tegye szerénységét és béketűrését - mondta
Kleist grófné. - S minthogy szeretném bebizonyítani, hogy egy magamfajta egyszerű halandónak nincs joga úgy hazudni, mint egy nagy és rendkívül eszes királynak, mindjárt magammal is viszem a kocsimon, hogy személyesen adhassa át e zeneműveket a hercegnőnek.
- És gondolja, asszonyom, hogy szívesen lát?
- Nem bízik meg bennem?
- Ha mégis tévedne, asszonyom, kit ér majd a megaláztatás?
- Csakis engem; és ha így történne, bárkinek elmondhatja, máris felhatalmazom, hogy én
váltig dicsekszem a hercegnő barátságával, holott sem megbecsüléssel, sem jóindulattal nincs
irányomban.
- Máris követem, asszonyom - mondta Porporina, s csengetett, hogy hozzák be karmantyúját
és kabátját. - Nagyon egyszerűen vagyok öltözve, de váratlanul ért ez a megtiszteltetés.
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- Nagyon elbűvölő így, a mi drága hercegnőnket pedig még egyszerűbb háziruhában találja.
Menjünk!
Porporina zsebébe csúsztatta a titokzatos tekercset, a hangjegyfüzeteket pedig Kleist grófné
kocsijába tette. Már nem félt e látogatástól, s azt mondta magában: „Ha valaki életét kockáztatta érettem, én is kockáztathatok annyit, hogy talán feleslegesen várakozom egy kis hercegnő előszobájában.”
Az öltözőszobába vezették, s itt öt percig várnia kellett, miközben az apátnő és bizalmasa pár
gyors szót váltott a szomszéd helyiségben:
- Asszonyom, magammal hoztam; itt van.
- Máris? Milyen csodálatos követ vagy! Hogyan fogadjam? Mit tudsz róla?
- Tartózkodó, óvatos vagy együgyű, bámulatosan agyafúrt vagy meglepően ostoba.
- No jó, majd meglátjuk! - kiáltott a hercegnő, s szemében felcsillant az éleslátás és gyanakvás
tüze. - Jöjjön be!
E rövid pár perc alatt, amelyet az öltözőjében töltött, Porporina ámulattal nézte a körülötte
levő különös tárgyakat, amelyek sehogy sem illettek egy szép hercegnő szentélyébe: égboltok
voltak ott, iránytűk, asztrolábok, csillagászati térképek, titokzatos folyadékokkal telt edények,
halálfejek, vagyis a varázslat teljes kelléktára. „Barátom nem téved - gondolta -, s látom az
emberek jól ismerik a király nővérének titkait. De nyilván nem is rejtegeti a dolgot, hiszen én
is megnézhettem ezeket a furcsa tárgyakat. Csak bátran tovább!”
Quedlinburg apátnője akkortájt huszonnyolc-harminc éves lehetett. Valamikor szép volt, akár
egy angyal, s az est fényében és némi távolságból még most is annak látszott. De hogy most
szemtől szembe és nappali világosságban láthatta, Porporina meglepődött, hogy arca
mennyire fonnyadt, s a bőre sem tiszta. Valaha csodásan szép kék szemei körül vörös karikák,
mintha sírt volna, s valami beteges, mélyen áttetsző fény sugárzott belőlük, ami egyáltalán
nem volt bizalomkeltő. Családja és az udvar valósággal imádta, és sokáig ő volt a legkedvesebb, legderűsebb, legrokonszenvesebb, legbájosabb királylány, akinek arcképét a régi
patrícius irodalom regényei valaha is megrajzolták. De pár év óta, akárcsak szépsége, jelleme
is megváltozott. Szeszélyes lett, s nemegyszer féktelen is, mintha legrosszabb tulajdonságaiban követné Frigyest. Pedig nem akart hasonlítani rá, sőt titkon sokszor bírálta is, de szinte
ellenállhatatlanul utánozva hibáiban, amelyeket fennen helytelenített, végül ő is erőszakos és
féktelen kényúrnő, kétkedő és keserű szellem, szűk látókörű és fölényes tudós lett. Mégis, e
visszataszító hibák megett is, amelyek egyre inkább végzetesen elhatalmasodtak rajta, olykor
most is megcsillant benne természetes jósága, egyenes elméje, bátor lelke, szenvedélyes szíve.
Mi történt tehát e szerencsétlen hercegnő lelkében? Borzalmas bánat szaggatta, s magába
kellett fojtania, sztoikus lélekkel, derűs arccal viselnie e kíváncsi, rosszindulatú vagy érzéketlen világban. És e sok ellentmondásban, e kényszerű álarc alatt két nagyon különböző lényt
alakított ki magában: az egyiket szinte senkinek sem merte feltárni, a másikat viszont keserű
gyűlölettel mutogatta mindenfelé. Bárki megfigyelhette, hogy társalgása élénkebb és csillogóbb lett; de ez a nyugtalan, erőltetett jókedv kínos volt hallgatóinak, és senki sem tudta megmagyarázni fagyos, már-már ijesztő hatását. A hercegnő hol gyermekien érzékeny, hol meg
kíméletlenül kemény volt, senki sem értette, és ő sem értette önmagát. Sokszor könnyeinek
árja oltotta el haragja tüzet, hogy aztán hamarosan valami kegyetlen gúny és gonosz fölény
mossa el a vigasztaló bánat zsibbadását, mert tudta, hogy nem dédelgetheti és nem árulhatja el
e megkönnyebbülését.
Porporina, hogy most közelről megfigyelhette, mindjárt észrevette lényének ezt a kettősségét.
Két magatartása és két arca volt a hercegnőnek: az egyik cirógató, a másik fenyegető; két
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hangja: az egyik szelíden csengő, mintha az égtől kapta volna, hogy angyalként énekeljen, a
másik rekedt és keserű, mintha égő kebléből szakadt volna ki, ördögi erővel. S hősnőnk,
ámulattal nézve ezt a különös lényt, a félelem és a rokonszenv ellentétes érzéseivel küszködött, nem tudva, vajon a jó vagy a rossz géniusz kerekedik-e felül és hatalmasodik el a szerencsétlen teremtésen.
A hercegnő is sokkal félelmetesebbnek találta Porporinát, mint amilyennek elképzelte. Azt
remélte, ha Consuelo leveti színpadi jelmezét, és letörli arcáról a festéket, ami, bármit
mondjanak is, rendkívül elcsúfítja a nőket, ő is megállapíthatja azt, amivel Kleist grófnő már
előbb megnyugtatta, vagyis, hogy az énekesnő inkább rút, mint szép. De ez a világosbarna, s
oly tiszta és egyenletes arcszín, e határozott, s ugyanakkor szelíden sugárzó fekete szem, ez az
őszinte száj, e hajlékony termet, amelynek minden mozdulata könnyed és természetes volt, ez
az egész jó és becsületes teremtés, akiből csupa nyugalom, vagy legalábbis az egyenesség és
igaz bölcsesség adta belső erő áradt, a tisztelet, sőt a szégyenkezés érzését keltette a
nyughatatlan Amélie-ben, mintha megérezte volna, hogy egy becsületében megtámadhatatlan
lélekkel áll szemben.
A leány mindjárt észrevette, milyen erőfeszítéseket tesz a hercegnő, hogy elrejtse zavarát, s
nagyon csodálkozott is, gondolhatjuk, hogy egy ilyen előkelő hölgy szorongva tekint rá. Hogy
élénkebbé tegye a beszélgetést, amely minden pillanatban megakadt, kinyitotta a hangjegyfüzetét, amelybe már előbb becsúsztatta a kabalisztikus levelet, s úgy tartotta, hogy a hercegnő meglássa a nagy papirost, s rajta a vaskos írásjegyeket. Amikor már elérte célját, színlelt
meglepetéssel, hogy itt találja ezt a levelet, már félre akarta tenni; de az apátnő gyorsan
elvette tőle, és döbbenten felkiáltott:
- Mi ez, kisasszony? Hogy került magához, az ég szerelmére?
- Ha már be kell vallanom fenségednek - felelt Porporina jelentőségteljes tekintettel -, ez egy
asztrológiai ábra, amelyet akkor szándékoztam bemutatni, ha a tárgyról kegyeskedik érdeklődni, amelyhez nekem is van némi közöm.
Amélie az énekesnőre emelte égő szemét, majd ismét a mágikus írásjelekre tekintve az egyik
ablakmélyedéshez szaladt, s miután ott rövid pillantást vetett a varázsiratra, felsikoltott, és
szinte aléltan hullt Kleist grófné karjaiba: a grófné látta, hogy meginog, és ezért odafutott
hozzá.
- Menjen ki, kisasszony - szólt most a grófné Porporinához. - Menjen gyorsan az öltözőbe, s
maradjon csendben; ne hívjon senkit, senkit, érti?
- Nem, nem, ne menjen ki... - mondta a hercegnő elfúló hangon -, inkább jöjjön ide... ide,
mellém. Ó, gyermekem - kiáltotta, amikor a leány már mellette állt -, milyen nagy szolgálatot
tett nekem!
És sovány, fehér karjába zárva Porporinát, görcsösen a szívéhez szorította, s szaggatott,
kemény csókokkal borította el orcáját, úgyhogy a leánynak megfájdult az arca, s a lelke tele
volt döbbenettel.
„Ebben az országban, úgy látszik, mindenki megbolondul - gondolta. - Már nemegyszer én is
közel éreztem magam a tébolyhoz, s látom, az előkelő emberek még nálamnál is bolondabbak. Az őrület itt benne van a levegőben.”
A hercegnő végre elengedte Porporinát, s most Kleist grófnét ölelgette, sírt és sikongott, s
mindig ugyanazt ismételte, nagyon különös hangon:
- Megmenekült! megmenekült! megmenekült! barátnőim, kedves, jó barátnőim! Trenck megszökött a glatzi erődből, s most menekül, rohan, csak rohan...
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És a szegény hercegnő szinte nevetőgörcsöt kapott, s közben időnként felzokogott; szánalom
volt nézni és hallani.
- Az ég szerelmére, asszonyom, fékezze örömét - mondta Kleist grófné. - Vigyázzon, meghallhatják.
És kezébe véve az állítólagos varázsiratot, amely tulajdonképpen Trenck báró rejtjeles levele
volt, segített a hercegnőnek a betűzésben, de Amélie ezerszer is félbeszakította örömének
lázas, szinte eszeveszett sikolyaival.
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V
Megvesztegetni, azokkal az eszközökkel, amelyeket hasonlíthatatlan barátnőm adott, a
helyőrség altisztjeit, megegyezni egy fogolytársammal, aki éppúgy vágyott a szabadságra, mint én, hatalmas ökölcsapással leteríteni az egyik felügyelőt, jókora rúgással a
másikat, egyetlen kardsuhintással a harmadikat, merészen leugrani a bástya fokáról, de
előbb letaszítva barátomat, aki nem határozta el magát elég gyorsan, és estében kificamította a lábát, felemelni, a vállamon vinni, és így rohanni egy teljes negyed óráig,
átgázolni a Neissén, derékig vízben, s olyan ködben, hogy orra hegyét sem láthatta az
ember, megint rohanni a másik parton, gyalogolni egész éjjel, ijesztő éjszakában...
eltévedni, egy hegyet kerülgetni a hóban, nem tudva, hol lehet az ember, s hajnali négy
órakor a glatzi toronyóra kongását hallani! Vagyis annyi elvesztegetett óra és fáradtság
után hajnalban megint csak a város falai alatt lenni, újra felbátorodni, betörni egy
paraszthoz, s pisztolyt szegezve mellének, elvenni két lovát, eszeveszetten vágtatni, nem
is tudva merre; megszerezni a szabadságot, ezernyi csel, ezernyi rettegés, ezernyi gyötrelem, ezernyi fáradtság árán; s végre idegen földön lenni, pénz nélkül, ruha nélkül,
szinte kenyér nélkül, csikorgó hidegben; de a szabadság levegőjében a borzalmas, véget
nem érő börtönélet után; felidézni az imádni való barátnő képét, milyen nagyon örül
majd ennek a hírnek, ezer merész és elbűvölő tervet szőni, hogy a közelében lehessen:
aki mindezt megtette, boldogabb Frigyes királynál, boldogabb minden embernél, mert ő
a Gondviselés választottja.
Ez volt nagyjában azon a papiroson, amelyet a fiatal Friedrich von Trenck Amélie hercegnőnek küldött; s hogy Kleist grófné ily könnyen olvasta, azt bizonyította s meglepett és meghatódott Porporinának, hogy nem ez volt az első levél amelyet a bárótól kaptak. Utóirat is volt
a következő megfogalmazásban:
Az a személy, aki a levelet átadja, éppoly megbízható, amilyen megbízhatatlanok voltak
a többiek. Neki bármit elmondhat fenntartás nélkül, s a nekem szánt küldeményeit is
nyugodtan átadhatja neki. Saint-Germain gróf megsegíti, hogy eljuttassa őket hozzá; de
nagyon fontos, hogy a gróf, akiben nem bízhatom meg teljesen, ne tudjon önről, s azt
higgye, signora Porporinát szeretem, holott ez nem igaz, s csak békés, tiszta barátsággal
vagyok iránta. Egyetlen felhő se árnyékolja tehát imádott istennőm szép homlokát. Csak
érette élek, és inkább meghalnék, semhogy megcsaljam.
Miközben Kleist grófné minden szót mérlegelve hangosan betűzte az utóiratot, Amélie
hercegnő élesen figyelte Porporina arcát, nem látszik-e rajta valami fájdalom, megalázottság,
vagy csalódás. De mindjárt megnyugtatta e kedves teremtés angyali derűje, és ismét karjaiba
szorítva a leányt, így kiáltott:
- És én még téged gyanúsítottalak, szegény gyermekem! Nem is tudod, milyen féltékeny
voltam rád, hogyan átkoztalak és gyűlöltelek! Bizonygattam magamban, hogy csúf vagy, és
rossz színésznő, csak mert attól féltem, hogy túlságosan szépnek és jónak talállak. És mindezt
azért, mert bátyám, attól tartva, hogy megbarátkozunk, ajánlgatta ugyan, hogy elküld a hangversenyeimre, de azt is mondta, hogy Bécsben Trenck szeretője és bálványa voltál. Tudta,
hogy ezzel örökre éket ver közénk. És én hittem neki, te pedig a legnagyobb veszéllyel is
szembeszállsz, hogy elhozhasd nekem ezt a boldogító hírt! Nem szereted hát a királyt? Ó,
nagyon jól teszed, ő a legromlottabb és legkegyetlenebb ember a világon!
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- Ó, asszonyom, asszonyom - szólt közbe Kleist grófné rémülten, hogy a hercegnő ily
önfeledten, s szinte őrjöngő áradással beszél Porporina előtt -, micsoda veszélyeknek tenné ki
magát most is, ha ez az angyali teremtés nem volna csupa bátorság és odaadás!
- Igazad van... de olyan állapotban vagyok... Azt hiszem, teljesen elvesztettem a fejemet.
Csukd be jól az ajtót, grófné, de előbb nézd meg, nincs-e valaki az előszobában, aki hallhatott
engem. Ami meg őt illeti - tette hozzá a hercegnő Porporinára mutatva -, nézz reá, s mondd
meg, lehet-e kételkedni ebben a tiszta arcban? Nem, nem vagyok olyan oktalan, amilyennek
látszom; ne higgye, kedves Porporina, hogy meg fogom bánni szavaimat, ha megint nyugodt
leszek. Az ösztönöm csalhatatlan, tudja, gyermekem. S pillantásom olyan éles, hogy sohasem
téved. Családi vonás ez nálunk, s bátyám, aki nagyon büszke erre, közelembe sem ér e
tekintetben. Nem, kegyed nem fog megtéveszteni, látom, tudom!... nem fog megtéveszteni
egy nőt, aki boldogtalan szerelmében vergődik, és oly kínokat ismert meg, amelyekről fogalma sem lehet soha senkinek.
- Ó, asszonyom, soha nem fogom megtéveszteni! - mondta Porporina a hercegnő elé térdelve,
mintha Istent hívná esküje tanújául. - Sem önt, sem Trenck báró urat, aki az életemet mentette
meg, sem senki mást ezen a földön!
- Megmentette az életed? És sok más emberét is, ebben biztos vagyok! Trenck olyan bátor,
olyan jó, olyan szép! Mert nagyon szép, ugye? De te nyilván nem nézted meg jól, különben
megszeretted volna, s nem így volt, igaz? Majd elmondod, hogyan ismerted meg, és hogyan
mentette meg az életedet; de nem most. Nem tudnék rád figyelni. Beszélnem kell, túlárad a
szívem. Már olyan régen sorvad a mellemben! Beszélni akarok, mindig csak beszélni; hagyj
békén, Kleist grófné. Utat kell hagynom örömömnek, különben szétfeszít. Csak az ajtót csukd
be, s állj lesben, őrködj, vigyázz rám. Szánjatok, szegény barátnőim, mert nagyon boldog
vagyok!
A hercegnő könnyekbe tört ki.
- Majd megtudod - folytatta pár pillanattal később, fulladozva a zokogástól, s olyan izgalommal, amit semmi sem tudott csillapítani -, majd megtudod, hogy csak őt szerettem, az első
pillanattól kezdve, amikor megláttam. Tizennyolc éves volt, szép, mint egy arkangyal, s olyan
bátor, egyenes és művelt! Engem a svéd királyhoz akartak adni. Igen, így volt, és Ulrike
testvérem sírt haragjában, hogy én királyné leszek, ő meg leány marad! „Kedves néném mondtam neki -, könnyen segíthetünk ezen. A nagyurak, akik Svédországot kormányozzák,
katolikus királynét akarnak; én pedig nem akarom megtagadni a hitemet. Ők egy jó kis királynét akarnak, aki nyugodt, közömbös, s nem ártja magát a politika dolgába; én pedig, ha
királyné lennék, uralkodni szeretnék. Majd így beszélek, s nagyon nyíltan, a követekkel, és
meglátod, már holnap írnak az uralkodójuknak, hogy te kellesz Svédországnak, nem pedig
én.” Meg is tettem, ahogy mondtam, és néném ma Svédország királynéja. Én pedig, e nap óta,
komédiát játszom életem minden napján. Ó, Porporina, kegyed azt hiszi, hogy színésznő.
Nem, nem tudja, mi az, ha az ember egész életében szerepet játszik, reggel, délben, este, és
sokszor éjjel is. Mert aki körülöttem lélegzik, mind csak azzal foglalkozik, hogy engem
figyeljen, engem kémleljen, engem áruljon el. Arra kényszerültem, hogy csalódást meg
haragot színleljek, amikor néném az én segítségemmel elragadta tőlem Svédország trónját.
Arra kényszerültem, hogy úgy tegyek, mintha gyűlölném Trencket, nevetségesnek találnám,
és csúfolódnék vele, meg sok egyébre is! És mindezt abban az időben, amikor imádtam,
amikor szeretője voltam, s fuldokoltam a mámortól és boldogságtól, akárcsak ma!... Ó, még
jobban, mint ma, fájdalom! De Trenck nem volt olyan erős és óvatos, mint én. Ő nem királyi
családból született, nem tudott színlelni és hazudni, mint én. A király mindent megtudott, de
hazudott, már ahogy királyok szoktak, és úgy tett, mintha semmit sem látna; de üldözni kezdte
Trencket, s a szép apród, aki addig kegyeltje volt, gyűlöletének és dühének tárgyává lett.
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Gyötörte és megalázta. Nyolc napból hetet fogdában töltött szegény Trenck. De a nyolcadikon
a karjaimban volt; mert ő senkitől sem retteg, őt semmi sem tartja vissza. Nem kell-e imádni
ezt a hősi bátorságot? Nos, a király most arra gondolt, hogy idegen országba küldi valami
megbízatással. És amikor Trenck gyorsan és eredményesen teljesítette feladatát, gyalázatos
bátyám megvádolta, hogy kiadta a pandúr Trencknek, aki, biztosan tudja, Mária Terézia
szolgálatában áll, erődeinek alaprajzát és hadi készülődéseinek titkát, örökös rabságra
kárhoztatva a szerencsétlent, nemcsak tőlem akarta elszakítani, hanem becsületétől is
megfosztani, hogy aztán a fájdalom, kétségbeesés és düh pusztítsa el szörnyű börtönében.
Most te is láthatod, van-e okom, hogy tiszteljem és áldjam bátyámat. Bátyám, mondják, nagy
ember. Én meg azt mondom, hogy szörnyeteg! Vigyázz, leányom, nehogy megszeresd; mert
ketté fog törni, akár egy száraz ágat. De színlelni kell, látod, mindig színlelni; ebben a légkörben, amelyben élünk, csak titkon lehet lélegzeni. Én úgy teszek, mintha imádnám a bátyámat.
Én vagyok a szeretett húga, mindenki így tudja, vagy tudni véli... Nagyon figyelmes velem.
Saját kezével szed cseresznyét Sans-Souci lugasaiban, s megvonja magától, holott csak ezt
szereti a világon, hogy elküldje nekem; s mielőtt odaadja az apródnak, aki elhozza a kosarat,
megszámolja a cseresznyét, nehogy az apród egyen belőle útközben. Milyen gyengéd
figyelmesség! milyen gyermeki egyszerűség, méltó IV. Henrikhez és a jó René királyhoz! De
föld alatti tömlöcben senyveszti szeretőmet, s becstelenné is akarta tenni a szememben, hogy
megbüntessen, mert szerettem! Milyen nagy szív és milyen jó testvér! ezért szeretjük egymást
olyan nagyon!...
Miközben így beszélt, a hercegnő egyre sápadtabb lett, hangja is mind gyengébben csengett,
míg aztán teljesen elfúlt; szeme megmerevedett, s szinte kiszakadt üregéből; ő maga meg
némán, mozdulatlanul, fakó arccal ült a helyén. Elvesztette eszméletét. A rémült Porporina
segített Kleist grófnénak, hogy kioldja ruháját és ágyába fektesse, ahol a hercegnő kissé
magához tért, és érthetetlen szavakat suttogott.
- Látom, múlik a rohama, hála az égnek - mondta Kleist grófné az énekesnőnek. - Ha már
teljesen eszméleténél lesz, behívom az asszonyait. Viszont kegyednek, kedves gyermekem,
feltétlenül át kell mennie a zeneszobába; énekeljen, ha csak a csupasz falaknak is, pontosabban az előszobában leselkedőknek. Mert a király mindenképpen megtudja, hogy itt van, s
nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy másról is beszélt a hercegnővel, nem csupán zenéről.
A hercegnő beteg lesz, jó alkalom, hogy elrejtse örömét. Neki semmiképp sem szabad tudnia
Trenck meneküléséről, s persze kegyednek sem. A királynak már biztosan jelentették. Nagyon
ingerült lesz, s borzalmasan gyanakvó mindenkivel szemben. Legyen nagyon óvatos. Menthetetlenül elveszett, s én is, ha a király megtudja, hogy ezt a levelet hozta a hercegnőnek; a
nőket is börtönbe vetik ebben az országban, nemcsak a férfiakat. Aztán szándékosan ott
felejtik őket, akárcsak a férfiakat, s ott pusztulnak el, akár a férfiak. Most már tudja, mihez
tartsa magát. Isten áldja. Énekeljen, s aztán csendben, de minden titkolózás nélkül menjen
haza. Legalább egy hétig nem találkozhatunk, hogy ne adjunk okot gyanakvásra. Számíthat a
hercegnő hálájára. Nagyszerű asszony, és tudja, hogyan kell az odaadást megjutalmazni...
- Ó, jaj, asszonyom - mondta Porporina szomorúan -, azt hiszi tán, hogy engem mindenképpen fenyegetni vagy jutalmazni kell? Nagyon szánnám, ha így gondolkodnék.
Porporina majdnem összeesett a fáradtságtól és azoktól a szenvedélyes érzelmektől, amelyekben neki is osztoznia kellett, amellett még beteg volt előző napi izgalmától, mégis a zongorához sietett, és énekelni kezdett. Ekkor egy ajtó nyílt ki mögötte, oly halkan, hogy nem vette
észre; és a tükörben, amely előtt hangszere állt, egyszerre a király arcát pillantotta meg maga
mellett. Megremegett, és fel akart állni; de a király a vállára téve száraz ujjait arra kényszerítette, hogy maradjon ülve, és folytassa énekét. A leány engedelmeskedett, de szíve csupa
irtózat és keserűség volt. Sohasem érzett kevesebb kedvet az énekhez, mert még soha nem
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érezte ily dermesztőnek a király jelenlétét, soha ily ellentétesnek mindazzal, amit zenei
ihletnek neveznek.
- Tökéletesebben nem is énekelhette volna - mondta a király, amikor Porporina befejezte a
darabot. De még ének közben, mint a leány rémülten látta, lábujjhegyen húga hálószobájának
félig nyitott ajtajához settenkedett, hogy hallgatózzék. - De fájdalommal kell megállapítanom
- tette hozzá -, hogy ez a szép hang ma kissé tompábban cseng. Pihennie kellett volna, s nem
engedni Amélie hercegnő különös szeszélyének, mert látom, csak azért hívta ide, hogy ne
hallgassa meg.
- Őfensége hirtelen rosszul lett - felelt a leány, aki nagyon megijedt a király komor,
gondterhelt arcától -, nekem pedig megparancsolták, folytassam az éneket, hogy ezzel kissé
elszórakoztassam.
- Én pedig biztosíthatom, hogy kár a fáradságért, mert egyáltalában nem hallgatja - folytatta a
király szárazon. - Kleist grófnéval suttognak, mintha maga itt sem volna. És ha már így van,
mi ketten is suttoghatunk itt, anélkül, hogy velük törődnénk. Úgy látom, nem nagyon súlyos a
baja. Azt hiszem, a női nem gyorsan vált egyik végletből a másikba. Tegnap este már halottnak vélték kegyedet, s ki gondolta volna, hogy ma reggel itt lesz, hogy húgomat ápolja és
szórakoztassa? Volna szíves megmondani, mi jutott eszébe, hogy ily váratlanul ide fáradt?
Porporina szinte elkábult a kérdéstől, és az éghez fohászkodott ihletért.
- Felség - kezdte, s igyekezett nyugodtan beszélni -, magam sem nagyon tudom. Kérték tőlem
reggel ezt a zeneművet, ezt itt, amely előttem van. Kötelességemnek véltem, hogy magam
hozzam el. Csak le akartam tenni az előszobában a füzeteket, hogy aztán máris távozzam.
Kleist grófné meglátott. Szólt rólam őfenségének, aki nyilván közelebbről is szemügyre akart
venni. Parancsot kaptam, hogy menjek be hozzá. Őfensége aztán különböző zeneművek
stílusáról volt kegyes érdeklődni; majd rosszul érezve magát, elrendelte, hogy adjam elő neki
ezt a darabot, miközben ő ágyába fekszik. Most pedig, gondolom, Felséged szíves engedelmével elmegyek a próbára...
- Még nincs itt az ideje - mondta a király. - Nem tudom, mi bizsergeti a talpát, hogy mindenáron szabadulni akar, valahányszor beszélni szeretnék önnel.
- Mert mindig azt hiszem, hogy terhére vagyok Felségednek.
- Nincs józan eszénél, kedvesem.
- Egy okkal több, Felség!
- Itt marad - mondta a király, és kényszerítette a leányt, hogy visszaüljön a zongorához, ő
maga állva maradt, szemben vele.
Majd félig atyai, félig inkvizítori tekintetet vetve reá, így folytatta:
- Igaz, amit az előbb mesélt?
Porporina nagy nehezen leküzdötte iszonyatát a hazugsággal szemben. Már sokszor megfogadta magában, hogy mindig őszinte lesz ezzel a rettenetes emberrel, ha csak az ő dolgáról
van szó, de hazudni fog, valahányszor áldozatainak üdve forog kockán. Most váratlanul itt
volt az a válságos pillanat, amikor a kényúr jóakarata féktelen haraggá változhat. Szívesen
feláldozta volna magát, csak ne kényszerüljön színlelésre; de Trenck sorsa, s a hercegnőé is,
most csakis az ő lélekjelenlététől és okosságától függött. Színésznői tehetségét hívta tehát
segítségül, s csúfolódó mosollyal válaszolt a király sas tekintetére; egy keselyű tekintete volt
ez inkább ebben a pillanatban.
- Nos - mondta a király -, miért nem válaszol?
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- Miért tesz úgy Felséged, mintha nem hinne szavamnak? Csak azért, hogy megrémítsen?
- Cseppet sem látszik rémültnek. Inkább úgy vélem, ma reggel nagyon merész a tekintete.
- Felség, az ember csak attól fél, amit gyűlöl. Miért akarja, hogy rettegjek öntől?
Frigyes krokodilus páncéljába bújt, hogy ne hatódjék meg ettől a választól, mert Porporina
soha nem szólt még hozzá ily kacér játékossággal. Szokása szerint mindjárt témát változtatott,
ami nagy művészet, s sokkal nehezebb, mint általában gondolják.
- Miért vesztette el eszméletét tegnap este a színpadon?
- Ez nyilván legkisebb gondja Felségednek, részemről pedig titok, amelyet nem árulhatok el.
- Mit evett ma reggelire? Még soha nem pergett így a nyelve, ha velem beszélt.
- Egy bizonyos kristályüveg illatát leheltem be, s most csupa bizalommal vagyok annak
jósága és igazságszeretete iránt, aki küldte.
- No lám, vallomásnak vélte hát a dolgot? - mondta a király fagyosan és cinikus megvetéssel.
- Hála Istennek, nem! - felelt a leány őszinte rémülettel az arcán.
- Miért mondja hála Istennek?
- Mert Felséged, tudom, csak hadüzeneteket küld, még a hölgyeknek is.
- Ön nem cárnő, sem Mária Terézia; miféle háború lehetne közöttünk?
- Az oroszlán háborúja a szúnyoggal.
- Miféle szúnyog csípte meg, hogy ilyen tanmesét idéz nekem? A szúnyog örökös alkalmatlankodásával végül is elveszejtette az oroszlánt.
- Biztosan hitvány oroszlán volt, csupa düh, s következőleg gyenge. Nem gondolhattam tehát
ilyen példázatra.
- De a szúnyog szívós volt, s nagyon csípős. Önre talán illik a példázat.
- Valóban ezt gondolja Felséged?
- Igen, ezt.
- Nem hazudik Felséged?
Frigyes megragadta Porporina csuklóját, s oly görcsösen szorította, hogy a leány karja elzsibbadt. Düh és szerelem volt ebben a különös mozdulatban. Porporina arca nyugodt maradt,
s a király végül dagadt, kivörösödött kezére nézve, csak ennyit mondott: „Nagyon merész!”
- Nem vagyok merész, Felség; csak nem teszek úgy, mintha semmi bátorság nem volna
bennem, s nem követem azok példáját, akik Felséged környezetében élnek.
- Mit akar ezzel mondani?
- Az emberek gyakran halottnak tettetik magukat, hogy ne öljék meg őket. Felséged helyében
nem örülnék annak, hogy ilyen félelmetesnek tartanak.
- Kibe szerelmes? - kérdezte a király, ismét témát változtatva.
- Senkibe, Felség.
- Akkor miért vannak idegrohamai?
- Ez a kérdés nem érinti Poroszország sorsát, következőleg a királyt sem érdekelheti.
- Azt hiszi tehát, hogy a királlyal beszél?
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- Egy pillanatig sem feledkeztem meg erről.
- Pedig meg kell tennie. Önnel sohasem a király beszél; nem a király életét mentette meg,
kisasszony.
- Itt még nem találkoztam Kreutz báróval.
- Ezt szemrehányásnak szánja? Mert nagyon igazságtalanul tenné. A király nem érdeklődött
volna tegnap egészsége iránt; Kreutz kapitány járt ott.
- Én nem tudok ily árnyalt különbséget tenni, kapitány úr.
- Próbálja megszokni. Nézze, ha így teszem a fejemre a kalapomat, kissé baloldalt, akkor a
kapitány vagyok; ha pedig emígy, jobb felé, akkor a király; s aszerint, hogy én ki vagyok, ön
Consuelo lesz vagy Porporina kisasszony.
- Értem, Felség; de számomra ez lehetetlen. Mert felséged megteheti, hogy két, három vagy
akár száz személy legyen, de én csak egy tudok lenni.
- Hazudik! A színházban, társai jelenlétében nem úgy beszélne velem, ahogy most.
- Ne higgye, Felség.
- Látom, az ördög bújt ma a bőrébe.
- Csak azért, mert Felséged kalapja most nincs sem jobboldalt, sem baloldalt, s nem tudhatom,
hogy kivel beszélek.
A király, akit teljesen lenyűgözött, s különösen ebben a pillanatban, Porporina varázsa, kedélyes mozdulattal a kalapjához nyúlt, s oly mélyen a bal fülére húzta, hogy félelmetes arca egészen komikussá vált. Az egyszerű halandót akarta megjátszani, s megfeledkezni, amennyire
tehette, királyi mivoltáról; de aztán egyszerre eszébe jutott, nem azért jött ide, hogy elszórakozzék sok gondja közepette, hanem hogy Quedlinburg apátnőjének titkai után fürkésszen, s
gyors, szánakozó mozdulattal levette kalapját a fejéről; a mosoly megdermedt az ajkán, homloka elborult. A király most felállt, s így szólt a leányhoz:
- Maradjon itt, mindjárt visszajövök, s magammal viszem.
Átment a hercegnő szobájába. A hölgyek remegve várták. Kleist grófné látta, hogy a király
Porporinával beszélget, s nem mert elmozdulni úrnője ágya mellől. Nagyon figyelt, hogy
halljon valamit, de a szobák nagysága miatt egy szót sem értett, s most majd meghalt rettegésében.
Porporina is reszketett, mert nem tudta, mi vár rájuk. Rendszerint komolyan és tisztelettudó
nyíltsággal beszélt a királlyal, de most erőt vett magán, hogy kissé hivalkodó kacérságával
elterelje figyelmét arról a veszélyes faggatásról, amellyel Frigyes sarokba akarta szorítani. Így
talán, gondolta, elejét veheti annak, hogy a király meggyötörje szerencsétlen húgát. De
Frigyest nem lehetett egykönnyen eltéríteni szándékától, s a szegény leány minden igyekezete
megtört a kényúr makacsságán. Isten oltalmába ajánlotta Amélie hercegnőt; mert mindjárt
megértette, a király csak azért kényszerítette maradásra, hogy egyeztesse szavait azzal a
magyarázattal, amelyet a szomszéd szobában hallani fog. Már csak azért nem lehetett efelől
kétsége, mert a király, a hercegnő termébe lépve, gondosan becsukta maga mögött az ajtót.
Porporina tehát gyötrő várakozásban töltött egy teljes negyedórát; könnyű láz is szaggatta, de
mindenekfölött attól a cselszövéstől rémült meg, amelybe belekeveredett, átkozta a szerepet,
amelyet most már végig kell játszania, s iszonyattal idézte fel magában a sok célzást, amelyet
már mindenfelől hallott, hogy a király talán szerelmes belé, meg azt a meglepő izgalmat is,
amely magának a királynak furcsa magatartásában megmutatkozott.
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VI
De hát, Istennek hála, a legfélelmetesebb dominikánus, a legagyafúrtabb inkvizítor sem küzdhet meg három nő ügyességével, ha a szerelem, a rettegés és a barátság egyazon gondolatok
ihletét adja nekik. Hiába próbálkozott Frigyes a legkülönbözőbb módszerekkel, a cirógató
barátság és az ingerlő gúny, a váratlan kérdések, a színlelt közöny vagy a rejtett fenyegetések
egyaránt csődöt mondtak. Az a magyarázat, amelyet a hercegnő és Kleist grófné Consuelo
jelenlétéről adott, teljesen megfelelt mindannak, amit a lány előbb oly szerencsésen rögtönzött. Mert ez volt a legtermészetesebb, legvalószínűbb magyarázat. A véletlen számlájára írni
a dolgot, nincs ennél jobb megoldás. A véletlen nem beszél, és nem cáfol meg semmit.
A király, belefáradva a háborúskodásba, feladta a küzdelmet, vagy talán taktikát változtatott.
Mert egyszerre így kiáltott:
- No lám, egészen megfeledkeztem szegény Porporináról! Kedves kis húgom, mivelhogy már
jobban érzi magát, hívassa be, elszórakoztat a csacsogása.
- Aludni szeretnék - felelt a hercegnő, aki valami csapdától tartott.
- Akkor legalább üdvözölje, s bocsássa el személyesen.
És a király, megelőzve Kleist grófnét, maga nyitotta ki az ajtót, hogy behívja a leányt.
De nem búcsúzott el tőle, hanem azon mód hosszú fejtegetésbe kezdett a német és az olasz
zenéről; s amikor a téma már kimerült, egyszerre felkiáltott:
- Most jut eszembe, signora Porporina, nagy újságom van az ön számára, amelynek biztosan
örülni fog: barátja, Trenck báró nem raboskodik többé!
- Melyik Trenck báró, Felség? - kérdezte a leány megjátszott gyanútlansággal. - Mert kettőt
ismerek, s mindkettő börtönben van.
- Ó, a pandúr Trenck Spielbergben fog elpusztulni. A porosz Trenck szabadult a börtönből.
- Uram - felelt Porporina -, csak köszönetet mondhatok Felségednek, mert az igazság és a
nagylelkűség szellemében cselekedett.
- Nagyon lekötelez az elismerése, kisasszony. És mi a kedves húgom véleménye?
- Miről beszélnek? - kérdezte a hercegnő. - Nem figyeltem, bátyám, mert kissé elszunnyadtam.
- Pártfogoltjáról, a szép Trenckről beszélek; megmászta Glatz falait, és kereket oldott.
- Jól tette - felelt Amélie nagy hidegvérrel.
- Rosszul tette - mondta szárazon a király. - Éppen meg akarták vizsgálni az ügyét, s talán
tisztázhatta volna magát a súlyos vádak alól. Szökésével viszont bevallotta bűneit.
- Ha így van, nem törődöm többé vele - mondta Amélie szenvtelenül.
- Porporina kisasszony nyilván most is védelmére kelne - mondta Frigyes. - Ugye így van,
signora? Látom a szemén.
- Mert nem tudok hinni az árulásban - válaszolta a leány.
- Különösen, ha az áruló ilyen csinos legény. Tudja-e, húgom, hogy Porporina kisasszony
nagyon jóban van Trenck báróval?
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- Váljék egészségére - felelt Amélie hidegen. - De ha ez az ember becstelen, mégiscsak
ajánlanám a kisasszonynak, hogy felejtse el. Most pedig hadd búcsúzzam el, kisasszony, mert
nagyon fáradtnak érzem magam. Szíveskedjék pár nap múlva visszajönni, akkor megkérném,
hogy segítsen a darab kibogozásában, mert nagyon szépnek tartom.
- Megint érdeklődik a zene iránt? - kérdezte a király. - Azt hittem, végleg lemondott róla.
- Szeretnék megint elmélyedni benne, s remélem, Felséges bátyám, hogy segítségemre lesz.
Azt mondják, sokat haladt a zene ismeretében, s gondolom, nekem is ad majd órákat.
- Majd együtt tanulunk a signorától. Én magam kísérem ide.
- Nagyszerű. Igen nagy örömet szerez vele.
Kleist grófné az előszobáig kísérte Porporinát, aki hamarosan egymagára maradt a hosszú
folyosókon, nem is nagyon tudva, hogyan találja meg a kijáratot, mert már nem emlékezett rá,
melyik úton érkezett a hercegnő lakosztályába.
A király háztartását, hogy többet ne mondjunk, a legszigorúbb takarékossággal vezették, s a
kastélyban alig lehetett lakájt látni. Porporina senkivel sem találkozott, aki eligazíthatta volna,
s csak vaktában bolyongott a tágas, szomorú épületben.
Nagyon gondterhelt volt a történtek miatt, majd összeesett a fáradtságtól, nem is evett előző
nap óta, s most furcsa szédülést érzett; s ahogy ilyen esetekben történni szokott, beteges izgalma még fenntartotta testi erejét. Találomra ment előre, gyorsabban, mint amikor egészséges
volt; s minthogy már előző este óta egy különös és nagyon szenvedélyes gond gyötörte,
teljesen megfeledkezett róla, merre jár, eltévedt, folyosókon, udvarokon haladt át, megint
visszajött, lépcsőkön szaladt le és rohant fel, több emberrel találkozott, de már nem gondolt
arra, hogy felvilágosítást kérjen tőlük, s végül, mintegy álmából felriadva, egy hatalmas terem
bejáratához ért; sok furcsa, ismeretlen tárgyat látott a helyiségben, a küszöbén pedig egy
komoly, udvarias férfit, aki nagy előzékenységgel köszöntötte, és arra kérte, fáradjon be
hozzá.
Porporina mindjárt felismerte Stosst, a tudós akadémikust, aki a kastély ritkaságainak és
könyvtárának volt őre. Stoss már többször járt nála, s arra kérte az énekesnőt, segítsen neki
régi, értékes zenedarabok kipróbálásában; ezek a finom művű kéziratok, amelyekkel az
akadémikus a király gyűjteményét gazdagította, a protestantizmus első idejéből származtak.
Amikor Stoss most hallotta, hogy a leány ki szeretne menni a kastélyból, mindjárt felajánlotta,
hogy elkíséri; de oly szívhez szólóan kérlelte, vessen előbb egy pillantást a gondjaira bízott
gyűjteményre, amelyre jogosan büszke volt, hogy a leány engedett, s Stoss karjára támaszkodva, körbejárta a termet. Kíváncsi természet volt, mint minden művészlélek, s hamarosan
nagyobb érdeklődéssel nézte a dolgokat, mint ahogy gondolta volna; azután teljesen lekötötte
figyelmét az a tárgy, amelyre a jeles professzor különösképpen felhívta a figyelmét.
- Első pillantásra - mondta - közönséges dob ez, sőt, gondolom, később készült, mint formája
mutatná, mégis rendkívül nevezetes emlék. Annyi bizonyos, hogy ez a háborús hangszer
emberbőrrel van bevonva, ön is megfigyelheti; nézze csak a mellizmok rajzát. Prágában
zsákmányolta őfelsége, nemrég befejezett dicsőséges háborúja során, s azt mondják, a Kelyhes Zsiska János bőre ez, aki, talán tudja, a husziták tizenötödik századi nagy felkelésének
híres vezére volt. A hagyomány szerint fegyvertársaira testálta földi burkát, megígérve nekik,
hogy ahol a dob, ott lesz a győzelem is. A csehek állítják is, hogy ennek a félelmetes dobnak a
hangja megfutamította ellenségeiket, felidézte szent ügyükért harcoló vezéreik árnyékát, s
még sok egyéb csodát emlegetnek... De, nem is szólva arról, hogy az értelem e fényes
századában, amelyben szerencsénk van élni, az efféle babonák csak megvetést érdemelnek,
Lenfant úr, az anyakirályné Őfelsége prédikátora, a husziták történetéről írt jelentős művében
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azt állítja, hogy Zsiska Jánost bőrével együtt temették el, s következőleg... De, úgy látom,
kisasszony, elsápadt... Nincs jól, vagy talán érthető iszonyatot keltett kegyedben ez a furcsa
hangszer? Zsiska, igaz, valóságos haramia volt, a lázadás kegyetlen megtestesítője...
- Lehet, hogy igaza van, uram - felelt Porporina. - De én egy ideig Csehországban éltem, és
ott azt mondták nekem, hogy Zsiska igen nagy ember volt; emléke úgy él a nép körében, mint
XIV. Lajosé Franciaországban, s hazája megmentőjének tartják.
- Ha megmentette, sajna, rosszul mentette meg - felelt Stoss úr mosolyogva -, s hiába szólaltatnám meg Csehország szabadítójának messze hangzó mellkasát, árnyékát sem idézhetném
meg, mert csúfos rabságban sínylődik utódai leigázójának palotájában.
Miközben a kitűnő Stoss a maga tudálékos módján fecsegett, ujjai szórakozottan végigfutottak a dobon, amely tompa, baljós hangot adott, akár azok a fekete lepellel borított hangszerek,
amelyeket gyászmenetek alkalmával lassú ütemben vernek. De az illetlen játék nem tartott
sokáig: Porporina szívet tépőn felsikoltott, s a tudós könyvtárőr karjaiba vetve magát, vállához szorította arcát, mint egy rémült gyermek, aki valami szokatlan vagy ijesztő tárggyal
kerül szembe.
A derék Stoss úr körülnézett, hogy mi okozhatta ezt a váratlan ijedelmet, s egy furcsa alakot
pillantott meg a terem küszöbén; de csak fölényes megvetéssel vett róla tudomást. Inteni is
akart neki, hogy menjen onnan, de mielőtt kiszabadíthatta volna karját Porporina szorongó
öleléséből, az idegen már eltűnt.
- Kedves kisasszony - mondta Stoss egy székhez vezetve a leányt, aki remegve, félig aléltan
ült le -, sehogy sem tudom megérteni, mi történt kegyeddel. Nem látok semmit, ami ilyen
izgalomra adhatott volna okot.
- Semmit nem látott, senkit nem látott? - mondta Porporina megtört hangon, eszelős tekintettel. - Ott, az ajtóban... ott, nem látott egy férfit, aki ijesztő szemmel meredt rám?
- Láttam egy embert, gyakran jár a kastélyban, s talán ő is szeretné, ha ijesztő volna a képe,
ahogy kegyed mondja; de bevallom, engem cseppet sem félemlít meg, és nem ülök fel a
meséinek.
- Látta? Ott volt tehát uram, valóban ott volt? Nem álmodtam? Istenem, Istenem, mit jelentsen
ez?
- Csak azt, hogy ez a férfi egy nagyhatalmú és szeretetre méltó hölgy pártfogásával a
kastélyba jöhetett, és most a királyi fenség lakosztályába megy, de gondolom, a hercegnő sem
nagyon hisz bolondságaiban, inkább csak mulat rajtuk.
- Ki ez az ember? Hogy hívják?
- Nem ismeri? Akkor miért fél tőle?
- Az ég szerelmére, mondja már meg, uram, ki ez az ember?
- Hogy ki ez az ember? Triszmegisztosz, Amélie hercegnő varázslója! Afféle kuruzsló, aki
ismeri a jövőt, felfedi a rejtett kincseket, aranyat csinál, s még jó néhány társasjátékhoz ért,
amelyek Nagy Frigyes dicső uralma előtt roppant divatosak voltak nálunk. Talán kegyed is
hallotta, hogy Quedlinburg apátnője ma is élvezetét leli ezekben a dolgokban.
- Igen, igen, uram, tudom, hogy a kabalát tanulmányozza, de biztosan csak kíváncsiságból...
- Természetesen. Hogyan is lehetne feltételezni, hogy egy ilyen felvilágosult és tudós
hercegnő komolyan foglalkozzék ezekkel az ostobaságokkal?
- Ismeri ezt az embert, uram?
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- Ó, jó ideje; csaknem négy éve már, hogy hat vagy nyolc hónaponként megjelenik a
kastélyban. De mivel nagyon békés a természete, s cselszövésekkel sem foglalkozik, a király,
aki nem akarja megfosztani húgát ártatlan szórakozásaitól, eltűri jelenlétét a városban, sőt
szabad bejárása van a palotába is. A varázsló nem él vissza az uralkodó jóságával, s ebben az
országban csak őfenségénél gyakorolja állítólagos tudományát. Golovkin úr a pártfogója s ő
felel érte. Ez minden, amit róla mondhatok; de miért érdekli a dolog olyan nagyon, kedves
kisasszony?
- Egyáltalán nem érdekel, biztosíthatom, uram; s hogy ne tartson bolondnak, meg kell mondanom, hogy bár nyilván káprázat volt csak, ez az ember megdöbbentően emlékeztetett valakire,
aki drága volt nekem, és ma is az, mert a halál, igaz-e, uram, nem oldja meg a szeretet
kötelékeit.
- Nagyon nemes érzelemnek adott most kifejezést, kisasszony, ami egészen természetes egy
ilyen kitűnő teremtésnél. De látom, erősen felindult s még mindig gyenge. Engedje meg, hogy
elkísérjem.
Mihelyt Porporina hazaért, azonnal lefeküdt, s több napig ágyban maradt, mert magas láza
volt, s különös idegbántalom is gyötörte. Amikor már fel tudott kelni, üzenetet kapott Kleist
grófnétól, aki lakására hívta este nyolcra, hogy énekeljen neki. A zene azonban csak ürügy
volt arra, hogy titkon a palotába vezesse a leányt. Rejtett folyosókon át érkeztek a hercegnőhöz, aki elbűvölő ruhában várta őket, jóllehet lakosztálya alig volt megvilágítva, s aznap este
úrnőjük gyengélkedése címén a cselédek is mind kimenőt kaptak. Amélie ezer cirógatással
fogadta az énekesnőt; majd bizalmasan belekarolva, egy csinos, kerek szobába vezette, ahol
ötven gyertya égett, az asztalon pedig fényűző ízléssel tálalt vacsora várt rájuk. A francia
rokokó akkor még nem tört be a porosz királyi udvarba. Inkább fölényes megvetéssel
szemlélték ebben a korban a francia udvart, s XIV. Lajos századának hagyományait követték,
mert Frigyes titokban majmolta a nagy királyt, s mértéktelen csodálattal volt iránta. Amélia
hercegnő most mégis a legújabb divat szerint öltözött, s ruhája, bár nem volt olyan kihívóan
díszes, mint Pompadour márkinéé szokott lenni, mégsem volt kevésbé káprázatos. Kleist
grófné is meglehetősen felcicomázta magát; s amellett csak három tányér volt az asztalon, s
egyetlen inas sem a szobában.
- Biztosan álmélkodik e kis ünnepségünk miatt - mondta a hercegnő nevetve. - De még jobban
csodálkozik majd, ha megtudja, hogy hármasban leszünk, s magunk szolgáljuk ki magunkat;
mint ahogy mindent már magunk is készítettünk elő, Kleist grófné és én. Mi ketten terítettünk,
mi gyújtottuk meg a gyertyákat, s mondhatom, soha ilyen jól nem szórakoztam még. Először
életemben magam fésülködtem, magam öltözködtem, s legalábbis én úgy látom, a ruhám még
soha nem volt ilyen jól elrendezve. Végre incognito szórakozhatunk! A király Potsdamban
alszik, a királyné Charlottenburgban van, nővéreim a Monbijou kastélyban az anyakirálynénál, fiútestvéreim pedig nem is tudom, hol; tehát egyedül vagyunk a palotában. Engem
betegnek vélnek, s most felhasználom ezt a szabad éjszakát, hogy végre magamnak éljek, s
veletek ünnepeljem (mert senki másban nem bízhatok e földön) az én drága Trenckem
szabadulását. Az ő egészségére iszunk tehát pezsgőt, s ha valamelyikünk becsípne, a többiek
megőrzik titkát. Igen, Frigyes nevezetes filozófiai vacsoráinál is fényesebb és vidámabb lesz a
miénk!
Asztalhoz ültek, s a hercegnő egészen új képében mutatkozott Porporinának. Jóságos volt,
vonzó, természetes és vidám, szép, akár egy angyal, egyszóval imádatra méltó, amilyennek
első fiatalsága legszebb napjaiban ismerték. Szinte úszott a boldogságban, s boldogsága tiszta,
önzetlen, adakozó volt. Szeretője valahol messze bujdosott, s Amélie nem tudta, viszontlátja-e
valaha, de szabad, nem szenved többé, s a sugárzóan szerelmes nő most áldotta a kegyes
sorsot.
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- Ó, milyen jól megvagyok veletek! - mondta bizalmasainak, s ahogy együtt ültek, a legszebb
hármast alkották, amelyet a játékos kacérság valaha is elrejtett a férfiak tekintete elől. Szabadnak érzem magam, ahogy Trenck is szabad ebben az órában; jónak érzem magam,
amilyen ő mindig volt, és amire én már nem véltem képesnek magam! Mintha Glatz erődjének bástyafalai nehezedtek volna lelkemre a nap minden órájában: éjjel meg lidércnyomásként szorították mellemet. Dideregtem pehelytakaróm alatt, mert arra kellett gondolnom, hogy
akit szeretek, egy sötét pince nedves kövein fagyoskodik. Már nem is éltem, és semminek sem
tudtam örülni. Ó, kedves Porporina, el tudja-e képzelni, micsoda borzalom egyre ismételgetni:
érettem szenved ezer gyötrelmet! az én végzetes szerelmem miatt vetették élve a sírverembe?
Ez a gondolat, akár a hárpiák lehelete, epévé változtatott minden ételt.
- Adj pezsgőt, Porporina: soha nem szerettem, s két év óta csak vizet iszom. Most pedig úgy
érzem, mintha ambróziát innék. A gyertyák fénye csupa derű, a virágok illatosak, étkeink
ízesek, s ti ketten, Kleist grófné, és te, szépek vagytok, mint két angyal. Ó, igen, látok, hallok,
lélegzem; újra élek, aki szobor, holt tetem voltam csupán. Igyatok velem, először Trenck
egészségére, aztán barátjáéra, aki vele menekült! később pedig az őrökre ürítjük poharunkat, e
derék emberekre, akik szökni hagyták, s végül Frigyes bátyámra, aki ezt nem tudta meggátolni. Nem, egyetlen keserű gondolat se zavarja ezt az ünnepi napot, senki iránt sem érzek már
keserűséget; azt hiszem, szeretem a királyt. Nos, a király egészségére, Porporina; éljen a
király!
A szegény hercegnő boldog öröme derűssé tette szép vendégeit is, s jó érzésüket csak fokozta
a háziasszony szívélyes modora, s az egyenlőség légköre, amelyet az asztalnál megteremtett.
Ha rajta volt a sor, Amélie felállt, kicserélte a tányérokat, felszeletelte a húst, s megható,
gyermeki örömmel szolgálta ki társnőit.
- Ó, bár születésem a többi ember fölé emel, szerelmem megérttette velem az egyenlőség
gondolatát - mondta lelkendezve -, s balsorsom, amelyet egyedül kiváltságos helyzetem okozott, mindennél ékesebben példázza a rang és születés előítéleteinek ostobaságát. Nővéreim
nem olyanok, mint én. Egyik néném, Anspach őrgrófné, inkább levágatná fejét, mintsem
elsőnek bókoljon egy nem uralkodó fenséges asszonynak. A másik, Bayreuth őrgrófné, aki
filozófiáról és felvilágosult eszmékről csacsog Voltaire úrral, a szemét vájná ki bármely
hercegnőnek, aki akár csak egy ujjal hosszabb uszályt merne viselni az övénél! És tudjátok-e,
miért? Csak azért, mert soha nem szerettek. Ők már egész életüket abban a légüres térben
töltik, amelyet rangjuk méltóságának neveznek. S fenségük balzsamával telítve halnak meg,
mert már régen múmiává zsugorodtak. Igaz, soha nem szenvedik meg az én keserű fájdalmaimat, de egész életük csupa szertartás és gála, és soha nem lesz egy negyed órájuk, amelyben
olyan szabadok, oly boldogok és bizakodók, mint én ebben a pillanatban! Drága kicsikéim,
tegyétek teljessé ezt az ünnepünket, tegezzetek ma este. Azt szeretném, ha Amélie lennék
nektek, nem fenség, csak Amélie. Ó, látom arcodon, Kleist grófné, ellenkezel. Az udvar megrontott, gyermekem; anélkül, hogy akartad volna, belélegezted miazmás levegőjét. De te,
drága Porporina, aki komédiás létedre a természet gyermekének látszol, te teljesíted, ugye,
ártatlan kívánságom.
- Igen, kedves Amélie, egész lelkemmel igyekszem, hogy kedvedre tegyek - válaszolt
Porporina nevetve.
- Szentséges ég! - kiáltott a hercegnő -, ha tudnád, milyen simogató érzés nekem, hogy tegezel, és
Amélie-nek szólítasz. Amélie! milyen csodásan mondta a nevem ő! Amikor az ő ajkáról
reppent el, úgy éreztem, a legszebb név ez a földön, s a legédesebb, amelyet nő valaha viselt.
A hercegnő révületében lassan már oly varázslatos magaslatokra emelkedett, hogy végül
teljesen megfeledkezett önmagáról, s csupán barátnőivel törődött; és az egyenlőség e szándékában oly nagynak, boldognak és jónak érezte lelkét, hogy ösztönösen levetkezte a
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szenvedély és szenvedés okozta érdességét. Nem beszélt többé önmagáról, s azt sem tekintette
már érdemének, hogy ily szeretetre méltó és egyszerű vendégeivel. Kleist grófnét családjáról,
helyzetéről, érzelmeiről kérdezte, amit soha nem tett, amióta teljesen lekötötték saját gondjai.
A művészéletet is meg akarta ismerni, a színpad sok izgalmát, Porporina gondolatait és
vonzalmait. Bizalmat keltett, mert bizalmat érzett, s végtelen örömet szerzett neki, hogy
mások lelkében olvashat, s ezekben az emberi lényekben, akiket eddig alacsonyabb rendűeknek vélt, önmagához hasonló lényeket láthat, akik egyazon Isten előtt felelnek, éppoly tehetséget kaptak a természettől, s éppoly jelentősek e földön, mint ő, holott sokáig magasan
fölöttük állónak érezte magát.
Főleg Porporina gyermekien ártatlan válaszai és áradó rokonszenve keltett benne jóleső
meglepetést és tiszteletet is.
- Valóságos angyal vagy te - mondta neki. - Te, aki a színpad levegőjében élsz, nemesebben
szólsz és gondolkozol, mint bármelyik koronás fő, akit ismerek. Látod, oly megbecsüléssel
tekintek rád, hogy szinte bámullak. Te se vond meg tőlem, könyörgök, becsülésedet, szép
Porporina. Nyisd meg előttem a szíved, beszélj életedről, születésedről, neveltetésedről,
szerelmeidről, bánataidról, s bűneidről is, ha ugyan vétkeztél valaha. Csak nemes vétkek
lehettek ezek, amilyen az is, amelyért én felelek, nem lelkiismeretem előtt, ahogy mondják,
hanem szívem szentélyében. Tizenegy óra van, előttünk az egész éjszaka, s a mi kis orgiánk
mégis vége felé jár, mert már csak fecsegünk, és a második pezsgős üveg sem fogyott még el.
Nem mondanád el életed történetét, s úgy, ahogy kérem tőled? Érzem, ha megismerem
szívedet, és látom sorsod egymást követő képeit, amelyeken minden új és ismeretlen lesz számomra, többet tudok meg arról, mi a kötelességem e földön, mint abból a sok elmélkedésből,
amellyel eddig gyötörtem magam. És most képes is vagyok, hogy meghallgassalak, s kövesselek életed útján, mert eddig semmit nem tudtam meghallgatni, ami idegen volt személyemtől.
Eleget teszel-e kívánságomnak?
- Tiszta szívemből, fenséges asszonyom... - felelt Porporina.
- Miféle fenségről beszélsz? Hol itt a fenséges asszony? - szakította félbe vidáman a hercegnő.
- ...Akarom mondani, kedves Amélie - folytatta Porporina -, a legnagyobb örömmel megtenném, ha nem volna életemben egy jelentős, szinte félelmetes titok, amelyhez minden más
kapcsolódik, és amelyről nincs jogom szólni, bármily szívesen engednék is a csábításnak,
hogy kiöntsem előtted a szívemet.
- Nos, kedves gyermekem, én tudok e titkodról, s csak azért nem beszéltem róla már
vacsoránk kezdetén, mivel nem akartam tapintatlannak látszani, most viszont irántad érzett
barátságom már felhatalmaz rá.
- Ismeri a titkomat! - kiáltott Porporina dermedten a csodálkozástól. - Ó, fenséges asszonyom,
bocsásson meg, de nem tudom elhinni.
- Zálogot! Megint fenségnek szólítottál.
- Bocsáss meg, Amélie... de nem ismerheted a titkomat, ha csakugyan nem trafikálsz valóban
Cagliostróval, ahogy mondják.
- Annak idején hallottam Cagliostróval való kalandodról, s majd meghaltam a vágytól, hogy
részleteit is megismerjem; de ma este nem a kíváncsiság sarkall, hanem, mint őszintén mondtam, irántad érzett barátságom. Ezért, hogy bátorítsalak, mindjárt megmondom, ma reggel óta
tudom, hogy Consuelo Porporina kisasszony, ha akarná, jogosan viselhetné a Rudolstadt
grófné címet.
- Az ég szerelmére, fenség... Amélie... ki beszélhetett erről?...
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- Kedves Rudolstadt grófné, tudod-e, hogy néném, Bayreuth őrgrófné Berlinben van?
- Tudom.
- És hogy orvosa, Supperville is vele van.
- Értem. Supperville úr megszegte szavát, esküjét. Fecseg!
- Nyugodj meg. Csak nekem beszélt róla, s a titok pecsétje alatt. Egyébként nem értem, miért
félsz oly nagyon, hogy napvilágra kerül ez az ügy, amely csak jó fényt vethet jellemedre, s
senkinek sem árthat többé. A Rudolstadt család kihalt, csak egy öreg kanonissza él már, de
hamarosan ő is követi fivéreit a sírba. Igaz, nálunk Szászországban még élnek Rudolstadt
hercegek, közeli rokonaid, elsőfokú unokatestvéreid, akik rendkívül sokat adnak a nevükre;
de ha bátyám hajlandó támogatni, nyugodtan viselheted ezt a nevet, anélkül, hogy tiltakozni
merészelnének... ha csak nem ragaszkodsz továbbra is a Porporina névhez, amely nem
kevésbé dicsőséges, és sokkal kellemesebb a fülnek.
- Valóban ez a szándékom, bármi történjék is - felelt az énekesnő. - De nagyon szeretném
tudni, milyen alkalommal mesélte el Supperville úr ezt a történetet... Ha már tudom, s nem
köti többé lelkiismeretemet az eskü, megígértem, hogy elmesélem... neked e szomorú és
különös házasság minden részletét.
- Elmondom, hogyan történt a dolog - felelt a hercegnő. - Egyik asszonyom gyengélkedett, s
mivel hallottam, hogy Supperville a kastélyban van nénémmel, izentem érte, jöjjön át, és
vizsgálja meg a beteget. Supperville nagyon értelmes ember, soha nem szerette a bátyámat, s
én akkor ismerkedtem meg vele, amikor még Berlinben élt. Szívesen elbeszélgettem tehát
vele, s a véletlen úgy hozta, hogy a zenéről, az operáról, s következőleg rólad is szó esett; én
oly sok dicsérettel emlegettelek, hogy a doktor, vagy azért, hogy kedvemre tegyen, vagy puszta meggyőződésből, meg is toldotta szavaimat, s valósággal az egekig magasztalt. Örömmel
hallottam mindazt, amit mondott, s hamarosan észrevettem, hogy minduntalan életed
rendkívül figyelemre méltó, regényes részleteire célozgat, s azt is sejteni akarja, hogy olyan
lelki nagyság van benned, amely az én legszebb elképzeléseimet is meghaladja. Faggatni
kezdtem tehát, bevallom, ő pedig, mentségére legyen mondva, hosszú ideig kérette magát.
Végül, miután szavamat vette, hogy közöttünk marad a dolog, elmondta, hogyan esküdtetek
meg, amikor Rudolstadt gróf már halálos ágyán feküdt, és arról a nagylelkű elhatározásodról
is szólt, hogy minden jogodról és előnyödről lemondtál. Látod, gyermekem, most már minden
aggály nélkül elmondhatod a többit is, ha ugyan nem köt valami ígéret, hogy elrejtsd előlem.
- Ha már így van - felelt Porporina, miután egy pillanatig megindultan hallgatott -, s jóllehet,
ez a történet, különösen berlini tartózkodásom óta, nagyon fájdalmas emlékeket szaggat majd
fel bennem, bizalommal válaszolok fenséged... akarom mondani jó Amélie barátnőm
érdeklődésére.
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VII
- Spanyolország nem is tudom melyik zugában születtem, s azt sem tudom pontosan, hogy
melyik évben; de most körülbelül huszonhárom-huszonnégy éves lehetek. Apám nevét nem
ismerem, ami meg anyámat illeti, azt hiszem, szüleit illetőleg éppoly bizonytalanságban volt,
mint én. Velencében zingará-nak hívták, engem meg zingarellá-nak. Anyám Maria del
Consuelo, vagyis a Vigaszthozó Szűzanya kegyes pártfogását kérte számomra. Első éveim
csupa nyomor és bolyongás volt. Gyalog jártuk a világot, anyám meg én, és énekből éltünk.
Valami halvány emlék pislákol bennem, hogy egyszer Csehország erdeiben egy kastélyban
láttak vendégül, s egy szép ifjú, a vár úr fia, akit Albertnak hívtak, baráti szeretettel dédelgetett, s egy gitárt ajándékozott anyámnak. Ez a kastély az Óriások kastélya volt, ugyanaz,
amelynek később nem akartam úrnője lenni; a nemes ifjú pedig Albert von Rudolstadt gróf,
akinek egy nap felesége lettem.
- Tízéves koromban már az utcákon énekeltem. Amikor egyszer a velencei Szent Márk téren,
egy kávéház előtt daloltam kis nótámat, Porpora mester, aki arra járt, meglepődött hangom
tisztaságán, és azon a természetes énekmódon, amelyet anyámtól tanultam; magához szólított,
kikérdezett, elkísért nyomorú odúnkba, némi pénzt adott anyámnak, s megígérte, hogy
felvétet a scuola dei mendicanti-ba, amely egyike az Olaszországban mindenfelé található
ingyenes zeneiskoláknak, s ahol már igen sok kitűnő művészt és művésznőt képeztek, mert a
legjobb mesterek irányítják őket. Gyorsan haladtam tanulmányaimban, s Porpora mester
annyira megszeretett, hogy hamarosan társaim féltékenységének és rossz tréfáinak céltáblája
lettem. Igazságtalan bosszantásaik, s a megvetés, amellyel rongyaimra tekintettek, már
gyermeki éveimben a türelem, a tartózkodás és a lemondás erényére neveltek.
- Nem emlékszem arra a napra, amikor először láttam, de biztos, hogy hét-nyolc éves koromban már szerettem egy fiatalembert vagy inkább gyermeket, aki árva volt, és egymagában
e világon, s akárcsak én, pártfogói könyörületéből tanult zenét, és az utca kövén élt, akárcsak
én. Barátságunk, vagy szerelmünk, mert nem is nagyon tudtuk akkor, miféle érzés melengeti
szívünket, tiszta volt és gyönyörűséges. Ártatlan kószálásban töltöttük azt az időt, ami tanulmányaink után még fennmaradt. Anyám, miután hiába küzdött ellene, végül áldását adta
vonzalmunkra; halálos ágyán megfogadtatta velünk, hogy egybekelünk, mihelyt sok munkánk
eredményeként családot tudunk alapítani.
- Tizennyolc-tizenkilenc éves koromra már elég szépen haladtam az énekben. Zustiniani gróf,
egy velencei nemesúr, a San Samuele színház tulajdonosa énekelni hallott a templomban, s
primadonnának szerződtetett egy szép és erőteljes énekesnő, név szerint Corilla helyett, aki
szeretője volt, de hűtlen lett hozzá. Ugyanez a Zustiniani volt jegyesem, Anzoleto pártfogója.
Anzoletót velem egy időben szerződtette a férfi főszerepekre. Pályánk kezdete a legszebb
reményekkel kecsegtetett. Anzoleto pompás hangján nagyon hajlékonyan s természetes
könnyedséggel énekelt, s amellett külseje is vonzó volt: minden szép hölgy pártfogolta. De
nem erőltette meg magát, s tanára is elmaradt ügyességben és buzgóságban az enyém mögött.
Így aztán kevésbé ünnepelték, mint engem. Eleinte csak bánkódott, majd haragra lobbant, s
végül féltékeny lett; így veszítettem el szerelmét.
- Lehetséges volna? - kiáltott Amélie hercegnő. - Ilyen okból? Mert akkor gonosz lélek
lehetett.
- Sajna, nem, asszonyom; de hiú volt, és művész. Most már Corilla pártfogását kereste, a
kegyvesztett, haragos énekesnőét, aki elrabolta tőlem szívét, s aki hamarosan rábírta, hogy
megsértse és megtörje az enyémet. Egy este Porpora mester, aki mindig ellenezte érzelmein41

ket, mert szerinte egy nőnek, ha nagy művész akar lenni, el kell vetnie minden szenvedélyt és
szívbéli kapcsolatot, mondom, Porpora, szemem elé tárta Anzoleto árulását. Másnap este
pedig Zustiniani gróf szerelmet vallott nekem, ami teljesen váratlanul ért, és mélyen sértett.
Anzoleto úgy tett, mintha féltékeny volna, engem meg romlottnak tartana... Szakítani akart
velem. Éjjel elmenekültem a lakásomról, s mesteremhez mentem, aki a gyors elhatározások
embere, s engem is arra szoktatott, legyek gyors a cselekvésben. Leveleket, egy kis összeget
és útirendet adott nekem; egy gondolába ültetett, elkísért a túlsó partra, s hajnalban egymagamban indultam el Bohémföld felé.
- Bohémföld felé?6 - kérdezte Kleist grófné, és nagy szemeket meresztett Porporina bátorságának és erényességének csodálatában.
- Igen, asszonyom - felelt a leány. - Mi, vándorló művészek gyakran mondjuk, hogy
Bohémföldön kóborlunk, ami egy serény, de nyomorúságos, sőt gyakran bűnös életet jelent,
amilyen a zingarók élete, hiszen franciául őket is bohémeknek nevezik. De én nem e jelképes
Bohémföldre indultam, bár sorsom, mint annyi társamat, látszólag engem is ez életre szánt,
hanem a csehek szerencsétlen és lovagias országába. Husz és Zsizska hazájába, a BöhmerWaldba, s ott is az Óriások kastélyába, ahol a Rudolstadt család szívélyesen fogadott.
- És miért ehhez a családhoz mentél? - kérdezte a hercegnő, aki nagy figyelemmel hallgatta
Porporina történetét. - Talán még emlékeztek rá, hogy gyermekkorodban már jártál ott?
- Nem, és én magam sem emlékeztem rá; csak sokkal később történt, s véletlenül, hogy Albert
grófban, s az ő segítségével bennem is megvilágosodott e régi kis kalandom képe. Mesterem,
Porpora azonban, amikor annak idején Németországban tartózkodott, nagyon jó viszonyban
volt a család tiszteletre méltó fejével, Christian von Rudolstadt gróffal. Ez utóbbi unokahúga,
a fiatal Amélie bárókisasszony, egy nevelőnőt kért maga mellé, pontosabban afféle társalkodónőt, aki némi zenére is oktatná, és mindjárt el is szórakoztatná a Riesenburg7 feszes és
szomorú légkörében. A nemes és jóságos család baráti, szinte rokoni szeretettel fogadott. De
hiába volt minden igyekezetem, semmire sem tudtam megtanítani csinos és szeszélyes növendékemet...
- Albert gróf pedig szerelmes lett beléd, ahogy ennek történnie kellett.
- Sajna, asszonyom, nem szólhatok könnyedén egy ilyen súlyos és fájdalmas dologról. Albert
grófot őrültnek tartották, s csodálatos lelke és rendkívüli tehetsége valóban meglepő furcsaságokkal, a képzelet teljesen megmagyarázhatatlan betegségével keveredett.
- Supperville már beszélt erről, bár ő nem hitt a dologban, s nekem sem tudta világosan
megmagyarázni. Természetfeletti képességeket tulajdonítottak ennek a fiatalembernek, azt
mondták, hogy látja, ami a távolban történik, ismeri a jövőt titkait, s láthatatlanná tudja magát
tenni. Családja sok képtelenséget beszélt minderről... De mindez lehetetlen, s remélem, te sem
hiszed el.
- Kíméljen meg, asszonyom, attól a zavartól és szenvedéstől, hogy oly tényekről mondjak
ítéletet, amelyek meghaladják értelmi képességeimet. Felfoghatatlan dolgokat láttam, s Albert
gróf nemegyszer természetfeletti lénynek tűnt előttem. Máskor meg csak szerencsétlen
embernek, akit éppen erényének túlsága foszt meg értelme világától; de sohasem hasonlított a
közönséges halandókhoz. Rohama vagy nyugalma pillanataiban, lelkességében vagy levertségében egyaránt minden más embernél jobb, igazságosabb, bölcsen felvilágosult vagy költőien
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Az eredeti francia La Bohéme magyarul Csehország. A későbbi szójáték miatt fordítjuk itt Bohémföldnek.
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Óriások kastélya, német nyelven. (A szerző.)
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rajongó lény volt. Egyszóval, nem tudok reá gondolni, s a nevét sem tudom kiejteni, hogy ne
hatalmasodjék el rajtam valami borzongó tisztelet, mély ellágyulás, s ugyanakkor az iszonyat
érzése is; mert én vagyok akaratlan, de nem egészen ártatlan oka halálának.
- Kérlek, kedves jó grófné, töröld meg szép szemedet, végy erőt magadon, és folytasd a
történetet. Hidd meg, minden csúfolódás és nagyvilági fölény nélkül hallgatom szavaid.
- Már szeretett, s én még nem sejtettem érzelmeit. Soha nem szólt hozzám, s mintha nem is
látott volna. Azt hiszem, akkor vette észre először jelenlétemet a kastélyban, amikor énekelni
hallott. Kitűnő zenész volt, s oly csodálatosan játszott hegedűjén, mint senki más a világon.
De azt hiszem, én voltam az egyedüli emberi lény, aki Riesenburgban hegedülni hallotta; mert
családja nem tudott páratlan tehetségéről. Szerelme tehát lelkessége ihletéből és a zene iránti
vonzalmából született. Unokahúga, Amélie bárókisasszony, aki két év óta jegyese volt, és akit
nem szeretett, haragra lobbant irántam, bár ő sem szerette Albertot. Neheztelését nagyon
őszintén, de különösebb keserűség nélkül hozta tudomásomra. Mert hibái ellenére volt benne
bizonyos lelki nagyság; belefáradt Albert közönyébe és a kastély bús légkörébe, s egy szép
nap ott hagyott minket, magával hurcolva, mert ez a helyes kifejezés, apját, Friedrich bárót,
Christian gróf öccsét, aki kitűnő, de korlátolt férfi volt, szellemében rest, szívében együgyű,
amellett leányának rabszolgája és a vadászat rajongó szerelmese.
- Nem beszéltél még Albert gróf láthatatlanságáról, arról, hogy időnként nyomtalanul eltűnt,
s csak tizenöt-húsz nap múlva jelent meg újra, és azt hitte vagy úgy tett, mintha hinné, hogy
nem hagyta el a házat, és nem tudta, vagy nem akarta megmondani, mi történt vele az alatt az
idő alatt, amikor mindenfelé keresték.
- Minthogy Supperville úr már beszélt erről a csodásnak látszó jelenségről, most elmondom a
magyarázatát; csak én tudok róla, mivel ez mindig kettőnk titka maradt, Alberté és az enyém.
Az Óriások kastélya mellett van egy Schreckenstein8 nevű hegy, amely egy barlangot és több
titokzatos szobát rejt a mélyében; még a husziták idején vájták ezeket a föld alatti helyiségeket. Albert élete során igen merész filozófiai gondolatokkal foglalkozott, vallásos lelkessége
pedig a miszticizmushoz közelítette, de szíve mélyén huszita, pontosabban taborita maradt.
Anyja révén Podjebrád György királytól származott, s ő is a nemzeti függetlenség és az
evangéliumi egyenlőség érzését őrizte és ápolta magában, ahogy Husz János prédikációi és
Zsizska János győzelmei úgyszólván minden cseh lelkébe beoltották...
- Milyen jól beszél a történelemről és a filozófiáról! - kiáltott a hercegnő Kleist grófnéra
tekintve. - Ki hitte volna, hogy egy színésznő éppúgy érti ezeket a dolgokat, mint én, aki
pedig azzal töltöttem életemet, hogy könyvekben búvárkodjak? Nem mondtam-e mindig,
Kleist grófné, hogy azok sorában is, akiket az udvari vélemény a társadalom aljának tart, nem
egy elme van, amely eléri, sőt túl is szárnyalja a sok gonddal és költséggel nevelt szellemeket!
- Sajna, asszonyom - mondta Porporina -, én nagyon tudatlan vagyok, és riesenburgi tartózkodásom előtt semmit sem olvastam. De ott annyit hallottam minderről, amellett oly sokat
kellett tűnődnöm, hogy megértsem, mi megy végbe Albert szellemében, hogy végül valami
képet alkothattam magamnak róla.
- Igen, aztán te is misztikus lettél, és kissé hibbant is, gyermekem! Hogy bámulod Zsizska
János hadjáratait és Csehország republikánus szellemét, ezt még értem, s minderről talán én is
egy republikánus módjára gondolkodom; mert a szerelem feltárt előttem egy igazságot, amely
teljességgel ellentétes mindennel, amit a tudálékosok tanítottak nekem a népek jogairól és az
egyének érdeméről; de nem osztom a csodálatot, amelyet a taborita fanatizmus és a kereszté-
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A rémület köve. (A szerző.)
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nyi egyenlőségről vallott agyrémeik iránt érzel. Mindez csupa képtelenség, megvalósíthatatlan
álom, s kegyetlen túlzásokra ragadja híveit. Döntsék meg a trónusokat, rendben van... talán én
is segítek, ha kell! Teremtsenek köztársaságot, Spárta, Athén. Róma vagy a régi Velence
mintájára, ezt is el tudom fogadni. De a te véreskezű, mocskos taboritáid éppoly kevéssé
tetszenek nekem, mint a gyújtogatásaikról híres valdensek, Münster gyűlöletes anabaptistái
vagy a régi Németország pikárdjai.
- Albert gróf azt mondta, hogy ezek a szekták nagyon különböznek egymástól - felelt
szerényen Consuelo. - De nem merek fenségeddel olyasmiről vitatkozni, amit behatóan
tanulmányozott. Van itt jó néhány történész és tudós, aki e komoly tárgyakkal foglalkozott, s
fenséged hivatottabb nálam, hogy bölcsességükről és igazságukról ítéljen. De ha abban a
szerencsés helyzetben volnék is, hogy egy egész akadémiától kérhetnék tájékoztatást, érzelmeim, gondolom, akkor sem változnának meg. Hadd folytatom most történetemet.
- Igen, félbeszakítottalak tudálékos megjegyzésemmel, s nagyon kérlek, bocsáss meg.
Folytasd történetedet. Albert gróf, akit fellelkesítettek őseinek haditettei (ami nagyon érthető
és megbocsátható), amellett szerelmes is volt beléd, ami még természetesebb és még jogosabb
dolog, Albert nem akart belenyugodni, hogy ne legyetek egyenlőek Isten és ember előtt.
Teljesen igaza volt, ám ez még nem elég indok, hogy elhagyja szülei házát, és kétségbeesésbe
taszítsa családját.
- Éppen erről akartam beszélni - folytatta Consuelo. - Albert már jóval érkezésem előtt
időnként a husziták schreckensteini barlangjába rejtőzött, hogy ott nyugodtan álmodozzon és
elmélkedjék. Nagyon kedvére volt ez a menedékhely, mert csak ketten, ő meg egy szegény
bolond parasztlegény, aki minden útján vele tartott, ismerték ezeket a föld alatti üregeket.
Albert mindig ide menekült, valahányszor egy családi gond vagy heves izgalom miatt attól
tartott, hogy nem ura többé akaratának. Amikor érezte, hogy közeledik a téboly ideje,
Schreckenstein mélyén bújt meg, hogy rohamát elrejtse döbbent szülei elől. Egy föld alatti út
vezet oda, s bejárata, amelyet Albert véletlenül fedezett fel, a lakosztálya mellett emelkedő
virágos erkély víztartójából nyílik. Amikor már barlangjában volt, Albert teljesen megfeledkezett a múló órákról, napokról, hetekről. Zdenko, ez a hóbortos parasztköltő, odaadó szeretettel gondozta gazdáját, s kettejük rajongásában is volt valami rokonság. Albert mindenről
megfeledkezett, s csak akkor gondolt ismét a napvilágra és jóságos rokonaira, amikor rohama
már szűnőben volt; de fájdalom, e rohamok egyre hevesebbek és tartósabbak lettek. Egy alkalommal aztán Albert oly sokáig maradt távol, hogy már halottnak vélték; ekkor határoztam el,
hogy megkeresem menedékét. Meg is találtam, de csak sok fáradság és veszély árán. Leereszkedtem a függőkertjéből nyíló víztartályba; innen láttam egy éjszaka előlopódzni
Zdenkót. Nem ismertem ki magam a föld alatti útvesztőben, s majd ott vesztem. Végül
megtaláltam Albertot; sikerült eloszlatnom fájdalmas kábultságát, amelyben teljesen elmerült;
visszavezettem szüleihez, és megeskettem, hogy nélkülem soha nem megy többé a végzetes
barlangba. Megtette, amire kértem, de azt mondta, hogy ezzel halálra ítélem; s jóslata,
fájdalom, valóra vált!
- Hogyhogy? Hiszen, épp ellenkezőleg, az életnek adtad vissza.
- Nem, asszonyom, csak akkor adtam volna vissza az életnek, ha szeretni tudom, és sohasem
okozok neki fájdalmat.
- Hogyan, nem szeretted? S mégis lementél a sötét aknába, és életed kockáztattad föld alatti
utadon...
- Ahol az esztelen Zdenko, nem értve szándékomat, s hű és ostoba kutya módján őrködve
gazdája biztonságán, csaknem meggyilkolt féltékenységében. Kis híja, hogy bele nem fulladtam egy vízáradatba. Albert nem ismert meg mindjárt, s majd hogy engem is hatalmába kerí44

tett tébolya, mert a rémület és izgalom hajlamossá tesz lázálmok befogadására... Végül Albert
egy új rohamában visszavitt a föld alatti üregbe, s miután elzárta a kijáratot, már ott akart
hagyni... És én mindezt vállaltam, bár nem szerettem Albertot.
- Talán fogadalmat tettél Maria del Consuelónak, hogy megszabadítod?
- Valami ilyesfélét, valóban - mondta Porporina szomorú mosollyal. - Gyengéd szánalom élt
szívemben családja iránt, mély rokonszenv őiránta, s kétségtelenül őszinte barátság is meg
talán valami romantikus vonzalom, de szikrája sem a szerelemnek, legalábbis semmi hasonló
ahhoz a vak, mámoros és édes szerelemhez, amelyet a hálátlan Anzoleto iránt éreztem, s
amelyben, azt hiszem, szívem idő előtt megkopott... Mit mondjak még, asszonyom? E borzalmas vállalkozás következtében lázas önkívületbe estem, s közel voltam a halálomhoz. Albert,
aki éppoly kitűnő orvos, mint zenész, megmentett az életnek. Lassú gyógyulásom, s az ő odaadó gondossága testvéri meghittséget teremtett közöttünk. Albert értelme teljesen megvilágosodott. Apja meg szívébe fogadott, és úgy bánt velem, mint a saját, szeretett leányával. Még
az öreg púpos nagynéni is, Wenceslawa kanonissza, egy gyengéd érzelmű angyal s csupa
előítélet arisztokrata, ő is beletörődött, hogy családjukba fogadjanak. Albert szerelmemért
könyörgött, s Christian gróf is vállalta, hogy fia szószólója legyen. Megilletődtem, megrémültem; szerettem Albertot, ahogy az erényt, az igazságot, az eszményt szereti az ember; de
még féltem tőle, s iszonyodtam a gondolattól, hogy grófné legyek, s olyan házasságot kössek,
amely ellene és családja ellen hangolná az ország nemességét, engem pedig annak tenne ki,
hogy alantas becsvágyakkal és rút cselszövésekkel vádoljanak. Meg aztán, bevalljam? s talán
ez egyetlen bűnöm!... ragaszkodtam hivatásomhoz, szabadságomhoz, öreg mesteremhez, a
művészélethez, a színpad varázslatos légköréhez, amelyben egy pillanatig én is csillogtam,
hogy aztán meteorként lehulljak; ezekhez a forró deszkákhoz, amelyeken szerelmem összetört, szerencsétlenségem beteljesedett, s amelyekről azt hittem, hogy máris átkozom és
megvetem őket, holott minden éjjel a közönség tapsáról vagy füttyszaváról álmodtam...
- Különös, s talán nyomorúságos dolognak is vélhetik mindezt; de akit a színpadra neveltek, s
azért dolgozott egész életében, hogy megküzdje viadalait és győzelmeket arasson, s az első
csatákat már megnyerte, annak éppoly iszonyú a gondolat, hogy soha többé nem tér oda
vissza, mint számodra az volna, fenséges asszonyom és kedves Amélie, ha csak a rivalda
fényében lehetnél hercegnő, ahogy én, hetenként kétszer...
- Tévedsz, és esztelenségeket mondasz, barátnőm! Ha nem volnék fenséges asszony, hanem
művésznő, feleségül mennék Trenckhez, és boldog volnék. Te viszont nem akartál lemondani
művészéletedről, hogy Rudolstadt felesége légy. Látom, nem szeretted! De ez nem a te
hibád... nem akaratunktól függ, hogy kit szeretünk!
- Oly bölcsesség ez, asszonyom, amelyet szeretnék maradéktalanul magamévá tenni, mert
akkor lelkiismeretem megnyugodna. De én épp e kérdés megfejtésének szenteltem életemet, s
még mindig nem találtam megoldást.
- Márpedig - így a hercegnő -, súlyos kérdés ez, s mint apátnőnek feleletet kell adnom a
lelkiismereti problémákra. Te kételkedsz abban, hogy szabadságunkban áll szeretni vagy nem
szeretni. Azt hiszed tehát, hogy a szerelem választhat, s az értelemtől kérhet tanácsot.
- Így kellene hogy legyen. Egy nemes szívnek alá kellene rendelnie vonzalmát, nem a társadalom érdekének, amely csupa őrület és hazugság, hanem annak a nemesen szárnyaló érzésnek,
amely nem más, mint a szép vágya és az igazság szeretete. Fenséged szép bizonyítéka
mindannak, amit mondok, s példája engem ítél el. Arra született, hogy trónon üljön, s elvetette
a hamis nagyságot az igazi szenvedély, egy hozzá méltó szív birtoklása kedvéért. Én, aki
szintén arra születtem, hogy királynő legyek (bár csak a színpad deszkáin), nem voltam elég
bátor, sem elég nagylelkű, hogy jó szívvel eldobjam magamtól e hazug dicsőség csillogását a
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kínálkozó nyugodt élet és csodás vonzalom kedvéért. Hajlandó voltam ugyan rá, de csak áldozatkészségből, s nem minden bánat és riadalom nélkül; Albert pedig, látva szorongásomat,
nem akarta ily áron elfogadni hűségem. Lelkességet, megosztott örömöket, sajnálattól szabad
szívet kért tőlem. Nem volt jogom megtéveszteni, de lehet-e bárkit megtéveszteni ilyen
dolgokban? Időt kértem tehát, s ő megadta. Megfogadtam, minden lehetőt megteszek, hogy az
övéhez hasonló szerelem költözzék szívembe. Jóhiszeműen cselekedtem; de iszonyodva
éreztem, hogy magamban azt kívánom, bár ne kényszerítene lelkiismeretem ily borzalmas
fogadalomra.
- Különös leány! Még mindig a másikat szeretted, fogadni mernék.
- Ó, Istenem, azt hittem, már nem szeretem; de egy reggel, hogy Albertra vártam a hegyen,
mert sétálni akartunk, hangot hallok a vízmosás mélyén; megismerem a dalt, amelyet valamikor együtt tanultunk Anzoletóval, s főleg megismerem azt a behízelgő hangot, amelyet
annyira szerettem, s a velencei kiejtést, amely oly édes volt emlékezetemnek; előrehajolok,
egy lovast látok, ő volt az, asszonyom, Anzoleto!
- Mi az ördögöt keresett Csehországban?
- Mint később megtudtam, felbontotta szerződését, mert menekülnie kellett Velencéből és
Zustiniani gróf haragja elől. Miután hamarosan belefáradt Corilla civakodó és zsarnoki
szerelmébe, bár nagy sikerük volt a San Samuele színházban, megnyerte egy volt iskolatársam, Clorinda kegyét, aki akkor a színház második énekesnője és Zustiniani szeretője volt. A
gróf vérbeli világfi, vagyis feslett gavallér módjára állt bosszút: visszavette Corillát, de
Clorindát is megtartotta. E kettős cselszövés során Anzoleto haragjában - mert vetélytársa ki
is gúnyolta -, elvesztette önuralmát, s egy szép nyári éjszakán feltaszította a gondolát, amelyben Zustiniani gróf hűsölt Corillával. Mindketten beleestek a vízbe, de a langyos fürdőn kívül
más baj nem történt. Velence vizei nem mindenütt mélyek. Anzoleto mégis attól tartott, hogy
az ólomkamrákba vethetik tréfája miatt, s ezért még aznap éjjel elmenekült, és Prága felé
tartva az Óriások kastélya alatt is elhaladt.
- Hamarosan eltűnt, én pedig találkoztam Albert gróffal, hogy együtt zarándokoljunk
Schreckenstein mélyébe, amelyet velem akart viszontlátni. Komor és gyötrő gondolatok
tépték szívemet. A barlangban igen fájdalmas élmények vártak rám. Maga a gyászos hely,
meg a csontok, amelyekből Albert oltárt emelt egy titokzatos forrás mellett, hegedűjének
csodás és szívet tépő hangja, nem is tudom, milyen rettegések, árnyak és babonás eszmék,
amelyek e helyen úrrá lettek rajta, és amelyektől megvédenem már nem volt elég erőm...
- Mondj el mindent! Zsizska Jánosnak vélte magát. Azt állította, öröktől fogva él, s régmúlt
századokra emlékezik; vagyis osztozott Saint-Germain gróf őrületében...
- Igen, így volt, asszonyom, ha már tud minderről, s ez a meggyőződése olyan mély hatással
volt reám, hogy nem is küzdöttem ellene, s szinte én is osztoztam benne.
- Ily gyenge szellemed volna bátor szíved ellenére?
- Nem merném állítani, hogy szellemem erős. Honnan merítettem volna ilyen erőt? Az egyedüli komoly nevelést, amelyben valaha részesültem, Alberttól kaptam. Hogy ellenkezhettem
tehát hatásával és utasíthattam volna el ábrándjait? Annyi nagy igazság élt lelkében, hogy
nem tudtam elválasztani a tévedést a bizonyosságtól. Úgy éreztem, lenn a barlangban, hogy
értelmem elveszíti világosságát. Legjobban attól rémültem meg, hogy nem láttam Zdenkót,
pedig azt hittem, ott találom. Zdenko már hónapok óta nem mutatkozott. Minthogy nem akart
engedni irántam érzett haragjából, Albert eltávolította, valósággal elűzte maga mellől, s
nyilván heves vita után, mert látszott, hogy lelkifurdalásai vannak. Talán arra gondolt, hogy
Zdenko magányában megölte magát; akárhogy történt is, mindig csak titokzatosan s oly
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sejtelmes szavakkal szólt róla, hogy beleremegtem. Már azt is feltételeztem (bocsássa meg
Isten e gondolatomat!), hogy mivel Zdenko megmakacsolta magát, és mindenképpen végezni
akart velem. Albert végzett vele zavarodottsága egyik rohamában.
- Miért gyűlölt ily mértéktelenül ez a Zdenko?
- Őrületének következménye volt. Álmot látott, mondta, hogy megöltem urát, s utána a sírján
táncoltam. Ó, asszonyom, ez a gyászos jóslat valóra vált. Szerelmem ölte meg Albertot, s egy
héttel később már egy mulatságos vígoperában léptem itt fel; kénytelen voltam vele, igaz, s
halálos fájdalommal tettem; de Albert baljós sorsa beteljesedett, úgy, ahogy Zdenko borzalmas álmában látta.
- Olyan ördögi történet ez, esküszöm, hogy már magam sem tudom, mit gondoljak, s érzem,
ha sokáig hallgatlak, én is megzavarodom. De folytasd. Talán világosság derül a dologra.
- Sajna, asszonyom, Albert és Zdenko oly fantasztikus világot hordozott titokzatos lelkében,
hogy soha nem tudtam megérteni őket, s akárcsak nekem, fenségednek is meg kell elégednie a
következmények magyarázatával.
- De Rudolstadt gróf, ugye, nem ölte meg szegény bohócát?
- Zdenko nem volt bohóca, hanem társa balsorsában, barátja és hűséges szolgája. Albert megsiratta; de hála az égnek, soha sem gondolt arra, hogy irántam való szerelmében meggyilkolja.
Én, őrült és bűnös lélek, mégis elhitettem magammal, hogy megölte. Amikor egy frissen ásott
sírt láttam a barlangban, s Albert bevallotta, hogy az nyugszik ott, akit legjobban szeretett a
világon, mielőtt engem megismert, s ugyanakkor nem is tudom, milyen bűnnel vádolta magát,
e borzalmas pillanatban hideg veríték ütött ki rajtam. Biztosra vettem, hogy Zdenko van ott
eltemetve, s elrohantam, hogy szabaduljak e gyászos helytől, sikoltozva, mint egy őrült, és
zokogva, mint egy gyermek.
- Minden okod megvolt rá - mondta Kleist grófné -, én meghaltam volna félelmemben. Egy
Albert-féle szerelmes sehogy sem felelt volna meg nekem. A derék Kleist úr hitt az ördögben,
és áldozatokat is mutatott be neki. Ő tett ijedőssé, amilyen azóta is vagyok; ha nem határozom
el magam a válásra, azt hiszem, őrületbe hajszolt volna.
- Valami csak maradt benned - mondta Amélie hercegnő. - Azt hiszem, kissé későn váltál el.
De ne szakítsd félbe Rudolstadt grófnénkat.
- Albert egy pillanatig sem gondolt rá, hogy eloszlassa gyanakvásomat, s amikor visszamentünk a kastélyba, szemben találtam magam... képzelje, asszonyom, kivel találtam szemben
magam?...
- Anzoletóval!
- Igen, vele. Azt mondta a házban, hogy a testvérem, és megvár. Amikor folytatta útját, valahogy megtudta, hogy ott lakom, és Albert feleségül akar venni; mert a vidéken már mindenfelé híresztelték a dolgot, még mielőtt bármi megállapodás történt volna köztünk. Mire
Anzoleto haragjában, vagy maradék szerelmétől vagy talán a bűn szerelmétől hajtva, hirtelen
elhatározta, hogy visszajön, megakadályozza a házasságot, engem pedig megszöktet a kastélyból. Mindent megpróbált, hogy elérje célját, kedveskedett, könyörgött, zokogott, fenyegetőzött. Hajthatatlan voltam, de csak látszólag: gyáva szívem mélyén megzavarodtam, s már
féltem, nem tudok többé uralkodni magamon. Hazugsága, amellyel érkezett, lehetővé tette,
hogy az egész napot nálunk töltse, s én nem mertem megcáfolni, bár soha nem beszéltem
Albertnak fivéremről, hiszen nem volt fivérem. Este az öreg gróf velencei dalokat énekeltetett
velünk. Második hazám muzsikája felidézte bennem gyermekkorom, tiszta szerelmem, szép
álmaim, tovatűnt boldogságom emlékét. Éreztem, hogy még mindig szerelmes vagyok... de
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nem azt szeretem, akit ígéretem szerint szeretnem kellett, és szeretni akartam. Anzoleto halkan kérlelt, hogy engedjem éjjel a szobámba, majd megfenyegetett, hogy akaratom ellenére is
bejön, vállalva minden kockázatot és veszélyt, ami érheti, és főleg engem érhet. Csak a húga
voltam addig is, és akkor is legártatlanabb szándékait bizonygatta. Engedelmes lesz, mondta,
hajnalban elmegy, csak búcsút akar mondani. Én meg arra gondoltam, biztosan lármát akar
csapni meg botrányt okozni, hogy aztán borzalmas jelenetre kerüljön sor közte és Albert közt,
ami engem teljességgel beszennyezne. Kétségbeesett elhatározásra jutottam, s ezt meg is valósítottam. Éjfélkor kis batyuba kötöttem legszükségesebb holmimat, levelet írtam Albertnak,
zsebembe dugtam kevéske pénzemet (mellesleg szólva, a felét ott felejtettem), kilopóztam a
szobámból, felültem a bérelt lóra, amely Anzoletót odahozta, megvesztegettem vezetőjét,
hogy segítsen szökésemben, átmentem a felvonó hídon, s hamarosan a szomszéd városba
érkeztem. Még soha életemben nem ültem lóháton. Vágtában tettem meg a négy mérföldet,
aztán visszaküldtem a vezetőt, miután azt mondtam neki, hogy a prágai úton várok állítólagos
testvéremre, egy városkát jelölve meg, ahol majd megtalál. Én meg Bécs irányában indultam
el, s mire megvilágosodott, egymagamban voltam, gyalogszerrel és minden segítség nélkül,
szaporán lépdelve az ismeretlen vidéken, hogy meneküljek e két szerelem elől, amelyeket
egyaránt végzetesnek véltem. De meg kell mondanom, hogy alig múlt el pár óra, a gonosz
Anzoleto emléke máris elmosódott lelkemben, s többé nem is tért vissza, míg nemes Albertom tiszta képe egyre követett, oltalmazón, és mint a jövő ígéretes biztosítéka, utam minden
veszélye és fáradsága közepette.
- Miért mentél Bécsbe, s miért nem Velencébe?
- Mesterem, Porpora, Bécsben volt. A velencei követ hívta oda, hogy némi keresethez juttassa
megromlott anyagi helyzetében, s Porpora ott meglelje régi dicsőségét, amelyet a nála
szerencsésebb újítók sikerei máris kikezdtek és elsápasztottak. Szerencsére egy kitűnő gyermekkel találkoztam, egy fiatal zenésszel, aki máris csupa ígéret volt; a Böhmer-Waldban
utazva hallott rólam, s fel akart keresni az Óriások kastélyában, hogy pártfogásomat kérje
Porpora mesternél. Együtt mentünk aztán Bécsbe, gyalog, sok fáradsággal, de mindig vidáman és mindig testvéri szeretetben. Már azért is megszerettem, mert soha nem gondolt udvarlásra, s én még elképzelni sem tudtam, hogy ilyesmire gondolhat. Fiúruhába öltöztem, s hogy
oly jól játszottam a szerepemet, sok mulatságos félreértésre adott alkalmat; az egyik azonban
tragikusan végződhetett volna. A többit most nem említem, nehogy túlságosan hosszúra
nyúljon történetem, s erről is csak azért szólok, mert tudom, jobban érdekli majd fenségedet,
mint bármi más, amit utamról mondhatnék.
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VIII
- Máris kitaláltam, hogy róla fogsz beszélni - mondta a hercegnő, félretolva a gyertyákat,
hogy jobban lássa Consuelót, majd két könyökével az asztalra támaszkodott.
- Amikor a Moldva völgyében, a bajor határ mentén haladtunk, királyi bátyja toborzóinak
markába kerültünk, azzal a boldogító ígérettel, hogy Haydn és én fúvósként meg dobosként
szolgálhatunk Őfelsége dicsőséges hadseregében.
- Te dobos? - kiáltott a hercegnő, és hangos kacagásba tört ki. - Ó, ha Kleist grófné egyenruhában látott volna, fogadok, mindjárt elcsavartad volna a fejét. Ha meg bátyám maga mellé
vett volna apródnak, ki tudja, micsoda pusztítást végeztél volna szép hölgyeink szívében. De
Haydn nevét említed. Már hallottam róla, s most jut eszembe, hogy nemrég elküldték néhány
szerzeményét; emlékszem, nagyon jó zene. Ő volna az a gyermek, akiről beszélsz?
- Bocsásson meg, asszonyom, húszéves, igaz, de tizenötnek látszik. Igen, ő volt az útitársam,
és őszinte, hűséges barátom. Amikor a toborzók megálltak ebédelni, egy kis erdő szélén,
gyorsan kereket oldottunk; ők meg utánunk, futottak, mint a nyulak, s szerencsénkre elértünk
egy úti kocsit, amelyben a szép és nemes Friedrich von Trenck ült, mellette pedig egy kiöregedett hódító, a roswaldi Hoditz gróf.
- Aki nagynéném, Kulmbach őrgrófnő ura - kiáltott Amélie. - Ez is szerelmi házasság, Kleist
grófné, egyébként az egyetlen becsületes és okos dolog kövér néném életében. Milyen ember
ez a Hoditz gróf?
Consuelo részletes képet akart rajzolni Roswald váruráról; de a hercegnő minduntalan félbeszakította, ezer kérdést tett föl Trenck báróról, ruhájáról, amelyet aznap viselt, a legapróbb
részletekről, és amikor Consuelo már elmondta, hogyan sietett segítségére Trenck báró, s
majd eltalálta egy golyó, de végül megfutamította a banditákat, s megszabadított egy szerencsétlen katonaszökevényt, akit kezén-lábán megbéklyózva kocsijuk mélyén hurcoltak magukkal, mindig újra kellett kezdenie, s a legjelentéktelenebb körülményt és a legköznapibb szót is
fel kellett idéznie. A hercegnő öröme és ellágyulása akkor érte el tetőfokát, amikor megtudta,
hogy a kocsiban, amelyben Trenck báró és Hoditz gróf a két fiatalt is magával vitte, a báró
egyáltalán nem törődött Consuelóval, hanem folyton a keblébe rejtett arcképet nézte, s egyre
sóhajtozott, a grófnak pedig egy magas rangú hölgy iránt érzett titokzatos szerelméről beszélt,
amely, így mondta, életének boldogsága s szerencsétlensége is.
Amikor Consuelo végre másról is beszélhetett, elmondta, hogy Hoditz gróf Passauban rájött,
hogy nem fiú, és kissé sajátos módon akarta érvényesíteni pártfogását, mire ő és Haydn
megszöktek, s egy dunai hajón folytatták szerény és kalandos utazásukat.
Végül azt a kedves történetet is elmesélte, amikor ő nádsípot fújva, Haydn pedig hegedűjén
játszva, báli zenével szolgáltak a parasztoknak, s jó vacsorát kaptak cserébe, majd egy este
szép kolostorba érkeztek, ő még mindig fiúruhában, mint signor Bertoni, foglalkozására nézve
pedig vándorzenész és zingaro.
- A ház gazdája - folytatta - szenvedélyes zenebarát volt, s amellett nagyon értelmes, jólelkű
ember. Barátságába fogadott minket, különösképpen engem, s azt akarta, maradjak vele, mint
nevelt fia, jövedelmező stallumot is ígért, csak az alsóbb rendbe kellett volna belépnem. Már
belefáradtam a fiú szerepébe. A tonzúra pedig éppoly kevéssé vonzott, mint a katonai dob; de
ekkor különös dolog történt, ami miatt egy ideig még szeretetre méltó házigazdánknál maradtam. Egy postakocsin utazó hölgy éppen a kolostor kapuja előtt vajúdni kezdett, majd egy kisleánynak adott életet, s másnap mindjárt hozzánk is küldte, én pedig meggyőztem a jó kano49

nokot, hogy őt fogadja örökbe helyettem. Angela lett a neve, apja, Anzoleto után; anyja,
Corilla pedig Bécsbe ment, hogy megpályázza a primadonna helyét az udvari színházban.
Meg is kapta, mégpedig az én káromra. Kaunitz herceg tiszteletre méltó özvegyként mutatta
be Mária Terézia császárnőnek; engem pedig elutasítottak, mert azzal vádoltak és fennen
gyanúsítgattak, hogy szerelemmel vagyok Joseph Haydn iránt, aki órákat vett Porpora
mestertől, s velünk egy házban lakott.
Consuelo részletesen elmondta, hogyan találkozott a nagy császárnővel. A hercegnő nagyon
kíváncsi volt erre a rendkívüli asszonyra, akinek Berlinben kétségbe vonták erényességét, s
Kaunitz herceget, Van Swieten doktort, meg a költő Metastasiót vélték szeretőjének.
Consuelo végül arról beszélt, hogyan békült ki Angela kapcsán Corillával, s hogy e különös
leány lelkifurdalása s váratlan előzékenysége folytán hogyan kezdett főszerepeket játszani a
császári színpadon. Aztán elmondta, milyen nemes, szelíd barátság szálai fűzték Trenck báróhoz, amikor ő a velencei követnél élt, s arról is részletesen beszámolt, hogy amikor a szeretetre méltó fiatalember elbúcsúzott tőle, megállapodtak, hogyan fognak titokban érintkezni, ha a
porosz király zaklatásai ezt szükségessé tennék. Szólt a hangjegyfüzetről, amelynek lapjai
borítékul s egyben aláírásként szolgálnak, ha Trenck szükség esetén rajta keresztül akarna
levelet küldeni szerelmének, s elmondta, hogy minap is egy hasonló lap magyarázta meg neki,
milyen jelentősége van a kabalisztikus írásnak, amelyet aztán a hercegnőnek átadott.
Könnyen elképzelhetjük, hogy ez a magyarázat több időt vett igénybe, mint a történet többi
része. Porporina végül elmondta, hogyan hagyta el Bécset Porporával együtt, milyen körülmények között találkozott a morvaföldi csodálatos Roswald kastélyban a porosz királlyal, aki
Kreutz báró néven egyszerű tiszti ruhában utazott, s most meg kellett említenie azt a nagy
szolgálatot is, amelyet az uralkodónak tett, jóllehet, nem ismerte.
- Milyen érdekes - szólt közbe Kleist grófné. - Pölnitz báró úr, aki szeret fecsegni, nemrég
bizalmasan elmondta nekem, a király legutóbb egyik vacsoráján kijelentette vendégei előtt,
hogy a szép Porporina iránt érzett barátságának komolyabb okai vannak, mint valami könnyű
szerelem.
- Pedig semmi különöset nem tettem - felelt Rudolstadt grófné. - Egy szerencsétlen fanatikusra gyakorolt hatásommal éltem csupán, s nem engedtem, hogy megölje a királyt. Karl, ez a
szegény cseh óriás, akit Trenck báró szabadított ki a porosz toborzók karmaiból, ugyanakkor,
amikor engem is megmentett, Hoditz gróf szolgálatába lépett. Ott, Roswaldban aztán felismerte a királyt; meg akarta bosszulni felesége és gyermeke halálát; nyomorúságukban és
bánatukban pusztultak el szegények, amikor őt másodszor elrabolták. Szerencsére Karl nem
feledkezett meg róla, hogy nekem is részem volt szabadulásában, s feleségének is adtam némi
segítséget. Hagyta, hogy meggyőzzem, és elvegyem tőle a puskát. A király ugyanakkor a
szomszéd szobában volt, s mint később elmondta, mindent hallott; de attól tartva, hogy gyilkosa mégsem tud megküzdeni dühével, távozásakor más utat választott, s nem azt, amelyen
Karl meg akarta lesni. A király egymagában volt, lóháton, s csupán Buddenbrock úr kísérte;
nagyon valószínű tehát, hogy egy olyan ügyes lövész, mint Karl, aki Hoditz gróf reggeli
ünnepségén, mint saját szememmel láttam, háromszor lőtte le a galambot a pózna tetejéről,
hogy Karl, mondom, ezt a célpontot sem tévesztette volna el.
- Csak Isten a megmondhatója - szólt most a hercegnő álmodozó arccal -, milyen változásokat
hozott volna ez a szerencsétlenség az európai politikában és az egyének sorsában! Most már,
kedves Rudolstadt grófném, azt hiszem, elég jól ismerem történeted folytatását Albert gróf
haláláig. Prágában találkoztál Friedrich báróval, akit elvitt az Óriások kastélyába, ahol a
sorvadásban szenvedő fiatalember a karjaidban halt meg, miután élete utolsó pillanatában
házasságot kötött veled. Nem tudtad rászánni magad, hogy megszeresd?
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- Fájdalom, asszonyom, későn szerettem, s kegyetlenül megbűnhődtem sok habozásom meg a
színház iránt érzett szerelmem miatt. Mesterem, Porpora, arra kényszerített, hogy lépjek fel a
bécsi színházban, amellett meg is tévesztett Albert szándékait illetően: megsemmisítette
utolsó leveleit, s én azt hittem, hogy már kigyógyult végzetes szerelméből. Így aztán megszédített a színpad légköre, valóságos mámor fogott el, valahányszor Bécsben felléphettem, s már
türelmetlenül vártam a berlini szerződésre is.
- Mámor fogott el? - mondta a hercegnő. - A dicsőség érzése ez; jól ismerjük.
- Nyomorú és gyászos dicsőség - sóhajtott Consuelo. - Fenséged azonban nem tudja, hogy
Albert titkon Bécsben járt, s látott a színpadon; és hogy fantomként követve minden lépésemet, hallotta, amint a kulisszák mögött bevallottam Joseph Haydnnak, hogy csak nagy bánattal szívemben mondanék le a művészetről. Pedig szerettem Albertot! Beláttam, esküszöm
Isten előtt, hogy róla még nehezebb lemondanom, mint hivatásomról, és ezt meg is írtam neki.
De Porpora, aki agyrémnek és őrületnek vélte szerelmemet, megtalálta és elégette a levelet.
Amikor aztán viszontláttam Albertot, a gyors sorvadás már végzett vele; csak hűséget
ígérhettem neki, életét nem adhattam vissza. Láttam feldíszített ágyán, a régi idők urainak
öltönyében: szép volt a halál karjában is, s homloka derűs, akár a megbocsátás angyaláé; de
utolsó útján már nem tudtam elkísérni. Az Óriások kastélyában vettem búcsút tőle, ravatalánál, ahol csak Zdenko volt mellette, a szegény, esztelen próféta, aki nevetve nyújtotta felém
kezét, s örült barátja nyugodt álmának. Ő, a nálam jámborabb, hűségesebb barát, ő legalább
elkísérte ősei sírhelyére, s egy pillanatig sem sejtette, hogy soha nem kel már fel pihenőjéből!
Én pedig magára hagytam; Porpora vitt el, az odaadó, de kegyetlen barát, az atyai, de hajthatatlan szív, aki uram koporsójánál is ezt kiáltotta fülembe: „Szombaton már a Nevetséges
virtuózok-ban játszol!”
- Valóban, milyen viszontagságos egy művész élete! - mondta a hercegnő, egy könnyet
törölve ki a szeméből, mert Porporina zokogott, amikor befejezte történetét. - De nem szóltál,
kedves Consuelo, életed legszebb tettéről, amelyről Supperville oly csodálattal beszélt. Hogy
ne szomorítsd meg az öreg kanonisszát, s megmaradj regényes önzetlenségedben, lemondtál
címedről, vagyonodról, nevedről; hallgatást parancsoltál Supperville-nek és Porporának, e
gyors házasság tanúinak, s mint a régi zingarella érkeztél ide, szerényen, amilyen addig is
voltál...
- És művésznőként, örökre! - tette hozzá Consuelo -, vagyis függetlenül, szűzien, s lemondva
minden szerelemről, úgy, amilyennek Porpora a múzsák papnőinek eszményi alakját mindig
is megrajzolta előttem! Végül is ő győzött, a félelmetes mesterem! Olyan vagyok már, amilyennek ő akart. Nem hiszem, hogy ez boldogabbá tette volna, vagy értékesebbé. Amióta már
nem szeretek, s képesnek sem érzem magam szerelemre, az ihlet lángolását és a színpad
izgalmait sem érzem. Berlin fagyos éghajlata és az udvar légköre komor mélabút lopott
szívembe. Porpora távolléte, a magány, amelyben élek, s a király erőszaka, hogy akaratom
ellenére egyre megújítja szerződésemet... mert, ugye, bevallhatom, asszonyom?
- Magamnak kellett volna kitalálnom? Szegény gyermek, mindenki azt hiszi, büszke vagy a
király kitüntető kegyére. De látom, foglya vagy csupán és rabnője, akárcsak én, s egész
családja, minden kegyeltje, katonái, apródjai, kicsi kutyái. Ó, királyi hatalom ragyogása, nagy
uralkodók dicsfénye! milyen terhes vagy mindazoknak, akik csillogó szálaidat, színes fényeidet szövögetik! De, kedves Consuelo, még sok mindent el kell mondanod, s hidd meg, ezek a
dolgok nem kevésbé érdekelnek, mint mindaz, amit már hallottam. Őszinteségedtől várom,
hogy pontosan megtudjam, milyen kapcsolatban vagy bátyámmal, s én hasonló őszinteséggel
válaszolok neked. Minthogy azt hittem, a király szeretője vagy, a te segítségeddel akartam
Trencknek kegyelmet kieszközölni. Kerestem barátságodat, hogy a te kezedbe tegyem le
ügyünket. Most, hogy hála az égnek, nincs már rád szükségünk ebben az ügyben, s az az
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öröm ért, hogy önmagadért szerethetlek, azt hiszem, szégyenkezés nélkül beszélhetsz mindenről, már azért is, mert látom, hogy bátyám minden igyekezete ellenére sem jutott sokra veled.
- Rémülettel tölt el, asszonyom, amit erről a dologról mond - felelt Consuelo elsápadva. - Egy
hete már, hogy mindenféle sustorgást hallok magam körül, s az emberek komoly képpel
beszélnek királyi urunk állítólagos vonzalmáról bús és remegő alattvalója iránt. Eddig csak
derűs beszélgetést véltem lehetségesnek közöttünk, amely mindig jóindulatú volt az ő részéről, és tisztelettudó az enyémről. Barátsággal volt irántam, s túlzott hálával is az én nagyon
természetes magatartásomért Roswaldban. De egy ilyen érzés és a szerelem közt valóságos
szakadék van, s remélem, a király ezt gondolatban sem lépte át.
- Én az ellenkezőjét hiszem. Goromba, csúfolódó és bizalmas veled; úgy szól hozzád, mint
egy kisfiúhoz, és a fejedre teszi a kezét, mint az agarainak, néhány nap óta pedig úgy beszél
rólad barátai előtt, mintha kevésbé szeretne, mint bárki mást. Mindez ébredő szerelméről
tanúskodik. Én jól ismerem, s biztos vagyok, hogy hamarosan választanod kell. Mit csinálsz
akkor? Ha ellenállsz, elvesztél; ha engedsz, még rosszabb sors vár rád. Mi a szándékod, ha
döntened kellene?
- Nem állok ellen, s nem engedek; azt teszem, amit az újoncai, megszököm.
- Ez nem volna könnyű, s én sem örülnék neki, mert nagyon megszerettelek, azt hiszem,
utánad küldeném a toborzóinkat, csak meg ne szökj tőlünk. Nyugodj meg, találunk megoldást.
Kényes ügy, igaz, s gondolkoznunk kell rajta. Most pedig meséld el, mi történt Albert gróf
halála után.
- Néhány különös és megmagyarázhatatlan esemény sivár, egyhangú életemben. Elmondom
sorjában, ahogy történtek, s fenséged talán segít, hogy megértsem őket.
- Megpróbálom, feltéve, hogy Amélie-nek szólítasz, mint előbb. Még nincs éjfél, s csak
holnap reggel akarok megint fenség lenni.
Porporina tehát folytatta történetét:
- Kleist grófnénak, amikor először megtisztelt látogatásával, már elmondtam, hogy mihelyt
Csehország porosz határára értünk, elszakítottak Porporától. Ma sem tudom, volt-e valami
szabálytalanság mesterem útlevelében, vagy királyi parancs előzte-e meg érkezésünket - s
ezeket, tudjuk, bámulatos gyorsasággal hajtják végre -, s akadályozta meg Porporát további
útjában. Először ez utóbbi, s talán bűnös gondolat támadt bennem; mert emlékszem, milyen
harcos könnyelműséggel és őszinte lázongással védte Porpora Trenck becsületét és ítélte el a
király kíméletlenségét, amikor Morvaországban, Hoditz gróf egy vacsoráján, Frigyes, aki
Kreutz báróként jelent meg, maga beszélt Trenck állítólagos árulásáról és glatzi fogságáról...
- Valóban? - kiáltott a hercegnő. - A király Trenck báró miatt neheztel Porpora mesterre?
- A király soha többé nem beszélt velem erről, én pedig nem mertem megemlíteni a dolgot.
De kétségtelen, hogy Porporát sok könyörgésem és őfelsége ígéretei ellenére sem hívták ide.
- És nem is fogják - mondta Amélie -, mert a király semmit sem felejt el, s nem bocsátja meg
a nyíltságot, ha hiúságában sérti. Észak Salamonja mindenkit gyűlöl és üldöz, aki kétségbe
vonja ítéletei csalhatatlanságát; elsősorban akkor, ha döntése csak durva színlelés, gyűlöletes
ürügy, hogy egy ellenféltől megszabaduljon. Meg kell nyugodnod a változhatatlanban, gyermekem, mert Berlinben sosem fogod viszontlátni Porporát.
- Bármilyen fájdalmas nekem távolléte, asszonyom, már nem is kívánom itt látni; s nem
teszek új lépéseket Őfelségénél, hogy bocsásson meg neki. Ma reggel levelet kaptam mesteremtől, azt írja, hogy elfogadták egy operáját a bécsi császári színházban. Sok nehézség után
végre elérte célját, s a darabot hamarosan próbára tűzik. Most inkább arra gondolok, hogy én
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menjek hozzá, s ne ő jöjjön ide; de attól tartok, távozásom éppoly kevéssé függ tőlem, ahogy
az sem tőlem függött, hogy idejöjjek-e vagy nem.
- Mit akarsz ezzel mondani?
- Amikor a határon láttam, hogy mesteremet megint a kocsiba tuszkolják és visszaindítják, le
akartam mondani berlini szerződésemről, hogy én is vele menjek. Annyira felháborodtam
ezen a durva magatartáson és nyilvánvaló rosszhiszeműségen, hogy inkább homlokom verítékével dolgoztam volna a bánatpénzért, csak ne kényszerüljek arra, hogy egy ily zsarnoki
módon kormányzott országban éljek. De alig szóltam a szándékomról, a rendőrtiszt máris
felszólított, hogy üljek a másik postakocsiba, amelyet egy szempillantás alatt hoztak oda, s
mindjárt be is fogtak; s minthogy minden erőszakra kész marcona katonák vettek körül, sírva
megcsókoltam mesteremet, s beletörődtem, hogy Berlinbe vigyenek, ahová, összetörve a
bánattól és a fáradtságtól, éjfélkor megérkeztem. A palota közelében tettek le, nem messze az
operától, a király egy csinos kis házában, amelyet úgy rendeztek be, hogy ott teljesen egyedül
éljek. Szolgák vártak, s terített asztal, kitűnő vacsorával. Mint később hallottam, Pölnitz úr
parancsot kapott, rendezzen el mindent, mire megérkezem.. Alighogy elhelyezkedtem, máris
Kreutz bárót jelentették, hogy fogadnám-e. Szívesen engedtem kérésének, mert alig vártam,
hogy panaszt tehessek nála, és elégtételt kérjek azért a fogadtatásért, amelyben Porporát
részesítették. Azt színleltem tehát, hogy nem tudom, Kreutz báró és II. Frigyes ugyanaz a személy. Nem kellett tudnom. Karl, a katonaszökevény, amikor közölte velem terveit, csak egy
magas rangú porosz tiszt meggyilkolásáról beszélt, s nem említette a nevét, én meg csak
később, Frigyes távozása után, hallottam Hoditz gróftól, hogy ismeretlen vendége maga a
porosz király volt. Frigyes nyájas, mosolygó arccal lépett a szobába, úgy, ahogy Roswaldban
egyszer sem láttam. Ott inkognitóban, s idegen földön, kissé feszélyezett volt. Berlinben
viszont királyi méltóságában mutatkozott, pártfogó jóságában, előzékeny nagylelkűségében,
vagyis abban a ragyogásában, amellyel, ha akarja, oly ékessé tudja tenni korlátlan hatalmát.
Felém sietett, kezét nyújtotta, és megkérdezte, nem láttam-e már valahol. „- De láttam, báró úr
- feleltem -, s nagyon jól emlékszem, hogy felajánlotta és megígérte, a segítségemre lesz, ha
szükségem volna rá.” És akkor izgatottan elmeséltem, mi történt a határon, és megkérdeztem,
nem juttatná-e el a királynak beadványomat, amelyben jóvátételt kérek azért a sérelemért,
amely jeles mesteremet érte, s a kényszerért is, amelyet rajtam alkalmaztak. „- Jóvátételt kér?
- felelt a király évődő mosollyal. - Nem túlzás ez? Porpora úr kesztyűt dobna a porosz királynak, hogy párbajra hívja, Porpora kisasszony meg azt követelné, hogy fél térdre ereszkedjek
előtte?”
- Ez a csúfolódó hang felszította haragomat: „- Felséged, látom, gúnnyal tetézi mindazt, amit
máris elszenvedtem - feleltem -, de jobb szeretném, ha hálát érezhetnék iránta, s nem félnék
tőle.”
- A király kissé nyersen megrázta a karomat: „- No lám, ravaszkodik a kicsi - mondta átható
tekintettel nézve rám. - Én egyszerű és végtelenül egyenes teremtésnek hittem, most pedig
látom, Roswaldban is tudta, hogy ki vagyok.” - „- Nem, Felség - feleltem -, akkor még nem
ismertem, s bár adta volna az ég, hogy sose ismerjem meg.” „- Én nem mondhatom ugyanezt felelte a király szelíden -, mert ha kegyed nincs ott, talán Roswald egy árkában lelem halálomat. Győzelmes csaták nem óvhatnak meg egy gyilkos golyójától, s én, ezt soha nem felejtem
el, egy jó kis léleknek, minden gyáva összeesküvés ellenségének köszönhetem, hogy Poroszország sorsa még az én kezemben van. Így hát, kedves Porporina, rossz hangulata sem tesz
hálátlanná! Nyugodjon meg, nagyon kérem, és mondja el, mi oka a panaszra, mert nem
nagyon értem a dolgot.”
- Csak színlelte-e a király, hogy nem tud semmiről, vagy a rendőrség emberei valóban találtak
némi formahibát mesterem papírjaiban, Frigyes mindenképpen nagy figyelemmel hallgatta
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szavaimat, majd egy bíró nyugodt arcával, mintha nem akarna könnyelműen dönteni: „- Megvizsgálom az ügyet - felelte -, s majd beszámolok; nagyon meglepne, ha embereim ok nélkül
kellemetlenkedtek volna egy szabályszerűen közlekedő utassal. Biztosan valami félreértés
történt. Világot derítek a dologra, legyen nyugodt, s ha bárki visszaélt a hatalmával, bűnhődni
fog.” „- Felség, nem ezt kérem, hanem kegyes engedélyét, hogy Porpora mester is ide jöhessen.”
„- Ezt megígérem - felelt a király. - Most pedig legyen vidámabb, és mondja el, hogyan
fedezte fel inkognitóm titkát.”
Ezek után már fesztelenül csevegtem a királlyal, s olyan jónak, szeretetreméltónak, sőt
elbűvölőnek találtam, hogy teljesen megfeledkeztem elfogultságomról, és egyre bámultam
józan, s mégis ragyogó szellemét, könnyed és szívélyes modorát, amely sokkal vonzóbb volt
Mária Terézia merevségénél, s nem utolsósorban árnyalt érzékenységét minden iránt, amiről
csak szó esett. „- Hallgasson rám - mondta, amikor már kezébe vette kalapját, hogy távozzon.
- Egy baráti tanácsot adnék, azonnal, az érkezése után; ne beszéljen senkinek arról a szolgálatról, amelyet nekem tett, sem az én esti látogatásomról. Bár mindkettőnk becsületére válik,
hogy már első este idesiettem, és köszönetet mondtam kegyednek, mégis alkalmat adna arra,
hogy az emberek torz képet alkossanak maguknak szellemi és baráti kapcsolatunkról, mert
ilyen viszonyban óhajtok lenni kegyeddel. Elhíresztelnék, hogy mohó becsvággyal keresi azt,
amit az udvarok nyelvén az uralkodó kegyének neveznek. Egyesek bizalmatlanul, mások
féltékenyen tekintenének kegyedre. A legkisebb baj még az volna, hogy kérelmezők raja
lepné el, akik a kegyed segítségével akarnák érvényesíteni ostoba igényeiket; s minthogy
nyilván nem szívesen vállalná ezt a szerepet, az alkalmatlankodók egyre gyötörnék, s végül
meggyűlölnék.”
„- Ígérem Felségednek - feleltem -, hogy parancsa szerint fogok cselekedni.”
„- Nem parancsolok semmit, Consuelo - így a király. - De számítok bölcsességére és egyenes
jellemére. Már az első pillanatban, hogy megismertem, láttam, a lelke tiszta, és a szelleme
igazságos; s mivel szerettem volna, hogy kegyed legyen szépművészeti intézményeim csillogó igazgyöngye, még Sziléziában úgy rendeztem, hogy az én költségemen kocsi várja a
határon, mihelyt oda megérkezik. Nem az én hibám tehát, hogy afféle mozgó börtönbe kényszerítették, és elválasztották pártfogójától. Addig is, míg visszaadhatom kegyednek, szeretném, ha helyettesíthetném, feltéve, hogy ugyanarra a bizalomra és ragaszkodásra méltat,
amelyet iránta érez.”
- Bevallom, kedves Amélie, hogy mélyen meghatottak atyai szavai és baráti előzékenysége.
Talán némi büszkeség is színezte érzéseimet: s amikor a király távozásakor kezét nyújtotta,
könnyek szöktek a szemembe. Majd megcsókoltam a kezét, ahogy nyilván kötelességem lett
volna; de ha már őszinte vallomást teszek, meg kell mondanom, hogy amikor meg akartam
tenni, hirtelen rémület fogott el, s a bizalmatlanság fagya valósággal megdermesztett. Arra
gondoltam, csak azért kedveskedik velem, s legyezgeti hiúságomat, hogy senkinek se szóljak
a roswaldi kalandról, amely egyes emberekben királyi politikájával ellentétes benyomást
kelthet. Arra is gondoltam, attól fél, nevetségessé teszi az irántam tanúsított jósága és hálája.
Meg aztán, akár egy villámcsapás fényénél, egyszerre magam előtt láttam Poroszország félelmetes katonai szervezetét, amelyről Trenck báró oly aprólékosan beszélt nekem; a toborzók
kegyetlenségét, szegény Karl balsorsát, s nemes Trenck rabságát, amelyet a szerencsétlen
szökevény megszabadításának tulajdonítottam; egy megvesszőzött katona jajveszékelését a
faluban, amelyen reggel áthajtottunk; s ezt az egész zsarnoki rendszert, amely a nagy Frigyes
erejének és dicsőségének alapja. Már nem tudtam személyében gyűlölni; de megint a
korlátlan kényurat láttam benne, természetes ellenségét minden szívnek, amely nem érti az
embertelen törvények szükségességét, s nem tudja követni a hatalom titkos útjait.
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IX
- Azóta - folytatta Porporina - a király nem volt többé nálam; néha Sans-Souciba kéretett, ahol
több napot töltöttem barátaim, Porporino vagy Conciolini társaságában; a kis hangversenyeken zongoráztam, Graun úr vagy Benda hegedűjét, Quantz úr fuvoláját kísértem, sőt néha
magát a királyt is.
- Ami sokkal kevésbé kellemes, mint az előbb említettekkel játszani - mondta a hercegnő -,
mert tapasztalatból tudom, hogy valahányszor kedves bátyám hamisan fúj vagy eltéveszti az
ütemet, mindig kísérőit hibáztatja, és velük veszekszik.
- Valóban így van - felelt Porporina. - S még ügyes mestere, Quantz úr sem kerülhette el ezeket a kis igazságtalanságokat. De valahányszor így elragadtatja magát, Őfelsége mindig az
őszinte tisztelet kifejezésével, szellemes bókokkal teszi jóvá hibáját, ami enyhítő balzsam a
sebzett önérzetre. S egyetlen szívélyes szavával vagy bámuló felkiáltásával el tudja feledtetni
keménységét és dührohamait, még a művészekkel is, akik pedig a világ legérzékenyebb
emberei.
- Téged is, aki annyi mindent tudsz róla, a te szerény, tiszta lelkedet is meg tudta igézni ez a
baziliszkusz?
- Bevallom, asszonyom, nemegyszer lenyűgözött a hatása, anélkül, hogy észrevettem volna.
Minthogy sohasem élek ilyen apró cselfogásokkal, mindig megtévesztenek, s csak később, ha
már gondolkoztam rajtuk, ismerem fel őket. A színházban is sokszor találkoztam a királlyal,
sőt, néha az öltözőmben is, az előadás után. Mindig atyai jóindulatot mutatott irántam. De
csak két-három alkalommal maradtunk egymagunkban, Sans Souci kertjeiben, s bevallom,
csak miután kilestem sétái időpontját, hogy szembe kerüljek vele. Ilyenkor magához szólított,
vagy udvariasan közeledett, én pedig üstökön ragadtam kérésemet. Mindig ugyanazokat az
ígéreteket kaptam, és mindig eredmény nélkül. Később taktikát változtattam, és kértem, hogy
engedjen vissza Bécsbe; de a király hol szeretetteljes szemrehányásokkal, hol fagyos szavakkal válaszolt könyörgésemre, s majdnem mindig láthatóan bosszús volt. Ez az utolsó kísérletem sem hozott több eredményt, mint az előbbiek; és még ha a király szárazon azt mondta
is: „- Menjen csak, kisasszony, senki sem tartja vissza”, nem kaptam sem elszámolást, sem
útlevelet, sem engedélyt az utazásra. Így áll a dolog, s ha helyzetem itt tűrhetetlenné válik,
már csak a szökésben bízhatom. Sajna, asszonyom, gyakran szenvedtem attól, hogy Mária
Terézia oly kevéssé ért a zenéhez; de akkor még nem sejtettem, hogy egy zenekedvelő király
még félelmetesebb lehet, mint egy botfülű császárnő.
- Nagy vonásokban elmondtam, asszonyom, milyen kapcsolatban vagyok Őfelségével. De
sohasem volt még okom, hogy attól a szeszélyétől féljek, vagy akár csak gyanítsam is, amit
fenséged feltételez, vagyis hogy a király szeretne engem. Csak épp büszkén gondoltam néha
arra, hogy csekély zenei tehetségem miatt, meg mivel egy regényes helyzetben az a szerencse
ért, hogy megmenthettem életét, némi barátsággal van irántam. Ezt gyakran mondta is, és
annyi hálával és olyan közvetlen őszinteséggel! És mivel azt is éreztem, hogy örül, valahányszor kedélyesen elcseveghet velem, lassan én is megszoktam, talán tudtomon kívül, és minden
bizonnyal akaratom ellenére, hogy én is valamiféle barátságot érezzek iránta. Különös, s nyilván meglepő is, hogy ezt mondom, de a szeretetteljes tisztelet és a reszkető bizalom érzése,
amelyet a királyi baziliszkusz, ahogy fenséged nevezi, jelenléte, tekintete, hangja és szelíd
szavai ébresztenek bennem, ez az érzésem, bármilyen meghökkentő legyen is, nagyon őszinte.
Azért vagyunk itt, hogy mindent megmondjunk egymásnak, s abban állapodtunk meg, hogy
őszintén szólhatok. Nos, kijelentem, félek a királytól, s szinte iszonyodom is tőle, ha nem
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látom s belélegzem uralmának dermesztő levegőjét; de amikor találkozom vele, mindjárt
megbűvöl, s oly odaadással vagyok iránta, amilyet egy reszkető, de kötelességtudó leány
szigorú, de jóságos apja iránt érezhet.
- Egészen megrémítesz - kiáltott a hercegnő. - Jóságos Isten, mi lesz, ha egyszer annyira
megbűvöl és hatalmába kerít, hogy elárulod neki ügyünket?
- Ettől ne féljen, asszonyom; ezt soha nem tenném! Ha barátaimról van szó, vagy akár csak
embertársaimról, nincs olyan király, bármilyen ügyes legyen is, aki meg tudna téveszteni.
- Hiszek neked; őszinte tekinteted ugyanolyan hatással van rám, mint Frigyesé terád. Ne ijedj
meg, nem akarlak összehasonlítani benneteket. Folytasd történeted, s most beszélj Cagliostróról. Hallom, hogy egyik szellemidézése alkalmával egy halottat mutatott neked, aki, gondolom, Albert gróf volt.
- Szívesen eleget teszek kívánságodnak, nemes Amélie; de ha egy újabb gyötrelmes kalandomat kell elmondanom, pedig legszívesebben valamennyit elfelejteném, akkor, megállapodásunk szerint, nekem is jogom van néhány kérdést feltennem.
- Kérdezz, s én válaszolok.
- Hiszi-e, asszonyom, hogy a holtak felkelhetnek sírjukból, vagy legalábbis, hogy arcuk
tükörképe, amely az élet látszatával bír, egy varázsló kedve szerint felidézhető, s ez a kép
olyannyira megragadja képzeletünket, hogy ismételten megmutatkozik szemünk előtt, és
valósággal megzavarja értelmünket?
- A kérdés nagyon bonyolult, s csak annyit válaszolhatok, hogy semmit sem hiszek, ami
lehetetlen. Éppoly kevéssé hiszek a mágia hatalmában, mint a halottak feltámadásában. Ami
viszont a mi szegény bolond képzeletünket illeti, azt mindenre képesnek tartom.
- Fenséged... bocsánat, fenséges barátnőm nem hisz a mágiában, holott?... De kérdésem
nyilván tapintatlan...
- Fejezd csak be: „Holott maga is gyakorolja a mágiát”, mint ahogy mindenki tudja. Nos,
gyermekem, engedd meg, hogy most mindjárt megmagyarázzam neked ezt a furcsa következetlenségemet. A varázsló Saint-Germain által küldött bűvös írás, amely tulajdonképpen
Trenck báró hozzám intézett levele, már egymagában is megértetheti veled, hogy az én állítólagos szellemidézéseim sok mindenre szolgálhatnak ürügyül. De ilyen rövid idő alatt nem
mondhatom el neked, mi mindent rejt el ez a mesterkedés a köznapi emberek szeme, az udvari
kémhálózat és a zsarnoki törvények elől. Légy hát türelemmel, mert máris elhatároztam, hogy
minden titkomba beavatlak. Jobban megérdemled, mint a kedves Kleist grófném, aki túlságosan félénk és babonás. Igen, ez az angyalian jóságos lény, ez a gyengéd szív, ahogy itt
látod, kissé megzavarodott elméjében. Hisz az ördögben, a varázslókban, a kóbor lelkekben és
a jövendőmondásban, mintha bizony nem látná, s nem fogná kezében a bölcsesség titokzatos
szálait. Olyan ez a kedves grófné, mint a régi idők alkimistái, akik sok türelem és tudás árán
valami ijesztő szörnyet teremtettek, s aztán annyira megrémültek saját művüktől, hogy végül
a lombikjukból kibúvó meghitt démon rabszolgái lettek.
- Talán én sem vagyok bátrabb, mint Kleist grófné - felelt Porporina -, s bevallom, saját szememmel tapasztalhattam Cagliostrónak, ha nem is csalhatatlanságát, de a hatalmát. Képzeljék
csak, miután megígérte, hogy megmutatja azt a személyt, akire gondolok, s akinek nevét állítása szerint a szememről olvasta le, nem őt mutatta; és azt a másik személyt élőnek mutatta,
vagyis, úgy látszik, nem tudta, hogy már meghalt. Bár kétszeresen tévedett, mégiscsak
elhunyt férjemet idézte szemem elé, s ez mindig fájdalmas és ijesztő talány lesz számomra.
- Biztosan valami kísérletet mutatott, a többi pedig csak a te képzeleted műve volt.
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- Képzeletemnek, nyugodtan állíthatom, semmi szerepe nem volt a dologban. Azt hittem,
Porpora mester képét látom meg egy tükörben vagy valami áttetsző fátyol mögött; mert vacsora alatt többször szóltam róla, s miközben egyre sajnálkoztam távolléte miatt, megfigyeltem, hogy Cagliostro nagyon ügyel szavaimra. Hogy megkönnyítsem feladatát, gondolatomban azt kívántam, hogy Porpora arca jelenjen meg előttem; őt vártam, állhatatosan, s
addig egyáltalában nem vettem komolyan ezt a kísérletet. Alig van oly pillanata életemnek,
amikor megfeledkezem Rudolstadt grófról, de akkor valóban nem gondoltam rá. Amikor
Cagliostro úr bejött velem bűvös laboratóriumába, azt kérdezte, megengedem-e, hogy bekösse
a szemem, és a kezemnél fogva vezessen. Minthogy társaságbeli férfinak ismertem, habozás
nélkül elfogadtam ajánlatát, s csak arra kértem, hogy egy pillanatig se hagyjon magamra. „Én
is éppen arra akartam kérni - felelte -, hogy egy lépéssel se távolodjon el tőlem, és ne engedje
el a kezem, bármi történjék, s bármilyen izgalomban legyen is része.” Megígértem, de nem
elégedett meg a szavammal. Ünnepélyes esküt vett tőlem, hogy nem mozdulok, s nem szólok,
vagyis néma és érzéketlen maradok a látomás ideje alatt. Majd felvette kesztyűjét, s miután
egy vállamig érő fekete bársony csuklyát borított a fejemre, körülbelül öt percig kézenfogva
vezetett, s közben nem hallottam, hogy akár egyetlen ajtót is kinyitott vagy becsukott volna. A
csuklya alatt a légkör változását sem éreztem; nem tudhattam tehát, kimentünk-e a laboratóriumból, s minthogy különböző irányokban forgolódtunk, teljesen elveszítettem tájékozódásomat. Végül megállt, s oly ügyesen vette le fejemről a csuklyát, hogy nem is éreztem.
Könnyebben lélegeztem, csak ez árulta el, hogy szemem már szabad; de oly sűrű sötétség vett
körül, hogy semmit sem láttam. Ekkor lassan egy fényes csillag tűnt fel előttem, először
gyenge, bizonytalan pislogással, majd egyre világosabban és szikrázóbban. Eleinte nagyon
távolinak látszott, de amikor már teljes fényében égett, szinte a szemem előtt volt. Ugyanezt
tapasztaljuk, gondolom, ha egy többé-kevésbé erős fényt figyelünk üvegen keresztül.
Cagliostro most a falon áttörő csillaghoz vezetett, s a túlsó oldalon egy különös ízléssel
díszített s szabályos sorokban elhelyezett, gyertyákkal megvilágított szobát láttam. A terem
díszítése és maga az egész berendezés arra vallott, hogy a helyiséget mágikus műveletekre
használják. De nem volt időm, hogy mindent alaposan megvizsgáljak; figyelmemet hamarosan egy asztalnál ülő személy kötötte le. Egymagában volt, s kezébe rejtette arcát, mintha
gyötrő elmélkedésbe mélyedt volna. Vonásait tehát nem láthattam, alakját pedig olyan köntös
fedte, amilyet még senkin sem figyeltem meg. Amennyire megítélhettem, bíborral bélelt fehér
selyemköpeny vagy kabát volt ez, gazdag, színes zsinórzattal, mellén arany hieroglifákkal,
amelyek rózsát, keresztet, háromszöget és halálfejet ábrázoltak. Annyit mindenesetre láttam,
hogy nem Porpora ül ott. Egy-két perccel később azonban a titokzatos személy, akit már-már
szobornak véltem, lassan levette kezét az arcáról, s Albert grófot láttam magam előtt teljesen
világosan: nem olyannak, mint utoljára, amikor a halál árnyai borították, hanem sápadtságában is élénknek, s ragyogónak lelkes derűjében, vagyis, amilyennek a békés magabiztosság
legszebb óráiban láttam. Csaknem felsikoltottam, s egy akaratlan mozdulattal majd eltörtem
az üveget, amely elválasztott tőle. De Cagliostro kezének heves szorításával eskümre emlékeztetett, és nem is tudom, milyen rémülettel töltött el. Egyébként is ugyanabban a pillanatban
a szoba mélyén, amelyben Albertot láttam, kinyílt egy ajtó, s több ismeretlen férfi lépett be,
nagyjában Alberthoz hasonló öltözékben, és karddal a kezében. Miután, mintha csak pantomimot játszanának, különböző furcsa mozdulatokat tettek, sorra szóltak Alberthoz, nagy ünnepélyességgel, de számomra érthetetlen nyelven. Albert felállt, feléjük ment, s válaszolt, de ő is
homályos szavakkal, amelyek semmit sem jelentettek nekem, jóllehet most már éppen olyan
jól beszélek németül, akár az anyanyelvemen. Olyan párbeszéd volt ez, amilyet álmainkban
hallunk; s a különös kép, a csodás jelenet már önmagában is álomnak tűnt, olyannyira, hogy
meg akartam érinteni magam, hogy megbizonyosodjam, nem alszom-e. De Cagliostro mozdulatlanságra kényszerített, s most olyan tökéletesen felismertem Albert hangját, hogy már
nem kételkedhettem a szemem elé idézett jelenet valóságában. Olyan nagyon szerettem volna
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szólni hozzá, hogy már-már megfeledkeztem eskümről, de ekkor a fekete csuklya megint a
fejemre hullott. Egyetlen heves mozdulatommal letéptem magamról, de a kristálycsillag már
elhomályosodott, a megint sötétség vett körül. „Ha megmozdul - súgta fülembe Cagliostro
remegő hangon -, egyikünk sem látja viszont a napvilágot.” Erőt vettem magamon, s engedelmesen követtem; sokáig jártunk, egyre irányt változtatva, az ismeretlen űrben. Végül, amikor
végleg levette fejemről a csuklyát, megint a laboratóriumban voltunk, ahol ugyanaz a gyenge
fény pislákolt, mint a kalandom kezdetén. Cagliostro nagyon sápadt volt, s még mindig
remegett; mert amikor mellette haladtam, egyre éreztem karja görcsös vonaglását, s nagyon
siettetett is, mintha rémülten menekülne. Most keserű szemrehányásokkal halmozott el, hitszegésemről szólt, meg a borzalmas veszélyekről, amelyeket fejére idéztem, amikor megfeledkeztem ígéretemről. „Tudhattam volna - tette hozzá kemény, indulatos hangon -, hogy a
nők becsületszava nem sokat ér, s az embernek nagyon kell óvakodnia attól, hogy engedjen
hiú és merész kíváncsiságuknak.”
- Addig eszembe sem jutott, hogy én is osztozzam vezetőm rettegésében. Csak arra tudtam
gondolni, hogy élve láttam Albertot, s nem is törtem a fejem, hogy emberileg lehetséges-e ez.
Még arról is megfeledkeztem, hogy a halál elrabolta tőlem ezt az egyetlen, drága barátomat.
Csak a varázsló izgalma idézte ismét emlékezetembe, hogy csoda történt, s egy kísértetet
láttam. De értelmem elutasította a lehetetlent; Cagliostro nyers szemrehányásai beteges ingerültséget váltottak ki belőlem, s ez megóvott a gyengeségtől: „Úgy beszél, uram, mintha
komolyan venné saját hazugságait - mondtam izgatottan -, nagyon kegyetlen játék ez. Igen, ön
a legszentebb dolgokkal játszik, még a halállal is.” - „Ó, bizalom és erő nélküli lélek - felelt ő,
s csupa harag volt a hangja -, úgy hiszi a halált, mint a közönséges emberek, pedig volt egy
nagy mestere, egy mestere, aki százszor elismételte önnek: »Az ember nem hal meg, semmi
sem hal meg, nincs halál.« Hazugsággal vádol engem, és feledni látszik, hogy csak egy
hazugság van itt, a halál neve az ön szentségtörő ajkán.” Ez a különös válasz, bevallom, megzavarta gondolataimat, és egy pillanatra megbénította küszködő elmém ellenállását. Hogyan
ismerhette ez az ember ilyen jól kapcsolatomat Alberttal, s még hitvallása legrejtettebb titkát
is? Osztozott talán Albert hitében, vagy csak fegyverként használta, hogy úrrá legyen képzeletemen?
- Lesújtva, zavarodottan álltam előtte. De csakhamar azt mondtam magamban, hogy nem
vállalhatom Albert hitének e durva magyarázatát, s csak Isten képes rá, s nem a szélhámos
Cagliostro, hogy felidézze a halált vagy visszaadja az életet. Most már végleg meg voltam
győződve, hogy egy megmagyarázhatatlan érzékcsalódás áldozata lettem, de egy nap talán
meglelem e titok nyitját; ezért hidegen köszönetet mondtam a varázslónak nagy tudományáért, s némi gúnnyal arra kértem, magyarázza meg azokat a furcsa szavakat, amelyeket az
árnyak váltottak egymással. Mire ő azt válaszolta, hogy nem tud eleget tenni kívánságomnak,
s meg kell elégednem azzal, hogy nyugodtnak és hasznos foglalatosságában láthattam azt a
személyt. „- Hiába is kérdezné tőlem - tette hozzá -, mire gondol, és mit cselekszik az életben.
Még a nevét sem tudom. Amikor őrá gondolt és arra kért, hogy láthassa, köztem és e személy
közt titokzatos kapcsolat jött létre, amelyet az én képességem oly hatékonnyá tudott tenni,
hogy kegyed elé idézhettem. De a tudományom ezzel véget ér.” „- Az ön tudománya - mondtam neki - erre sem képes; mert én Porpora mesterre gondoltam, s nem őt idézte elém képességeivel.” „- Erről nem tudok - mondta ő ijesztő komolysággal -, és nem is akarok tudni. Én
semmit sem láttam, sem a kegyed gondolatában, sem a mágikus táblán. Értelmem nem tudna
elviselni egy ilyen látványt, s meg kell őriznem minden szellemi képességemet, hogy hatalmamat gyakorolhassam. De a tudomány törvényei csalhatatlanok, s nyilván az történt, hogy
kegyed, talán anélkül, hogy tudatában lett volna, másra gondolt, s nem Porporára, hiszen nem
a mesterét látta.”
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- Ezek csak afféle szép szavak egy bolond ember szájából - mondta a hercegnő vállat vonva. Mindegyik a maga módján ügyeskedik; mégis van egy közös vonásuk: csalfa okoskodásukkal, amelyet az őrület logikájának nevezhetnének, mindig elérik, hogy hangzatos frázisaik
megzavarják az embereket, s övék marad az utolsó szó.
- Engem kétségtelenül megzavart - felelt Consuelo -, s már alig volt erőm, hogy gondolkozzam. Minthogy láttam Albertot, akár igaz, akár hamis volt a jelenés, még jobban fájt, hogy
örökre elvesztettem, s könnyekbe törtem ki. „- Consuelo - mondta a varázsló ünnepélyes
hangon, s kezét nyújtotta, hogy kivezessen (és gondolhatja, csak új meglepetés volt
számomra, hogy igazi nevemen szólít, amelyet itt senki sem ismer) -, nagy hibákat kell jóvá
tennie, s remélem, semmit sem mulaszt el, hogy visszanyerje lelkiismerete békéjét.” Nem volt
erőm, hogy válaszoljak. Hiába igyekeztem, hogy elrejtsem könnyeimet társaim előtt, akik
türelmetlenül vártak a szomszéd szalonban. Én még türelmetlenebbül vártam a pillanatot,
hogy magamra maradjak; s mihelyt otthon voltam, átadtam magam rettentő fájdalmamnak, s
egész éjjel a végzetes este eseményein töprengtem. Minél mélyebben akartam értelmükbe
hatolni, annál jobban tévelyegtem bizonytalanságom útvesztőjében; s be kell vallanom, hogy
nemegyszer teljességgel őrült és beteg feltételezésekre jutottam, ami még rosszabb volt, mint
ha vakon elfogadom a mágia tudományát. Belefáradtam a meddő küzdelembe, s elhatároztam,
hogy addig nem döntök ebben az ügyben, amíg meg nem világosodik előttem. De ez idő óta
nagyon érzékeny vagyok, gyakran szédülések fognak el, betegnek érzem a szellemem, s már
sosem hagy el a mélabú. Most sem fáj jobban, mint eddig, hogy elvesztettem barátomat; de a
lelkifurdalás, amelyet az ő nagylelkű bocsánata elaltatott bennem, most szüntelenül gyötör.
Hogy akadálytalanul élhetek művészi hivatásomnak, már közönyössé váltam a siker léha
mámora iránt; aztán meg ebben az országban, ahol úgy érzem, az emberek elméje éppoly
komor, mint az éghajlat...
- És mint a kényuralom - tette hozzá az apátnő.
- S ahol engem is valami fagyos szomorúság dermeszt meg, ebben az országban, erre hamar
rájöttem, nem fogok úgy fejlődni az énekben, ahogy reméltem...
- Fejlődni akarsz? Hiszen sohasem hallottunk még a tiédhez hasonló hangot, s azt hiszem,
nincs a világon olyan tökéletes énekesnő, mint te. Csak azt mondom, amit gondolok, s ez nem
Frigyes-féle bók.
- Még ha nem is tévedne fenséged, amit nem tudhatok (mert Romanina és Tesi kivételével
egyetlen énekesnőt sem hallottam) - felelt Consuelo mosolyogva -, azt hiszem, mindig új
erőfeszítéseket kell tennünk, és magasabbra törnünk, mint amit már elértünk. Egy életben,
amely cselekvés, küzdelem, merész kezdemény, megosztott rokonszenv, vagyis röviden,
csupa lelkesség, egy ilyen életben megközelíthettem volna azt az eszményt, amelyet magamban hordoztam! De a hideg szabályosság, amely itt uralkodik, a katonás rend, amely még a
színház kulisszái között is érvényesül, egy olyan közönség nyugodt és háborítatlan jóakarata,
amely saját ügyeire gondolva hallgatja énekünket, a király magas pártfogása, amely eleve elrendelt sikert biztosít nekünk, a vetélkedés hiánya a művészek között, a megújulásé a darabok
válogatásában, s mindenekelőtt a véget nem érő fogság tudata; ez a hidegen dolgos, szomorúan dicsőséges s szükségszerűen mohó polgári élet, amely Poroszországban a mi osztályrészünk is lett, minden tökéletesedés reményét, sőt vágyát is kioltotta belőlem. Vannak napok,
amikor már oly kevés lendületet érzek magamban, s nyomát sem annak a bizsergető hiúságnak, amely minden művészt új erőfeszítésekre sarkall, hogy szeretném, ha kifütyülnének, csak
ébredjek végre fel. De sajna, ha kések is belépésemmel, vagy hangom elszíntelenedik a
befejezés előtt, mindig ugyanazt a tapsot hallom. Hogyan örüljek neki, ha egyszer nem
érdemlem meg? S ha véletlenül megérdemlem, csak még jobban fáj, mert akkor is hivatalosan
van kiszabva, s az illem szerint méretezve, holott érzem, hogy őszintébb tapsot érdemelnék!
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Nyilván nagyon gyermetegnek ítéli szavaimat, nemes Amélie; de meg akarta ismerni egy
színésznő lelkének mélyét, s én semmit sem rejtek el ön elől.
- Olyan természetesen magyarázod a dolgot, hogy úgy érzem, mintha magam élném át. Hogy
kedvedre tegyek, majd fütyülni fogok, ha egyszer érzéketlennek látlak, csak azt ne kívánd,
hogy rózsacsokrot is dobjak, ha már felébresztettelek!
- Sajna, jó hercegnő, egyik cselekedetével sem nyerné el a király tetszését. A király nem
akarja, hogy megsértsék a művészeit, mivel tudja, hogy a becsmérlést rajongás követi. Nincs
tehát ír az én bajomra, s nagylelkű elhatározásával sem segíthet rajtam. Kedvetlenségemet
napról napra növeli a megbánás, hogy szerelem és odaadás helyett e hamis létet választottam,
amelyben egyetlen igaz érzés sincs. Főleg Cagliostróval történt kalandom óta vigasztalan
mélabú fészkelte magát szívembe. Nincs éjjel, hogy Albertról ne álmodjam s mindig haragosnak látom, vagy közönyösnek és gondterheltnek; érthetetlen nyelven beszél, s szerelmünktől
idegen elmélkedésekbe mélyed, ahogy a mágikus jelenet során láttam. Amikor felébredek,
hideg verítékben fürdöm, s sírva gondolok arra, hogy abban az új létében, amelybe a halál
vetette, lelke talán fájdalmasan és döbbenten érzi az én elutasító hálátlanságomat. Hiszen én
öltem meg, ez bizonyos; s egyetlen embernek sem áll hatalmában, bármilyen egyezséget
kötött légyen is az ég és a pokol erőivel, hogy összehozzon vele. Semmit sem tehetek hát jóvá
életemben, amely mindig is haszontalan és magányos lesz, s egy vágyam van már csupán, bár
fejezhetném be minél előbb.
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X
- Nem leltél új barátokra? - kérdezte most Amélie hercegnő. - Nincs senki e sok tudós és
tehetséges ember közt (s bátyám mindig dicsekedve emlegeti, hogy a világ minden tájáról
gyűjtötte egybe őket), aki méltó volna, hogy tisztelettel tekints rá?
- Biztosan van, asszonyom; s ha nem érezném a magány és elzárkózás szükségét, nem egy
jóakaró lelket találhattam volna. Cochois kisasszony...
- Vagyis d’Argens márkiné...
- Nem tudtam, hogy ez a neve.
- Tapintatos vagy, s igazad van. Nos, figyelemre méltó hölgy a kisasszony?
- A legteljesebb mértékben, s alapjában nagyon jószívű, bár kissé büszke rá, hogy a márki úr
annyit tanítja és annyit foglalkozik vele, és egy kissé felülről tekint társaira, a művészekre.
- Nagyon meg volna alázva, ha tudná, hogy te ki vagy. A Rudolstadtok az egyik legnevesebb
család Szászországban, a d’Argens-ok viszont csak afféle provence-i vagy languedoc-i
kurtanemesek. És milyennek találod Cocceji úrhölgyet? Ismered?
- Minthogy Barberini kisasszony házassága óta már nem táncol az Operában, s többnyire
vidéken él, nem volt sok alkalmam, hogy találkozzam vele. Valamennyi színésznő közül
iránta éreztem a legnagyobb rokonszenvet, s ő is, meg ura is gyakran hívott, hogy látogassam
meg őket birtokukon; de a király értésemre adta, hogy nagyon nem volna ínyére a dolog, s
ezért mindig le kellett mondanom, bár nem tudom, miért fosztanak meg ettől az örömtől.
- Én megmondom. A király, udvarolt Barberini kisasszonynak, de a táncosnő mégis a
kancellár fiát választotta, s a király most attól fél, hogy te is követed a rossz példát. A férfiak
közül senkivel sem barátkoztál meg?
- Nagyon kedvelem Franz Benda urat, a király első hegedűsét. Sok hasonlatosság van kettőnk
sorsa közt. Akárcsak én, ő is zingaro-életet élt gyermekkorában; s akárcsak én, ő is megvetéssel tekint az evilági dicsőségre, és minden vagyonnál többre becsüli szabadságát. Már sokszor elmesélte, hogyan menekült el a szászországi udvarból, hogy a vándorművészek kóbor,
vidám és nyomorúságos sorsában osztozzék. A világ nem tudja, milyen kitűnő művészek
járják az országutakat és a városok utcáit. Bendát egy öreg vak zsidó tanította, nem iskolában,
hanem az erdők fái alatt és a folyók partján. Löbelnek hívták, s Benda mindig csodálattal
beszél róla, bár egy szalmaágyon vagy talán egy útszéli árokban halt meg. Mielőtt hegedülni
kezdett, Bendának csodálatos hangja volt, s énekes akart lenni. De Drezdában a sok gond és
bánat megtörte a hangját. A kóbor szabadság tiszta levegőjén új tehetséget fedezett fel
magában, géniusza újra virágba szökkent; s e vándor zeneiskolából került ki az a csodálatos
virtuóz, akivel őfelsége oly szívesen kamarázik. Georg Benda, a hegedűs legfiatalabb öccse,
ugyancsak eredeti tehetség, amellett hol epikureus, hol embergyűlölő. Csapongó szelleme
nem mindig rokonszenves, de mindig érdekes. Azt hiszem, ő nem fog révbe jutni, mint
fivérei, akik már megadással hordozzák a királyi zenerajongás arany láncát. De ő, talán mert a
legfiatalabb, talán mivel fékezhetetlen természet, mindig szökésről beszél. Oly jó szívvel
unatkozik itt, hogy nekem is öröm, ha vele unatkozhatom.
- És nem reméled-e, hogy, ha már ily jól osztoztok az unalomban, valami gyengédebb
érzésben is osztoztok majd? Nem ez volna az első eset, hogy a szerelem unalomból születik.
- Nem tartok ettől, s nem is remélem - felelt Consuelo -, mert érzem, hogy sosem lesz így.
Mondtam már, kedves Amélie, hogy valami különös dolog megy végbe bennem. Amióta
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Albert nincs többé, szeretem, csak rá gondolok, s nem tudok mást szeretni. Azt hiszem, ez az
első eset, hogy a szerelem a halálból született, mert velem ez történt. Nem tudok vigasztalódni, hogy megtagadtam a boldogságot attól a lénytől, aki méltó volt rá, s ez a makacs bánatom
már valóságos rögeszmévé fajult, afféle szenvedéllyé vagy talán őrületté is!
- Kissé valóban annak látszik - mondta a hercegnő. - Legalábbis betegségnek... De olyan
betegségnek, amelyet nagyon megértek, és amelyben én is osztozom; mert egy távollevő
embert szeretek, s talán soha többé nem látom; kicsit olyan ez, mintha egy halottat szeretnék...
De nem találod-e, kedvesem, hogy bátyám, Heinrich herceg elragadó gavallér?
- Kétségtelenül.
- Mindent értékel, ami szép, igaz művészlélek, és hős is háború idején; arca megnyerő, bár
nem szép, szelleme büszke és független, ellensége a kényuralomnak, engedetlen rabszolga,
aki merészen szembeszáll zsarnoki bátyánkkal; egyszóval, ő a család legrokonszenvesebb
tagja. Mondják, téged nagyon szeret; nem mondta neked?
- Tréfának gondoltam.
- S nem volna kedved komolyan venni?
- Nem, asszonyom.
- Nagyon válogatós vagy, kedvesem; mi a kifogásod ellene?
- Van egy nagy hibája, ami legyőzhetetlen akadálya volna szerelmemnek: hercegnek született.
- Köszönöm a bókot, gonosz lélek! Nem miatta ájultál hát el a minap a színházban. Azt mondják, hogy a király, látva, hogyan néz rád, féltékenységében még az előadás kezdetén őrizetbe
vétette, s te bánatodban lettél rosszul.
- Nem is tudtam, hogy a herceget fogságba vetették, s meg vagyok győződve, hogy nem
miattam történt. Balesetemnek egészen más oka volt. Képzelje, asszonyom, hogy miközben
énekeltem, kissé gépiesen, ahogy ez itt nagyon gyakran megtörténik velem, véletlenül a színpad melletti páholyok felé tekintettem, s Golovkin úr páholyának mélyén hirtelen egy sápadt
arcot láttam, amint kissé előrehajol, és reám tekint. Albert arca volt, asszonyom. Láttam,
megismertem. Isten előtt esküszöm: nem tudom, nem agyrém volt-e az egész, de semmiféle
érzékcsalódás nem lehet megtévesztőbb és borzalmasabb.
- Szegény gyermek! Látomásaid vannak, kétségtelen.
- Még nem mondtam el mindent. Múlt héten, amikor elhoztam Trenck báró levelét, távozáskor eltévedtem a palotában; s amikor a ritkaságok tárának bejáratánál Stoss úrral találkoztam,
megálltam, hogy beszélgessünk egy kicsit. Nos, ott megint Albert arcát láttam, s míg előző
este, a színházban, közönyösnek tűnt itt, már csupa fenyegetés volt, ahogy álmaimban is mindig haragosnak vagy megvetőnek látom.
- Stoss úr is látta?
- Igen, és azt mondta, hogy ez az ember bizonyos Triszmegisztosz, aki fenségedet halottidézésekkel szórakoztatja.
- Szentséges ég! - kiáltott Kleist grófné elsápadva. - Mindig tudtam, hogy ez az ember igazi
varázsló! Ha csak ránézek, mindjárt rémület fog el. Bár arckifejezése nemes és vonásai is
szépek, valami ördögi tűz lobog a szemében, s bizonyos vagyok, hogy akár Proteusz, bárkinek
a külsejét magára tudja venni, hogy megijessze az embereket. Amellett csupa rosszindulat és
lázongás, mint a magafajta alakok általában. Emlékszem, egy alkalommal, hogy horoszkópomat készítette, váratlanul rám támadt, csak azért váltam-e el Kleist gróftól, mert tönkrement.
Bűnömül rótta fel a dolgot. Védekezni akartam, s mivel kissé fölényesen beszélt velem,
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megharagudtam, mire ő elég indulatosan megjósolta, hogy megint férjhez megyek, s második
férjem miattam pusztul majd el, még szánalmasabban, mint az első, én pedig lelkifurdalásaimban és a közvélemény ítéletében lelem büntetésemet. Amikor ezeket mondta, arca oly
rettenetes lett, hogy a halottaiból feltámadt Kleist urat véltem magam előtt látni, s sikoltozva a
fenséges asszony lakosztályába menekültem.
- Emlékszem, nagyon mulatságos jelenet volt - mondta a hercegnő, aki időnként, akarata
ellenére is, régi száraz, keserű hangján beszélt -, halálra nevettem magam.
- Nem volt min nevetni! - mondta Consuelo angyali egyszerűséggel. - De hát ki ez a Triszmegisztosz? És minthogy fenséged nem hisz a varázslókban...
- Megígértem, hogy egyszer elmondom neked, mi a varázslat. Ne légy türelmetlen. Most elégedj meg azzal, hogy Triszmegisztoszt, a jóst, igen nagyra becsülöm, s egy nap még jelentős
szolgálatokat tehet mindhármunknak... és másoknak is!...
- Szeretném látni - mondta Consuelo. - S bár remegek a gondolattól, szeretnék nyugodt fővel
meggyőződni, vajon úgy hasonlít-e Rudolstadt gróf úrra, ahogy akkor képzeltem.
- Hogy hasonlít-e Rudolstadt grófra?... Most eszembe juttatsz egy dolgot, amelyről majd
megfeledkeztem, pedig talán nagyon egyszerű magyarázatát adja ennek a nagy rejtélynek...
Várj csak, hadd szedem össze a gondolataimat... igen, már tudom. Figyelj csak szavaimra,
szegény gyermekem, s mindjárt megérted, hogy óvakodnod kell mindentől, amit természetfelettinek vélnél. Cagliostro Triszmegisztoszt mutatta neked; mert Triszmegisztosz kapcsolatban van Cagliostróval, s ő is itt járt tavaly, amikor Cagliostro Berlinben tartózkodott. Triszmegisztoszt láttad a színházban, Golovkin gróf páholyában; mert Triszmegisztosz a gróf
házában lakik, s együtt búvárolják a kémiát és alkímiát. És Triszmegisztoszt láttad másnap is
a kastélyban; mert azon a napon, nem sokkal később, hogy elbocsátottalak, nálam járt; s
mellesleg mondva, sok részletet mesélt Trenck szökéséről.
- Csak hogy dicsekedjék, ő is segített az ügyben - szólt közbe Kleist grófné -, s mindjárt olyan
összegeket hajtson be fenségeden, amelyeket nyilván sosem költött erre a célra. Gondoljon
fenséged, amit akar, én mégis meg merem mondani, hogy ez az ember közönséges szélhámos.
- Amitől még lehet nagy varázsló, igaz, Kleist grófné? Hogy egyezteted össze azt, hogy vakon
hiszel a tudományában, őt magát pedig megveted?
- Ó, a kettő nagyon jól megfér egymással. Félek a varázslóktól, de gyűlölöm őket. Az
ördöggel is így vagyunk.
- Mégis látni akarjuk az ördögöt, s nem tudunk meglenni varázslók nélkül? Ez a te logikád,
szép grófné!
- De asszonyom - szólt közbe Consuelo, aki nagy figyelemmel hallgatta ezt a különös vitát -,
honnan tudja, hogy ez az ember hasonlít Rudolstadt grófra?
- Majd elfelejtettem... Egy nagyon köznapi véletlen kapcsán tudtam meg. Azon a reggelen,
amikor Supperville elmesélte kettőtök történetét, mindaz, amit Albert gróf különös személyéről mondott, nagyon felkeltette kíváncsiságomat, s tudni szerettem volna, szép ember volt-e, s
egyezett-e külseje rendkívüli képzeletével. Supperville néhány pillanatig eltűnődött, majd így
válaszolt: „Azt hiszem, asszonyom, nincs nehéz dolgom, ha pontos képet akarok adni róla. A
játékszerei közt van egy eredeti figura, aki ijesztően hasonlítana szegény Rudolstadt grófra, ha
kissé soványabb és sápadtabb volna, s másként fésülné a haját. Varázslójára, Triszmegisztoszra gondolok.” Ami megadja a titok nyitját, szépséges özvegyasszony; és e megoldás éppúgy
nem boszorkányság, mint amit Cagliostro, Triszmegisztosz, Saint-Germain és társaik művelnek.
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- Nagy kő esett le a szívemről, és sűrű fekete fátyol a szememről - mondta Porporina. Érzem, valósággal újjászülettem, s végre felébredtem gyötrő álmomból. Nem is tudom,
hogyan mondjak köszönetet e magyarázatért! Nem vagyok tehát őrült, nincsenek látomásaim,
s nem kell már félnem önmagamtól!... De látja, milyen az emberi szív! - tette hozzá rövid
tűnődés után. - Azt hiszem, most megint visszasírom félelmemet és gyengeségemet. Abban a
fejvesztett állapotomban már szinte meggyőztem magam, hogy Albert nem halt meg, s miután
ijesztő látomásokkal büntet mindazért, amit ellene elkövettem, vezeklésem után felhőtlen
homlokkal, harag nélkül tér vissza hozzá. Most megbizonyosodtam, hogy Albert békésen
alszik ősei sírboltjában, nem kel fel álmából, a halál nem engedi el ölelő karjából, s ez a bizonyosság mindennél fájóbb!
- Hát kételkedhettél ebben? Látom, az őrület is boldoggá teheti az embert; én nem reméltem
már, hogy Trenck kiszabadul sziléziai börtönéből, pedig lehetséges volt, és meg is történt.
- Ha elmondanám, szép Amélie, a sok feltevést, amellyel szegény elmém küszködött, belátná,
hogy valószínűtlenségük ellenére is volt bennük némi lehetőség... Például, egy végletes önkívület... Albert hajlamos volt erre... De nem akarom megismételni ezeket az esztelen találgatásokat; nagyon fájdalmas ez nekem, mert már tudom, hogy akit Albertnak véltem, csak
egy szélhámos.
- Triszmegisztosz nem az az ember, akinek gondolják... De bizonyos, hogy nem Rudolstadt
gróf, mert már több éve ismerem, s foglalkozására, legalábbis látszólag, jövendőmondó.
Egyébként sem hasonlít annyira Rudolstadt grófra, mint te képzeled. Supperville, aki tehetségesebb orvos, semhogy egy önkívületbe esett embert eltemettessen, s nem hisz a kóbor szellemekben, olyan különbséget látott kettejük közt, amit te zavarodban nem vettél észre.
- Szeretném megint látni ezt a Triszmegisztoszt - mondta Consuelo gondterhelt arccal.
- Nem hiszem, hogy hamarosan láthatod - felelt hidegen a hercegnő. - Mert még azon a
napon, amikor a palotában találkoztatok, Varsóba utazott. Sohasem marad három napnál
tovább Berlinben. De egy év múlva biztosan visszajön.
- És ha ő volna Albert... - makacskodott Consuelo réveteg tekintettel.
A hercegnő vállat vont.
- Úgy látom - mondta -, a sors arra ítélt, hogy csupa őrült barátom és barátnőm legyen. Az
egyik azt hiszi, hogy a varázslóm az ő volt férje, az Istenben boldogult Kleist kanonok, a
másik meg, hogy az ő elhunyt ura, Rudolstadt gróf; még szerencse, hogy az én fejem józan,
mert én talán Trencknek vélném, aminek aztán Isten tudja, miféle következményei lehetnének. Szerencsétlen egy varázsló ez a Triszmegisztosz, hogy nem tud némi hasznot húzni ebből
a sok hasonlatosságból! Ugyan, Porporina, szépséges virágszál, ne nézzen rám ilyen döbbent
és felháborodott arccal. Tegyen már rendet elméjében. Ha Albert gróf nem halt meg, hanem
felébredt önkívületéből, nem gondolja-e, hogy egy ilyen érdekfeszítő esemény nagy feltűnést
keltett volna mindenfelé? Hiszen kapcsolatban van a családdal, s nyilván azonnal értesítették
volna nagy örömükről.
- Nem vagyok velük kapcsolatban - felelt Consuelo. - Wenceslawa kanonissza csak kétszer írt
nekem ebben az évben, s mindkét alkalommal szomorú hírt közölt: először Christiannak, férjem apjának halálát, azt is hozzátéve, hogy az öregúr életének e hosszú és fájdalmas alkonya
során egy pillanatig sem ébredt szerencsétlensége tudatára; majd másik fivérének, Friedrich
bárónak halálát; őt szenvedélye ölte meg, mert vadászat közben egy mély szakadékba zuhant
Schreckenstein végzetes hegyéről. Feleltem a kanonisszának, ahogy illik, de nem mertem
felajánlani, hogy személyesen is kifejezem részvétemet. Leveleinek hangja után ítélve jóság
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és gőg küszködött szívében. Kedves gyermekének, nagylelkű barátnőjének nevezett, de
semmiképp sem mutatta, hogy igényt tartana szeretetem segítségére vagy gondosságára.
- Azt gondolod tehát, hogy Albert feltámadt, s most nyugodtan és ismeretlenül él az Óriások
kastélyában, téged pedig nem értesített, és senki sem gyanítja a dolgot a nevezett kastély
falain kívül?
- Nem, asszonyom, nem gondolom, mert ez teljességgel lehetetlen, s őrület volna részemről,
ha mégis hinni akarnám - felelt Consuelo, kezébe temetve könnyektől ázott arcát.
Ahogy az éjszaka előrehaladt, a hercegnőn láthatóan egyre inkább úrrá lett rossz természete;
könnyed és csúfolódó hangja, ahogy Consuelo szívének oly kedves dolgokról beszélt,
végtelen fájdalmat okozott a leánynak.
- Hagyd már a búslakodást, kedvesem - szólt most hirtelen Amélie. - Szép kis örömünnepet
ülünk! Te ijesztő történeteiddel a falra fested az ördögöt, Kleist grófné meg egyre remeg és
sápítozik, s azt hiszem, mindjárt meghal félelmében; én meg, aki boldog és vidám akartam
lenni, szenvedek, mert látom, hogy te nagyon szenvedsz, szegény gyermekem!...
A hercegnő utolsó szavait már meleg hangon mondta, s amikor Consuelo felemelte a fejét, a
rokonszenv könnyét látta az arcán, holott ajkát még mindig a gúny mosolya torzította el.
Megcsókolta az apátnő feléje nyújtott kezét, s szívében szánta a szerencsétlent, hogy nem tud
négy álló óráig egyfolytában jó lenni.
- Bármilyen rejtélyes legyen is az Óriások kastélya - tette hozzá a hercegnő -, bármilyen
berzenkedő a kanonissza gőgje, s titoktartók a szolgák, hidd meg, ott sem történhet semmi,
amit ne kapna szárnyára, mint a világ minden más eseményét, a fürge szóbeszéd. Hiába rejtegették Albert különcségeit, hamarosan az egész tartományban híresztelték a dolgot, s amikor
Supperville-t szegény urad betegágyához hívták, már a kis bayreuthi udvarban is beszélték
róla. Van egy másik titok is a családban, amelyet ugyanolyan gonddal rejtegetnek, s éppoly
kevéssé tudtak az emberek rosszmájúságától megóvni: nem sokkal unokabátyja halála után a
fiatal Amélie bárónő megszökött egy jóképű kalandorral.
- Én csak jóval később hallottam erről, és azt is mondhatom, asszonyom, hogy mégsem derül
ki minden ezen a földön, mert ma sem ismerik annak a férfinak a nevét és foglalkozását, aki a
fiatal bárónőt megszöktette, és nem tudják, hol rejtőzködnek.
- Valóban, Supperville is ezt mondta. Lám, az öreg Csehország a titokzatos kalandok hazája;
amiből azonban nem következik, hogy Albert...
- Az ég szerelmére, asszonyom, ne beszéljünk többé erről. Bocsánatáért esedezem, hogy
hosszú történetemmel untattam, s ha fenséged úgy rendelkeznék, hogy vonuljak vissza...
- Hajnali két óra! - kiáltott Kleist grófné, aki reszketve hallgatta a kastély órájának gyászos
kongását.
- Akkor el kell válnunk, kedves barátnőim - emelkedett fel a helyéről a hercegnő. - Mert
Anspach néném már reggel hétkor felébreszt, hogy kedves ura kalandjával szórakoztasson. Az
őrgróf most jött meg Párizsból, ahol a bolondulásig belehabarodott Clairon kisasszonyba.
Mert, szép Porporina, a színház királynői a föld valóságos királynői, mi csak jog szerint
vagyunk azok, nektek jutott tehát a jobbik rész. Nincs koronás fő, amelyet ne tudnátok elvenni
tőlünk, ha éppen kedvetek tartja, s cseppet sem lepődnék meg, ha egy szép nap Hippolyte
Clairon kisasszony, ez az értelmes lány, lenne az igazi Anspach őrgrófné, s nem néném, aki
nagyon ostoba. Adj csak rám egy bundát, Kleist grófné, elkísérlek benneteket a folyosó
végéig.
- És fenséged egyedül jön vissza? - kérdezte a grófné nagyon zavartan.
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- Teljesen egyedül - felelt Amélie -, s cseppet sem fogok félni sem az ördögtől, sem a
koboldoktól, pedig, mint mondják, már jó néhány éjszaka a kastélyban tartják gyűléseiket.
Gyere csak, Consuelo, és figyeld meg, hogy reszket majd félelmében Kleist grófné, amikor
végigmegyünk a folyosón.
A hercegnő felvett egy gyertyatartót, s elsőnek indult, kézenfogva Kleist grófnét, aki valóban
nem látszott nagyon nyugodtnak. Consuelo követte őket, ő is kissé ijedten, bár nem tudta,
mitől fél.
- De asszonyom - mondta Kleist grófné -, baljós óra ez, esküszöm, s valóságos istenkísértés
most végigmenni a kastélynak e részén. Igazán megengedhetné, hogy egy félórát várjunk. Fél
háromkor már nincs semmi baj.
- Nem, nem - makacskodott Amélie -, nem bánom, ha találkozunk vele, legalább látom,
milyen képe van annak a nőszemélynek.
- Kiről beszélnek? - kérdezte Consuelo, Kleist grófné mellé lépve.
- Nem tudod? - felelt a hercegnő. - A fehér asszony, aki, valahányszor a királyi család egy
tagja halálán van, a kastély lépcsőin és folyosóin söpröget, néhány éjszaka óta ismét megjelent. Azt mondják, éppen ezen a részen végzi munkáját. Vagyis az én napjaim vannak megszámlálva. Ezért látsz ilyen nyugodtnak. Hallom, hogy sógornőm, a porosz királyné (a legszegényebb fő, amely valaha koronát hordott) már nem mer itt aludni, s minden este Charlottenburgba megy; de minthogy végtelenül tiszteli a sepregető asszony-t, mint egyébként királyné
anyám is, aki e tekintetben éppoly kevés értelemmel bír, mint a menye, a két hölgy szigorú
parancsot adott, hogy senki se lesse meg a kísértetet, és semmiképp ne zavarja nemes tevékenységében. Így aztán alaposan kisöprik a kastélyt, mégpedig maga Lucifer végzi a munkát,
de azért, láthatod, még mindig elég piszkosak a folyosóink.
Ebben a pillanatban egy nagy macska ugrott elő a folyosó egy homályos sarkából, s fújva,
nyávogva rohant el Kleist grófné mellett, aki szívet tépőn felsikoltott, s vissza akart szaladni a
hercegnő lakosztályába; de Amélie erővel visszatartotta, s nyers, rekedt nevetése a süvítő
szélnél is gyászosabban csengett a tág folyosó visszhangzó falai közt. Consuelo reszketett a
hidegtől, s talán a félelemtől is, mert Kleist grófné eltorzult arca mintha valóságos veszélyről
tanúskodott volna, s a hercegnő erőltetett, hetvenkedő jókedve is inkább azt mutatta, hogy ő
sem nagyon biztos a dolgában.
- Bámulom királyi fenséged hitetlenségét - mondta Kleist grófné zihálva, s kissé haragosan is;
- Ha látta és hallotta volna ezt a fehér nőt, ahogy én láttam és hallottam Felséges apja halála
előtt...
- Mivel, sajna, biztos vagyok benne - felelt Amélie sátáni kacajjal -, hogy nem bátyám,
Felséges urunk és királyunk halálát jelzi, nagyon örülök, hogy miattam jött. Az ördögi nő
tudja, hogy csak akkor lehetek boldog, ha valamelyikünk meghal.
- Könyörgök, asszonyom, ne beszéljen így ebben az órában! - mondta Kleist grófné, akinek
úgy vacogott a foga, hogy alig tudott beszélni. - Álljon meg, az ég szerelmére, és figyeljen:
nem ijesztő ez?
A hercegnő gúnyos arccal megállt, s mivel ruhája, amelynek selyme vastag és merev volt,
mint a karton, már nem fedte el suhogásával a távoli zajokat, három hősnőnk, akik már csaknem odaértek a folyosó végén nyíló nagy lépcsőhöz, most tisztán hallhatta egy seprű egyenetlen koppanásait a kőlépcsőn. Úgy tűnt, fokról fokra jön felfelé, egyre közelebb, mintha egy
munkájában megkésett inas végezne gyorsan a dolgával.
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A hercegnő egy pillanatig habozott, majd határozott arccal szólt:
- Minthogy ott nincs semmi természetfeletti, tudni akarom, egy alvajáró inas vagy mókás
apród tekereg-e a folyosón. Hajtsd arcodra a fátyladat, Porporina, nem szabad, hogy velem
lássanak. Te meg, Kleist grófné, akár össze is eshetsz, ha éppen kedved tartja. De vedd tudomásul, hogy akkor itt hagylak. Te meg, hős Rudolstadt grófné, aki már nagyobb veszélyekkel
is szembenéztél, kövess, ha szeretsz.
Amélie határozott léptekkel a lépcsőfeljárat felé indult; Consuelo követte, át akarta venni a
gyertyatartót, de a hercegnő nem adta ki a kezéből; Kleist grófné, aki éppúgy félt előremenni,
mint magára maradni, erősen megmarkolva Porporina köpenyét, bizonytalan léptekkel haladt
mögöttük.
Most már nem hallották az alvilági seprű koppanásait, s a hercegnő a korláthoz érve, magasra
emelte a gyertyatartót, hogy messzebbre lásson. De vagy mert kevésbé volt nyugodt, mint
ahogy mutatta, vagy mivel valami szörnyű tárgyat pillantott meg, keze hirtelen megremegett,
s az aranyozott gyertyatartó rettentő lármával a körbefutó lépcsősorok aljára zuhant. Ekkor
Kleist grófné elvesztette a fejét, s nem törődve a hercegnővel, sem Consuelóval, visszafutott,
és addig tapogatózott a sötétben, míg meg nem találta úrnője lakosztályának ajtaját, amely
mögött aztán meghúzódott. A hercegnő legyőzhetetlen izgalmával és veresége szégyenével
küszködve ugyancsak meghátrált, s Consuelóval a nyomában, eleinte lassan, majd egyre gyorsabban lakosztálya felé menekült, mert lépéseket hallott maga mögött, de nem az énekesnőét,
aki akkor már vele egyvonalban haladt, s talán nála határozottabban viselkedett, holott cseppet sem akart hősiesnek látszani. E különös léptek, amelyek egyre közeledtek, úgy csattogtak
a sötétben a lépcsőfokokon, mint egy öregasszony papucsa, s közben a seprű is szüntelen
dolgozott, tompa puffanással ütődve, hol jobbra, hol balra, a falhoz. Consuelo igen hosszúnak
találta ezt a rövid utat: ha van, ami egy valóban szilárd és egészséges lélek bátorságát is
megtöri, akkor az a veszély, amelyet nem lehet előrelátni, sem megérteni. A leány nem akart
feleslegesen hősködni, s egyszer sem nézett hátra. A hercegnő később azt állította, hogy ő
megtette, de semmit sem látott a sötétben; senki sem cáfolhatta, de nem is erősíthette meg
állítását. Consuelo csak arra emlékezett, hogy Amélie nem lassította meg lépteit, egy szót sem
szólt e kényszerű visszavonulásukban, s oly gyorsan nyitott be lakosztályába, hogy sietségében majd Consuelo orra előtt csapta be az ajtót. De Amélie nem vallotta be gyengeségét, s
gyorsan visszanyerve hidegvérét, egyre csúfolta a szinte görcsökben fetrengő Kleist grófnét,
és keserűen szemére vetette gyáva önzését. A jószívű Consuelo szánakozva tekintett a szerencsétlenre, mire a hercegnő is megenyhült kissé kegyeltje iránt. Már kegyesen észrevette, hogy
Kleist grófné nem hallja szavait, s fejét a párnákba fúrva aléltan fekszik egy heverőn. Az ura
hármat ütött, amikor a szegény teremtés egészen magához tért; de rémületében még most is
patakzottak könnyei. Amélie végre belefáradt abba a szerepébe, hogy nem hercegnő, s már
nem akarta önmagát kiszolgálni, sem egyedül levetkőzni, és talán valami baljós előérzet is
szorongatta a szívét. Ezért elhatározta, hogy reggelig maga mellett tartja Kleist grófnét.
- Addig biztosan találunk valami ürügyet, amivel megszépítjük a dolgot, ha bátyám közben
hallana róla - mondta. - A te jelenlétedet, Porporina, viszont nehezebb volna megmagyarázni,
és semmiképp sem szeretném, ha látnának, amikor elmégy tőlem. Ezért magadban kell távoznod, éspedig azonnal, mivel ebben az átkozott fogadóban nagyon korán kelnek. Te meg,
Kleist barátnőm, nyugodj meg végre, itt tartalak, és ha maradt még benned cseppnyi értelem,
magyarázd el, melyik kapun jöttél be, és hol hagytad a szolgádat, hogy Porporina az ő
segítségével távozhasson.
A félelem oly önzővé teszi az embert, hogy Kleist grófné, boldogan, hogy nem kell már
szembenéznie a folyosó retteneteivel, és cseppet sem törődve Consuelo szorongásával, hogy
egyedül kell megtennie ezt az utat, egyszeriben magához tért, részletesen megmagyarázta,
67

merre kell mennie, és a jelszót is megmondta, amire hűséges szolgája, aki a palota bejáratának
egyik rejtett és jól védett helyén várja, mindenben rendelkezésére áll majd.
Consuelo figyelmesen meghallgatta, és most már biztos lévén benne, hogy nem téved el a
palotában, búcsút vett a hercegnőtől, aki nem is gondolt rá, hogy elkísérje a hosszú folyosón.
A leány tehát egyedül indult útnak, szinte tapogatózva, és minden nehézség nélkül jutott a
baljós lépcsőig. Egy lámpa égett lent, a lépcső első fokai felett, s Consuelo ennek világánál
ment le, anélkül, hogy bármilyen rémmel találkozott volna, és egy pillanatig sem félt. Most
akarata adott neki bátorságot, érezte, kötelessége ez a boldogtalan Amélie iránt, s ilyenkor
mindig határozott és erős volt. Végül egy kis rejtekajtón át, amelynek kulcsát Kleist grófnétól
kapta, egy hátsó udvarba jutott, ahonnan már ki tudott menni a palotából. Amikor már
egészen künn volt, a fal mentén sietett tovább, hogy megkeresse a szolgát. Mihelyt kimondta
a megbeszélt jelszót, árnyék vált el a faltól, eléje jött egy bő köpenybe burkolt férfi, meghajolt
előtte, s tisztelettudóan, szó nélkül, a karját nyújtotta.
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XI
Consuelo tudta, hogy Kleist grófné nem egy este gyalog jött a palotába, vastag, fekete kendővel a fején, sötét köpenybe burkolózva, s egy szolgába karolva, hogy ne vegyék észre gyakori
titkos látogatásait Amélie hercegnőnél. Arra számított, hogy a személyzet ügyet sem vet rá,
mert előkelő kéregetőnek vélhették, aki szégyelli koldus voltát, amikor segítségért kopogtat
be a királyi család valamelyik tagjához. De az úrnő és bizalmasa minden elővigyázatossága
ellenére érintkezésük nyílt titok volt; s a király csak azért tűrte el, mert tudta, hogy vannak kis
botrányok, amelyek felett jobb szemet hunyni, semmint küzdve ellenük, naggyá dagasztani
őket. Azt is tudta, hogy amikor együtt vannak, a két hölgy többet foglalkozik Trenck báróval,
mint a mágiával; s jóllehet a két beszédtéma egyaránt ellenszenves volt neki, nem szólt az
ügyről, s magában még hálás is volt húgának e látványos titkolózásért, amely őt, a királyt
egyes emberek szemében minden felelősségtől mentesítette. Szívesen megjátszotta a félrevezetett ember szerepét, annak viszont látszatát sem akarta vállalni, hogy helyesli húga szerelmét és bolondságait. Ezért sújtott le haragja a szerencsétlen Trenckre, s képzelt bűnökkel is
vádolnia kellett a szép bárót, nehogy az emberek megsejtsék kegyvesztésének igazi okát.
Porporina egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy Kleist grófné embere, aki karját
nyújtotta, ahogy úrnőjével is tette volna, csak inkognitóját védelmezi, s nyugodtan elfogadta
előzékenységét, majd az ismeretlen férfira támaszkodva útnak indult a jéggel borított
kövezeten. De alig tett három lépést, kísérője máris közvetlen hangon megszólította:
- Nos, szép grófné, milyen hangulatban hagyta bolondos Amélie-jét?
Consuelo a dermesztő hideg és a szél ellenére is érezte, hogy minden vére az arcába tolul. Az
inas nyilván a grófnénak vélte, s akaratlanul elárulta, milyen bizalmas viszonyban van vele.
Porporina undorral húzta ki karját a férfiéból, és szárazon felelt:
- Téved.
- Nem szoktam tévedni - felelt a köpenyes férfi, továbbra is nagyon magabiztosan. - Az
emberek nem tudják, hogy az isteni Porporinát tulajdonképpen Rudolstadt grófnénak hívják,
de Saint-Germain gróf jobban van értesülve.
- Hát kicsoda ön? - kiáltott Consuelo dermedten a meglepetéstől. - Nem Kleist grófné házának
egyik embere?
- Csak a magam embere vagyok, s nem szolgálok mást, csak az igazságot - felelt az
ismeretlen férfi. - Már mondtam a nevem; de látom, hogy Rudolstadt grófné nem ismeri.
- Ön volna Saint-Germain gróf személyesen?
- Ki más szólíthatná azon a néven, amelyet nem ismernek az emberek? De vigyázzon, grófné,
már másodszor botlott meg, amióta segítségem nélkül jár. Kegyeskedjék újra belém karolni.
Nagyon jól ismerem a lakásához vezető utat, s kötelességemnek és nagy megtiszteltetésnek
tartom, hogy épen és sértetlenül kísérjem haza.
- Köszönöm jóságát, gróf úr - felelt Consuelo, aki túlságosan kíváncsi volt, semhogy
visszautasítsa ennek az érdekes és különös férfiúnak az ajánlatát -, és legyen szíves, mondja
meg, miért szólít ezen a néven?
- Mert azonnal meg akarom nyerni a bizalmát, bebizonyítva, hogy méltó vagyok rá. Már
régen tudok Alberttal kötött házasságáról, s mindig szigorúan megőriztem titkukat, ahogy a
jövőben is így cselekszem, ha kívánja.
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- Supperville úr viszont, látom, nagyon kevéssé tartotta tiszteletben ezt a kívánságomat mondta Consuelo, aki mindjárt arra gondolt, hogy az orvos árulta el titkát Saint-Germain
grófnak.
- Ne vádolja szegény Supperville-t - felelt a gróf. - Senkinek sem szólt, csak Amélie
hercegnőnek, hogy kedvében járjon. Nem tőle tudom a dolgot.
- Ha nem tőle, akkor kitől, gróf úr?
- Magától Albert von Rudolstadt gróftól. Tudom, most azt fogja mondani, hogy mialatt a pap
megáldotta frigyüket, a gróf meghalt; amire azt felelem, hogy nincs halál, senki és semmi nem
hal meg, s azokkal is lehet beszélni, akiket a köznapi ember elhunytnak vél, csak ismerni kell
nyelvüket és életük titkait.
- Mivel annyi mindent tud, uram, nyilván azzal is tisztában van, hogy az effajta kijelentések
nem nagyon győznek meg, inkább égető fájdalmat okoznak szívemnek, mert újra és újra
felidézik benne azt a szerencsétlenséget, amelyre a mágia minden hazug ígérete ellenére sincs
orvosság.
- Igaza van, ha óvakodik a varázslóktól és a szélhámosoktól. Tudom, hogy Cagliostro nagyon
megrémítette egy enyhén szólva időszerűtlen mutatványával. Hiúságától vezetve hetvenkedni
akart tudományával, s megfeledkezett kegyed lelkiállapotáról, s a maga kényes küldetésére
sem gondolt. Pedig Cagliostro távolról sem szélhámos! De el akarja képeszteni az embereket,
s nemegyszer jó okot ad rá, hogy kóklerséggel vádolják.
- Önről ugyanezt mondják, gróf úr; de minthogy mindig hozzáteszik, hogy felsőbbrendű
ember, őszintén merek szólni azokról a fenntartásokról, amelyek ön iránt érzett tiszteletemet
korlátozzák.
- Nemes beszéd, és méltó Consuelóhoz - felelt Saint-Germain úr nyugodtan. - Hálás vagyok,
hogy bízik őszinteségemben. Méltó leszek a bizalmára, s nyíltan fogok beszélni. De már az
ajtaja előtt vagyunk, s a hideg meg a késői óra miatt nem merem visszatartani. Ha meg akar
tudni egynémely igen jelentős dolgot, amelytől jövője függ, adjon alkalmat, hogy nyugodtan
beszélhessünk.
- Ha gróf úr egy nap hozzám fáradna, szívesen látnám bármely órában, amelyet megjelöl.
- Holnap kell beszélnünk; s holnap Frigyes is felkeresi, vele pedig nem akarok találkozni,
mivel nem sokra becsülöm.
- Melyik Frigyesre gondol, gróf úr?
- Ó, nem Trenck barátunkra, akit sikerült kitépnünk Frigyes karmaiból. A gonosz kis porosz
királyra, aki a szépet teszi kegyednek. Várjon csak, holnap nagy álarcos bál van az Operaházban: legyen ott. Bármilyen maskarába öltözzék, fel fogom ismerni és magamat is megismertetem. A nagy tolongásban könnyen lesz alkalmunk meghitt és biztonságos beszélgetésre. Mert
különben kegyeddel való kapcsolatom igen nagy bajt idézne nem egy drága főre. A holnapi
viszontlátásra, grófné!
E szavakra Saint-Germain gróf mélyen meghajolt, s egyszeriben eltűnt, Consuelo pedig szinte
kővé dermedt az ámulattól háza küszöbén.
„Úgy látszik - tűnődött az énekesnő, amikor már az ágyában volt -, az értelem országában valóságos összeesküvést szőttek az értelem ellen. Alig szabadultam az egyik veszélytől, amely
értelmemre tör, máris jelentkezik a másik. Amélie hercegnő magyarázata megadta a gyötrő
rejtélyek nyitját, s már egészen nyugodt voltam. De aztán látjuk vagy legalábbis halljuk a
sepregető nőt, aki oly nyugodtan sétál a kétkedés kastélyában, a hitetlenség erődjében, ahogy
kétszáz évvel ezelőtt tette volna. Alig rázom le magamról a Cagliostro okozta rémületet, máris
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jön egy új varázsló, aki mintha még jobban ismerné ügyeimet. Hogy ezek a jósok nyilvántartásukba vesznek mindent, ami királyok, és más hatalmas vagy híres személyek életére
vonatkozik, azt még értem; de hogy egy magamfajta szerény és alázatos lány élete egyetlen
körülményét se tudja elrejteni előlük, ez akaratom ellenére is megzavar s nyugtalanná tesz.
Kövessük hát a hercegnő tanácsát. Bízzunk abban, hogy a jövő erre a csodára is napvilágot
derít, s addig ne törjük rajta a fejünket. A legkülönösebb talán az volna az egészben, ha a
király holnap valóban felkeresne, ahogy Saint-Germain úr megjósolta. Harmadszor járna nálam a király. Ez a Saint-Germain úr volna a bizalmasa? Mindig is azt tanácsolták nekem, hogy
elsősorban azoktól óvakodjam, akik rosszat mondanak a királyról. Erről nem szabad megfeledkeznem.”
Másnap, pontosan egy órakor, hintó gördült be az énekesnő házának udvarába, libériás inas és
címer nélkül, s a király, aki már két órával előbb értesítette látogatásáról a leányt, és kérte,
hogy egymagában várja, mosolygó arccal, bal fülére csapott kalappal, kis kosárral a kezében
lépett a lakosztályba.
- Kreutz kapitány kertje legszebb gyümölcseit hozza - kezdte a látogató. - Rosszindulatú
emberek azt állítják, hogy ezt a gyümölcsöt Sans-Souci kertjeiben szedték, és a király
ebédjére szánták. De a király, hála Istennek, nem törődik velünk, és a kis báró azért jött, hogy
néhány kellemes órát töltsön kis barátnőjével.
E kedves szavak cseppet sem nyugtatták meg, inkább különös módon megzavarták Consuelót.
Amióta Amélie hercegnő bizalmába fogadta, s így a leányt akarata ellenére valami titkos
szövetségbe keverte, Porporina már nem tudott a régi, nyugodt őszinteségével e királyi
inkvizítorra tekinteni. Óvatosnak kellett lennie, talán hízelegni is, és ügyes kacérsággal eloszlatni a gyanúját. Consuelo érezte, hogy ez a szerep nem felel meg természetének, s nyilván
rosszul fogja játszani, főképp, ha igaz, hogy Frigyes megkedvelte, már ahogy az udvarban
mondták, ahol a királyi méltóság megsértésének tekintették volna, ha a Felséges úr szerelméről szólnak egy színésznővel kapcsolatban. Consuelo zavart és nyugtalan volt, s ahogy
félszegen pár köszönő szót mondott a király jóságáért, az uralkodó arca egyszeriben elborult,
s már nem vidáman, hanem nagyon is mogorván tekintett a lányra.
- Mi baj van? - szólt nyersen, összevonva a szemöldökét. - Rosszkedvű a kisasszony? Vagy
beteg? Miért szólít Felséges úrnak? Talán valami szerelmi légyottban zavarta meg a
látogatásom?
- Nem zavart, Felség - felelt a leány, ismét megtalálva derűs őszinteségét. - Nem vagyok
szerelmes, nincs tehát szerelmesem.
- Annál jobb. De ha volna is, nem törődnék vele. Viszont megkívánnám, hogy szóljon róla.
- Hogy szóljak róla? Kapitány úr nyilván azt kívánja, hogy legyek bizalommal iránta.
- Mi a különbség?
- Kapitány úr maga is tudja.
- Rendben van; de nem válaszolt. Ha szerelmes volna, megkívánnám, hogy elmondja.
- Nem értem, mi szüksége volna ennek.
- Egyáltalán nem érti? Nézzen a szemembe. Tekintete ma nagyon zavaros.
- Kapitány úr, látom, a királyt akarja majmolni. Azt mondják, valahányszor egy vádlottat
faggat, a szeme fehérjében olvas. Ez a módszer, higgye meg, csak nála hatékony; de ha ide
jönne is, hogy rajtam próbálja ki, azt mondanám neki, hogy menjen a dolgára.
- Azt mondaná, persze, fel is út, le is út.
71

- Miért ne? A királynak lován vagy a trónján a helye, s ha valami szeszélye ide hozná, jogom
volna megkívánni, hogy ne legyen mogorva.
- Igaza volna; de még mindig nem felelt. Nem akar bizalmasának fogadni, ha megint
szerelmes lesz?
- Nem leszek többé szerelmes, báró úr, már többször mondtam.
- Igaz, de nevetve, mert én is nevetve kérdeztem; s ha most komolyan beszélek?
- Én is komolyan válaszolok.
- Tudja-e, hogy kegyed nagyon különös teremtés?
- Miért?
- Mert az egyetlen színésznő, aki nem szerelmes, és senkivel sem kacérkodik.
- Nagyon rossz véleménnyel van a színésznőkről, kapitány úr.
- Nem éppen; tartózkodókat is ismertem közöttük; de ők gazdag házasságra gondoltak, azt
viszont senki sem tudja, hogy kegyed mire gondol.
- Arra gondolok, hogy este énekelni fogok.
- Tehát csak napról napra él?
- Már nem élek másként.
- Vagyis nem mindig élt így?
- Nem, uram.
- Szerelmes volt?
- Igen, uram.
- Komolyan?
- Komolyan, uram.
- És sokáig?
- Sokáig, uram.
- És mi van a szerelmesével?
- Meghalt!
- De kegyed megvigasztalódott, ugye?
- Nem.
- Majd csak megvigasztalódik.
- Attól tartok, hogy soha.
- Nagyon különös. Tehát nem akar férjhez menni.
- Nem akarok.
- És nem lesz többé szerelmes?
- Soha többé.
- Barátja se lesz?
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- Barátom sem lesz, legalábbis abban az értelemben nem, ahogy a szép hölgyek használják ezt
a szót.
- Ugyan, ha egyszer Párizsba megy, és XV. Lajos király, a gáláns lovag...
- Nem szeretem a királyokat, kapitány úr, a gáláns királyokat pedig gyűlölöm.
- Igen, értem; jobban szereti az apródokat, a csinos lovagokat, például Trenck bárót.
- Sohasem gondoltam az arcára.
- Mégis kapcsolatban maradt vele!
- Ha így volna is, csak tiszta és becsületes barátságot érzek iránta.
- Beismeri tehát, hogy ez a kapcsolat ma is fennáll?
- Ezt nem mondtam - felelt Consuelo, aki félt, hogy vallomásával árthat a hercegnőnek.
- Tehát tagadja.
- Nem volna okom tagadni, ha így lenne; de miért faggat ily állhatatosan, Kreutz kapitány? Mi
érdeke van ebben?
- A király nyilván tudja, mi az érdeke - csattant fel Frigyes, és kalapját mérgesen a tükrös
asztalon álló fehér márvány Polühümnia fejére vágta.
- Ha a király megtisztelne azzal, hogy hozzám jön - felelt Consuelo igyekezve legyőzni egyre
erősbödő rettegését -, úgy vélném, hogy zenét akar hallgatni; s mindjárt zongorámhoz ülnék,
hogy elénekeljem neki az Elhagyott Ariadné áriáját...
- A király nem szereti az udvariaskodást. Ha kérdéseket tesz fel, nyílt és tiszta válaszokat vár.
Mit keresett ma éjjel a király palotájában? Belátja, ugye, a királynak is joga van, hogy
betörjön a lakásába, ha már kegyed szokatlan órában és az ő engedélye nélkül járt nála?
Consuelo egész testében megremegett; de szerencséjére a veszély idején is meg tudta őrizni
lélekjelenlétét, ami szinte csodaszerűen mindig megmentette. Eszébe jutott, hogy Frigyes
gyakran hamis vádakat szegez az embereknek, hogy megtudja az igazat, s inkább a meglepetés zavarával, és nem erőszakkal csikarja ki a vallomásokat. Nagyon vigyázott tehát, s
mosolyt erőltetve sápadt arcára nyugodtan felelt:
- Különös vád ez, s nem is tudom, mit lehet válaszolni ilyen fantasztikus kérdésekre?
- Már nem felel olyan röviden, mint eddig - mondta a király -, mert most nyilvánvalóan
hazudik! Nem járt éjjel a palotában? Mondja igen, vagy nem.
- Nem - felelt bátran Consuelo. „Inkább hazudtoljanak meg szégyenszemre - mondta magában -,
de nem árulom el gyáván mások titkát, csakhogy én megmeneküljek.”
- Nem hagyta el a palotát egymagában hajnali három órakor?
- Nem - felelt Consuelo, aki most némi erőre kapott, mert már valami árnyalatnyi határozatlanságot és mesterien leplezett meglepetést vélt észrevenni a király arcán.
- Háromszor merte mondani, hogy nem! - kiáltott a király, akinek arca haragos volt, s szeme
villámokat lövellt.
- Negyedszer is meg merem tenni, ha Felséged kívánja - felelt Consuelo, mert elhatározta,
hogy bátran szembenéz a viharral.
- Persze, tudom, egy nő a kínpadon is megmaradna hazugságaiban, akárcsak az első keresztények, amikor arról kellett vallaniok, amit igaznak tartottak. Hallgasson meg, kisasszony;
eddig tisztelettel gondoltam kegyedre, mivel azt hittem, hogy nem osztozik neme bűneiben.
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Nem véltem cselszövőnek, sem hamisnak, vagy arcátlannak. Oly bizalommal voltam jelleme
iránt, amit a barátság sugallhat csak...
- És most, Felséges uram...
- Ne szakítson félbe. Most megvan a véleményem, és hamarosan tapasztalni fogja következményeit. De egy dolgot véssen jól az eszébe. Ha olyan szerencsétlen volt, hogy belekeveredett
a palota kisded cselszövéseibe, meghallgatott bizonyos rossz ízű, bizalmas közléseket, és
veszélyes szolgálatokra vállalkozott, akkor ne remélje, hogy sokáig félrevezethet, s szégyenszemre elkergetem innen, éppoly kíméletlenül, amilyen megbecsüléssel és barátsággal fogadtam.
- Felséges uram - felelt Consuelo merészen -, nincs forróbb és állandóbb vágyam, mint hogy
elhagyjam Poroszországot, s bármilyen kemény szóval, bármilyen lehetetlen ürüggyel küldjön
is el, hálatelt szívvel fogadom elutazásomra vonatkozó parancsát.
- Hát így fogja fel a dolgot - kiáltott Frigyes féktelen haraggal -, és így merészel beszélni
velem!
S felemelte a pálcáját, mintha meg akarná ütni Consuelót; de a megvető nyugalom, amellyel a
leány e gyalázatot várta, kissé lecsillapította, s messze hajítva pálcáját, megindult hangon
folytatta:
- Nézze, feledkezzék meg arról, hogy számíthat Kreutz báró hálájára, s beszéljen illő tisztelettel a királlyal; mert ha egyre ingerel, úgy kell megbüntetnem, mint egy lázongó gyermeket.
- Tudom, hogy Felséged családjában verik a gyermekeket, s mint hallottam, Felséged annak
idején, hogy meneküljön e bánásmód elől, meg akart szökni hazulról. Egy zingara, mint én,
könnyebben teheti ezt, mint ahogy akkor Frigyes trónörökös tehette volna. Ha Felséged nem
távolíttat el államaiból huszonnégy órán belül, én magam bizonyítom be neki, hogy nem
vagyok részese semmi cselszövésnek, mert útlevél nélkül, s ha kell, gyalogszerrel, erdőkben
bujkálva hagyom el Poroszországot, ahogy a csempészek és katonaszökevények szokták.
- Látom, elvesztette józan eszét - mondta a király vállat vonva, és fel-alá járt a szobában, hogy
elrejtse haragját és megbánását. - Elmegy, jó, én sem kívánok mást, de botrány és sietség
nélkül kell távoznia. Nem akarom, hogy így hagyjon el, elégedetlenül velem és önmagával.
Honnan az ördögből veszi azt az arcátlanságot, amely minden szavából árad? És miféle ördög
sugallja nekem azt a jóságot, amellyel kegyed iránt vagyok?
- Nyilván a nemes szívének aggálya, de amelyet Felségednek nem kell többé figyelembe
venni. Úgy véli, adósom egy olyan szolgálatért, amelyet hasonló buzgalommal tettem volna
akár legutolsó alattvalójának is. Fogja tehát fel úgy, hogy ezerszeresen megfizetett érte; ha
minél előbb utamra bocsát, szabadságom elég jutalom lesz, és mást nem is kérek.
- Megint! - kiáltott a király, már egészen zavartan a leány merész makacssága miatt. - Újra
kezdi? Mindig így akar velem beszélni? Ez már nem is bátorság, ez gyűlölet!
- És ha így volna is? - folytatta - Consuelo. - Kisebb gondja is nagyobb ennél Felségednek.
- Szentséges ég! - mondta a király valami gyermeki fájdalommal a hangjában. - Mit nem
mond, szegény kislány! Nem is tudja, mit beszél, szerencsétlen gyermek! Csak egy romlott
lélek lehet érzéketlen embertársa gyűlöletével szemben.
- Nagy Frigyes hozzá hasonló embernek tekintené Porporinát?
- Csak az értelem és az erény emel egyes embereket a többi fölé. Kegyed rendkívüli tehetség
művészetében. Azt viszont lelkiismeretétől kérdezze, hogy nemes érzelmek élnek-e a szívében... Most nyilván az ellenkezőjét mondaná, mert csak neheztelés és keserűség van benne!
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- És ha így volna is - felelt Consuelo -, nem Nagy Frigyesnek kell-e bűntudatot éreznie azért,
hogy ily gonosz indulatokat ébresztett egy rendszerint békés és adakozó szívben?
- Látom, nagyon haragos - mondta Frigyes, s a lány keze után nyúlt; de mozdulatát máris
visszatartotta suta elfogultsága, amelyet a nők iránt érzett megvetés és gyűlölet okozott.
Consuelo, aki túlozta is indulatos haragját, hogy megbénítsa a király szívében a gyengéd
érzést, amely bármikor elnyomhatta dühét, jól látta, milyen félénken viselkedik most Frigyes,
és mivel azt is észrevette, hogy a király az ő közeledését várja, már nem tartott tőle. Különös
játéka volt a sorsnak, hogy az egyetlen nő, aki a szerelemhez hasonló hatással lehetett Frigyesre, talán az egyetlen volt az egész királyságban, aki semmi áron sem akarta bátorítani ezt
a hajlandóságot. Igaz, hogy éppen Consuelo ellenszenve és büszkesége volt olyan varázslatos
hatással Frigyesre. Ez a lázadó lélek úgy kísértette a zsarnokot, mint egy tartomány
meghódítása; s anélkül, hogy tudta volna, vagy ily léha kalandokban kereste volna dicsőségét,
ösztönös csodálatot és rokonszenvet érzett e kemény és edzett jellem iránt, amelyet, nem egy
vonásában, a magáéval rokonnak vélt.
- Nehogy még egyszer azt mondja - szólt, gyorsan mellénye zsebébe süllyesztve kezét,
amelyet már Consuelo felé nyújtott -, hogy nem törődöm azzal, gyűlölnek-e; mert elhitetné
velem, hogy így áll a dolog, és ezt a gondolatot nem tudnám elviselni.
- Mégis azt akarja, hogy féljenek Felségedtől.
- Nem, azt akarom, hogy tiszteljenek.
- Káplárai pedig bottal verik katonái fejébe nevének tiszteletét.
- Honnan tudja? Miket beszél? Mibe nem üti az orrát?
- Tisztán és világosan felelek Felséged kérdéseire.
- Azt akarja talán, hogy bocsánatot kérjek, mert bolond szavai miatt egy pillanatra elvesztettem a türelmemet?
- Ellenkezőleg; ha el tudná törni fejemen a jogarbotot, amely Poroszországot kormányozza,
kérném Felségedet, vegye ismét kezébe ezt a nádpálcát.
- Ugyan, ha egy kissé megsimogatnám vele a vállát, talán még szellemesebbé és csípősebbé
válna, hiszen Voltaire-től kaptam ezt a pálcát. Ragaszkodom is hozzá; de látom, kegyednek
jóvátétel jár.
E szavakkal a király felvette a pálcát, és el akarta törni. De hiába segített a térdével, a nád
meghajolt, de meg sem roppant.
- Látja - mondta a király, s végül a tűzbe hajította botját -, ez a pálca mégsem jogarom jelképe, ahogy kegyed állítja. Inkább a hűséges Poroszországé, amely meghajol akaratom előtt,
de nem törik össze alatta. Cselekedjék ugyanígy, Porporina, hasznát fogja látni.
- És mi Felséged akarata velem kapcsolatban? Most alkalma van tekintélye érvényesítésére, és
egy nagy jellem derűjének megzavarására!
- Hogy mi az akaratom? Mondjon le arról a szándékáról, hogy elhagyja Berlint. Sértőnek
találja?
Frigyes élénk, szinte szenvedélyes tekintete mindjárt magyarázatául is szolgált az elégtétel e
módjának. Consuelóban megint fellobbant a rémület, s úgy tett, mintha nem értené a király
szavait.
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- Ne kívánja tőlem - felelt határozottan -, mert nem mondok le erről a tervemről. Tudom,
drágán kellene fizetnem azért a megtiszteltetésért, hogy olykor elszórakoztathatom Felségedet
futamaimmal. A gyanú árnyéka lebeg itt mindenki felett. A legjelentéktelenebb és legismeretlenebb embereket is bármikor megvádolhatják, s én nem tudok így élni.
- Nincs megelégedve a tiszteletdíjával? - folytatta a király. - Magasabbra szabjuk.
- Ezt sohasem kértem, Felség. Meg vagyok elégedve a tiszteletdíjammal, s mint Felséged
tudja, nem vagyok pénzsóvár.
- Igaz. Nem szereti a pénzt, ezt a jó tulajdonságát el kell ismernem. Viszont senki sem tudja,
hogy mit szeret.
- A szabadságot, Felség.
- És ki korlátozza szabadságában? Kötekedni akar velem, s egyetlen jó érve sincs. Csak az
világos, hogy el akar menni.
- Igen, Felség.
- Ez végleges elhatározása?
- Igen, Felség.
- Akkor menjen a pokolba.
A király fogta kalapját és botját, amely lecsúszott a fatuskóról, és nem égett el, majd hátat fordítva a leánynak, az ajtó felé indult. De amikor kinyitotta volna, visszafordult Consuelo felé, s
oly őszinte szomorúság és atyai bánat volt arcán, annyira nyoma sem volt rajta a királyi homlok szigorának s a szkeptikus filozófus keserű mosolyának, hogy szegény gyermek meghatódott és lelkifurdalása támadt. Mindeddig csak Porporával állt szemben ily családi viharban, s
megfeledkezett róla, hogy Frigyes szívében személyes és vad indulat is lehet irányában, oly
érzések, amilyenek sohasem ébredtek nevelőapja tiszta és nemesen lángoló lelkében. Megfordult, hogy elrejtse kibuggyanó könnyét, amely már pilláján csillogott; de a hiúz tekintete
sem lehet gyorsabb, mint a királyé volt. Frigyes visszajött, s megint Consuelóra emelte botját,
de most már gyengéden mosolyogva, mintha édes gyermekével tréfálkozna.
- Rossz leány! - mondta meghatott, simogató hangon. - Semmi barátságot nem érez irántam?
- Nagyon téved, báró úr - felelte a jó Consuelo, máris lenyűgözve a játékos komédiától,
amellyel Frigyes ügyesen jóvátette valóságos dührohamát. - Kreutz báró iránt igaz barátságot
érzek, de a porosz királyt nem kedvelem.
- Mert nem érti, nem tudja megérteni a porosz királyt - folytatta Frigyes. - Ne beszéljünk hát
róla. Eljön a nap, amikor már elég időt töltött ebben az országban, hogy megértse szellemét és
szükségleteit, s akkor igazságosabban gondol arra az emberre, aki megfelelően igyekszik
kormányozni államait. De addig is legyen több barátsággal a szegény báró iránt, aki már
nagyon belefáradt udvarába és udvaroncaiba, s azért jött ide, hogy egy kis nyugalmat és
boldogságot találjon egy tiszta lélek és romlatlan szellem társaságában. Csak egy rövid órám
volt erre az örömre, kegyed pedig egyre kötekedett velem. Majd megint eljövök, de csak ha
kissé szívesebben fogad. Mopsule-t is magammal hozom, hogy kissé elszórakoztassa, s ha jó
lesz, magának adom az egyik szép kis fehér agárkölyköt, amelyet most táplál. Nagyon kell ám
rá vigyázni! No lám, majd elfeledtem! Egy verset is hoztam, saját művemet, strófákat a
zenéről. Ír hozzá dallamot, Amélie húgom meg azzal szórakozhat, hogy elénekli.
A király nagyon szelíd hangulatban távozott, miután többször is visszajött, kedves meghittséggel fecsegve és léha hízelgéseivel halmozva el jóindulatának tárgyát. Semmiségeket is
tudott mondani, ha akart, jóllehet beszéde általában pontos, erőteljes és értelmes volt. Senki
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sem társalgott nála megalapozottabban, ahogy akkor mondták, és semmi nem volt ritkább
abban az időben, mint a komoly, határozott hang a meghitt érintkezésben. De Consuelóval
kedélyes akart lenni, s ez olyan jól sikerült neki, hogy a leány olykor gyermekien elcsodálkozott. Amikor a király elment, mint mindig, most is megbánta, hogy nem tudott benne
ellenszenvet ébreszteni maga iránt, s gátat vetni e veszélyes látogatásoknak. A király is csak
félig elégedetten távozott. A maga módján kedvelte Consuelót, s szerette volna, ha a leány
őszinte szívébe lophatja azt a vonzalmat és csodálatot, amelyet hamis barátai, a széplelkek
csak megjátszottak. Talán sokat adott volna azért, pedig nem szeretett adni, ha egyszer
életében megismeri azt az örömet, hogy jóhiszeműen és hátsó gondolat nélkül szeretik. De
érezte, hogy ezt nem könnyű összeegyeztetni a tekintéllyel, amelyről semmiképp sem akart
lemondani; s akár egy jóllakott macska, amely eljátszik a szökni akaró egérrel, ő sem nagyon
tudta, hogy megszelídíteni szeretné-e vagy megfojtani. „Nagyon sokat enged meg magának, s
ennek rossz vége lesz - gondolta kocsijába szállva. - Ha továbbra is makacskodik, arra kényszerülök, hogy valami hibába hajszoljam, s egy időre elküldjem egy erődbe, hogy ott megpuhuljon büszke bátorsága. Pedig jobb szeretném, ha elkápráztathatnám, s őt is lenyűgözném,
mint annyi mást, emberi tekintélyemmel. Lehetetlen, hogy ne érjek célt némi türelemmel.
Nem lesz nehéz, s bár kissé ingerel, eléggé mulattat is a dolog. Meglátjuk! Annyi biztos, hogy
most nem szabad elmennie, mert akkor mindenfelé eldicsekednék, hogy büntetlenül a szemembe vágta az igazságot. Nem, nem, csak akkor távozhat, ha már meghódítottam vagy
megtörtem...” Ezek után a király, aki, gondolhatjuk, sok egyebet is forgatott elméjében,
kinyitott egy könyvet, hogy öt percet se veszítsen haszontalan álmodozással, s amikor megérkezett, már nem is nagyon emlékezett, milyen gondolatokkal a fejében ült kocsijába.
A nyugtalan, remegő Consuelo valamivel tovább foglalkozott helyzete veszélyeivel. Keserűen
szemére vetette önmagának, hogy nem tartott ki mindvégig elutazásának gondolata mellett, s
hallgatólag beleegyezett abba, hogy Berlinben marad. De hamarosan megzavarták elmélkedésében; pénzküldemény és több levél érkezett Kleist grófnétól, azzal a megbízással, hogy adja
át Saint-Germain grófnak. Mindezt, így szólt az üzenet, Trencknek szánják, s Consuelónak
vállalnia kell érte a felelősséget; s ha a szükség úgy hozná, Amélie hercegnő titkának
megőrzése végett azt is vállalnia kell, hogy ő a szökevény szerelmese. Nagyon kellemetlen és
veszélyes helyzetbe csöppent tehát, márcsak azért is, mert nem volt meggyőződve azoknak a
rejtelmes ügynököknek a becsületességéről, akikkel kapcsolatba hozták, s akik láthatóan az ő
titkaiba is be akartak avatkozni. Azon törte a fejét, milyen jelmezben menjen az operabálba,
ahol megbeszélésük szerint találkoznia kell Saint-Germainnel, s közben megadó rettegéssel
mondogatta magában, hogy máris a szakadék szélén áll.
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XII
Mindjárt az előadás után az Operaház termét, ahogy szokták, egy szintre hozták, kivilágították, feldíszítették, s pontosan éjfélkor megkezdődött a nagy álarcosbál, amelyet Berlinben
redut-nak neveznek. A társaság elég vegyes volt, minthogy a királyi ház hercegei, s talán
hercegnői is együtt mulattak a színházak színészeivel és színésznőivel. Porporina egyedül
érkezett, s apácának volt öltözve, mert így fátyla alá rejthette nyakát és vállát, s a bő ruha
egész testét elfedte. Nagyon is szükségét érezte, hogy felismerhetetlenné tegye magát, és
elkerülje, hogy szóbeszéd támadjon Saint-Germain gróffal való találkozása miatt; annak is
örült, hogy próbára teheti ez utóbbi éleslátását, hiszen a varázsló azzal dicsekedett, hogy
megismeri, bármilyen jelmezben legyen is. Maga állította tehát össze, még szolgálóját sem
avatva titkába, ezt az egyszerű öltözéket, s távozásakor egy hosszú bundába burkolózott,
amelyet csak akkor vett le, amikor már a báli tömeg sodrában volt. De alig járta körbe a
termet, máris egy nyugtalanító körülményt figyelt meg. Egy hasonló termetű álarcos vendég,
aki nőnek látszott, s az övével teljesen egyező apácaruhába volt öltözve, többször megállt
előtte, s tréfás megjegyzéseket tett azonosságuk miatt.
- Kedves nővér - mondta az apáca -, nagyon szeretném tudni, melyikünk a másik árnyéka; és
mivel úgy vélem, hogy te könnyebb és áttetszőbb vagy nálam, engedd, hogy megérintsem a
kezed, hadd látom, kísértet vagy-e, vagy az én ikertestvérem.
Consuelo elutasította a közeledést, és öltözőjébe akart menni, hogy más ruhát vegyen magára,
vagy legalább némiképp változtasson az övén, s így elejét vegye a félreértéseknek. Attól
tartott, hogy - bármilyen óvatos volt is -, Saint-Germain gróf tudomást szerzett jelmezéről, s
most talán hasonmásához fordul, és neki szól majd azokról a titkokról, amelyeket előző éjjel
említett. De már nem tudott öltözőjébe eljutni. Egy kapucinus szegődött a nyomába, s hiába
próbált a leány menekülni, a barát hamarosan megragadta a karját.
- Nem szabadul tőlem, kedves nővér - mondta halkan -, én vagyok a gyóntatója, s mindjárt fel
is sorolom a bűneit. Ön Amélie hercegnő.
- Látom, fráter, te csak papnövendék vagy - felelt Consuelo elváltoztatva a hangját, ahogy
jelmezbálokon szokták. - Nem nagyon ismered lelki gyermekeidet.
- Hiába változtatod meg a hangod, kedves nővér. Nem tudom, rended ruháját viseled-e, de azt
tudom, hogy te vagy Quedlinburg apátnője, s nekem be is vallhatod, mert én Heinrich bátyád
vagyok.
Consuelo valóban felismerte a herceg hangját, mert már sokszor beszélt vele, s a herceg
nagyon sajátos módon ejtette az r-eket. De meg akart győződni, vajon valóban a hercegnő-e a
hasonmása, s ezért továbbra is tagadó válaszokat adott, mire a herceg így folytatta:
- Láttam a szabónál a ruhádat; s minthogy a hercegek előtt nincs titok, a tiédet is felfedtem.
Ne vesztegessük tehát az időt üres fecsegessél. Nyilván nem akar velem ingerkedni, kedves
húgom, s én sem azért járok a nyomában, hogy bosszantsam. Komoly dolgokat kell közölnöm. Keressünk egy nyugodtabb helyet.
Consuelo követte a herceget, s elhatározta, inkább felfedi arcát, de nem él vissza a helyzettel,
és nem engedi, hogy a herceg netán családi titkokat áruljon el neki. Mégis, a páholyban, ahol
megbújtak, akaratán kívül már az első szavakra figyelmes lett, s úgy érezte, joga van végighallgatni a herceg beszédét.
- Ne siesse el a dolgot Porporinával - mondta a herceg annak, akit húgának tartott. - Nem
mintha kétkednék titoktartásában és nemes szívében. A rend legjelentősebb személyiségei
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szavatolnak érte; s ha megint csúfolódna is iránta való érzelmeimen, akkor is megmondom,
hogy osztozom rokonszenvében, amelyet ez iránt az elragadó teremtés iránt érez. De velem
egyetemben ezek a személyiségek is úgy vélekednek, hogy nem szabad túlságosan szoros
kapcsolatot teremtenie vele, amíg jobban meg nem ismerjük. Vállalkozásunk, amely egyébként gyermeke az ön lángoló képzeletének és az én jogosan háborgó szellememnek, megrémítheti a félénk leányt, aki nyilván távol áll minden filozófiától és politikától. Azok az
okok, amelyek önt cselekvésre bírták, nem lesznek hatással egy lényre, aki egészen más
körben mozog. Hagyja hát Triszmegisztoszra vagy Saint-Germainre a beavatás gondját.
- Nem utazott el Triszmegisztosz? - kérdezte Consuelo, aki jó színésznő lévén megtévesztően
utánozta Amélie hercegnő rekedt, egyenetlen hangját.
- Önnek jobban kell tudnia, hogy elutazott-e, hiszen csak önnel van kapcsolatban. Én nem
ismerem. Viszont Saint-Germain úr, gondolom, nagyon ügyes ember és kitűnően érti a
tudományt, amely minket is foglalkoztat. Azt állítja, hogy megnyeri nekünk a szép énekesnőt,
őt viszont megmenti a fenyegető veszélyektől.
- Veszély fenyegeti? - kérdezte Consuelo.
- Feltétlenül, ha továbbra is elutasítja az őrgróf úr hódolatát.
- Melyik őrgrófét? - kérdezte Consuelo csodálkozva.
- Nagyon szórakozott, húgom! Fritzről beszélek, a nagy lámáról.
- Persze, a brandenburgi őrgrófról! - mondta Porporina, aki most már megértette, hogy a
királyról van szó. - Biztos benne, hogy gondol erre a kislányra?
- Nem mondom, hogy szerelmes, de féltékeny. Meg aztán, húgom, ne feledje, ha bizalmába
fogadja, rossz hírbe hozza a szegény lányt... Erről persze semmit sem tudok, s nem is akarok
tudni, de, az ég szerelmére, legyen óvatos, s ne hagyja, hogy barátaink azt gyanítsák, más
érzés is vezeti, nem csupán a politikai szabadság vágya. Elhatároztuk, hogy körünkbe
fogadjuk az ön Rudolstadt grófnéját. Ha be lesz avatva, ha eskü, ígéret és fenyegetés köti,
akkor már semmit sem kockáztat vele. De addig, könyörgök, ne hívja magához, és ne
beszéljen vele az ügyeiről, sem a miénkről... És mindenekelőtt ne maradjon itt, mert nem illik
ilyen bálon megjelennie, s a nagy láma biztosan megtudja a dolgot. Adja a karját, hogy a
kijáratig vezessem. Tovább nem kísérhetem, mert úgy tudják, szobafogságban vagyok
Potsdamban, s a palota falának olyan sasszeme van, amely egy vasálarcon is áthatolna.
Ebben a pillanatban kopogtak a páholy ajtaján, s mivel a herceg nem mozdult, megismétlődött
a kopogás.
- Ez a tolakodó fickó - mondta a herceg, az ajtó szellőzőjéhez emelve szakállas álarcát - be
akar törni egy páholyba, ahol egy hölgy tartózkodik?
Egy piros dominó állt vele szemben, arca fakó volt, s egész megjelenése eléggé félelmetes;
különös kézmozdulatot tett, s csak ennyit mondott:
- Esik.
Ez az egyszerű szó láthatóan nagy hatással volt a hercegre.
- Jöjjek ki, vagy maradjak? - kérdezte a piros dominótól.
- Egy apácát kell megkeresnie - válaszolt a dominó. - Teljesen hasonló ehhez, s a tömegben
bolyong. Ezzel a hölggyel meg én beszélek - folytatta Consuelóra mutatva, s belépett a
páholyba, amelynek ajtaját a herceg sietve kinyitotta előtte.
Pár halk szót váltottak, s a herceg kiment anélkül, hogy elköszönt volna Consuelótól.
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- Miért öltözött a hercegnőével teljesen azonos jelmezbe? - fordult most a piros dominó
Consuelóhoz, miután leült a páholy mélyén. - Végzetes félreértéseknek tette ki őt is, önmagát
is. Semmi nyomát nem látom ebben sem óvatosságának, sem odaadásának.
- Nem tudok róla, hogy jelmezem azonos volna bárki máséval - felelt Consuelo, aki nem
bízott ebben az ismeretlen férfiban.
- Azt hittem, valami farsangi tréfa ez, amiben előre megállapodtak. Ha nem így van, kedves
grófné, s csak a véletlen játéka az egész, beszéljünk önről, s hagyjuk sorsára a hercegnőt.
- De ha valaki veszélyben van, uram, akkor, gondolom, azok, akik odaadásról beszélnek, nem
ülhetnek ölbe tett kézzel.
- Az a személy, aki most kiment, vigyáz arra a bolondos királyi főre. Biztosan tudja, hogy őt
jobban érdekli a dolog, mint minket, hiszen ez a személy is udvarol önnek.
- Téved, uram, én éppoly kevéssé ismerem azt a személyt, mint önt. Egyébként mindaz, amit
mond, nem vall jó barátra, de még egy báli tréfamesterre sem. Engedje tehát, hogy visszamenjek a terembe.
- Engedje meg, hogy előbb elkérjek egy tárcát, amelyet azért kapott, hogy nekem adja.
- Téved; nem kaptam semmit, és semmit sem kell átadnom.
- Rendben van; így kell beszélnie. De nem velem, mert én Saint-Germain gróf vagyok.
- Nem tudhatom.
- Ha akár levenném az álarcomat, akkor sem ismerne meg, hiszen csak éjjel látott. De itt a
megbízó levelem.
Egy hangjegylapot adott Consuelónak; egy jel volt rajta, amelyet a leány mindjárt megismert.
Kissé remegve átadta a tárcát, és így szólt:
- Vegye tudomásul, amit most mondok. Semmi üzenetet nem kell önnek átadnom; én, csakis
én küldöm a leveleket és a csatolt utalványokat annak a személynek, akiről ön is tud.
- Ezek szerint ön Trenck báró szeretője?
Consuelo megrémült a kínos hazugságtól, amelyre kényszerült, és néma maradt.
- Válaszoljon, asszonyom - erősködött a piros dominó. - A báró nem titkolja előttünk, hogy
vigaszt és segítséget kap egy hölgytől, aki szereti. Tehát ön a báró barátnője?
- Igen, én - felelt Consuelo határozottan -, s kérdéseit meglepőnek és bántónak találom. Ha a
báró barátnője vagyok is, miért kellene eltűrnöm durva kifejezéseit és sértő gyanúsításait?
- A helyzet nagyon súlyos, nem szabad tehát szavakon fennakadnia. Figyeljen jól: olyan
feladattal bíz meg, amely bajba hozhat, és sokféle személyes veszélynek tehet ki. Politikai
cselszövés is lappanghat a dolog mögött, és semmi kedvem ilyesmibe keveredni. Szavamat
adtam Trenck barátainak, hogy megsegítem egy szerelmi ügyében. Értsük meg egymást: nem
azt ígértem, hogy barátság dolgában segítem. Ez a szó túlságosan homályos, és némi nyugtalanságot kelt bennem. Tudom, ön nem tud hazudni. Ha tehát most azt állítja, hogy Trenck
báró a szeretője, s ezt Albert von Rudolstadttal is közölhetem...
- Ne gyötörjön, uram, az ég szerelmére! Albert nincs többé!...
- Az emberek véleménye szerint, tudom, meghalt; de az ön számára és az én számomra is,
örökké él.
- Ha vallásos és jelképes értelmében használja e szót, valóban így van; de az anyagi világ...
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- Ne vitatkozzunk. Még fátyol borítja szellemét, de egy nap ez a fátyol fel fog lebbenni. Most
azt kell tudnom, milyen kapcsolatban van ön Trenck báróval. Ha a szeretője, vállalom a
küldeményt, amelytől talán élete függ, mivel híján van minden segítségnek. Ha megtagadja a
választ, én is megtagadom, hogy közvetítője legyek.
- Legyen kívánsága szerint - mondta Consuelo gyötrő erőfeszítéssel. - Trenck a szeretőm.
Vegye át ezt a tárcát, s igyekezzék, hogy a báró minél gyorsabban megkapja.
- Rendben van - felelt Saint-Germain úr, s átvette a tárcát. - Most pedig, nemes és bátor leány,
hadd mondom meg neked, hogy csodállak és tisztellek. Csak próbatétel volt ez, hogy meggyőződjem bátorságodról és önmegtagadásodról. Mert mindent tudok! Nagyon jól tudom,
hogy csak szíved sugallatára hazudsz, és áhítatos hűséggel voltál urad iránt. Tudom, hogy
Amélie hercegnő számít közvetítésemre, de mégsem bízik meg bennem, s azon fáradozik,
hogy megszabaduljon a nagy láma zsarnokságától, de ő maga továbbra is a hercegnő szerepét
játssza, és nem tárja fel titkait. Csak magára gondol, s szemrebbenés nélkül feláldozna és örök
balsorsra kárhoztatna téged, te szegény lány, aki a nagyvilági emberek szemében csak alantas
teremtés vagy; igen, a legnagyobb balsorsra kárhoztatna, ami érhet, mert megakadályozná
férjed ragyogó feltámadását, s a kétség és a reménytelenség poklába temetné Albert jeles létét.
De szerencsére láthatatlan kezek lánca feszül Albert lelke és a tiéd közt, hogy egybekössön
benneteket, téged, aki e földön, a nap fényében munkálkodsz, s őt, aki távol a köznapi
emberek tekintetétől egy ismeretlen világban, titokban tevékenykedik.
Ez a különös beszéd megindította Consuelót, bár eltökélte, hogy nem bízik az állítólagos
próféták megtévesztő kijelentéseiben.
- Magyarázza meg szavait, gróf úr - mondta, nagyon igyekezve, hogy hangja nyugodt és
hűvös maradjon. - Tudom, Albert földi szerepe még nem ért véget, s lelke nem semmisült
meg a halál fuvallatában. De sötét fátyol borítja a kapcsolatot lelke és énköztem, s ezt a
fátyolt csak az én halálom lebbentheti fel, ha ugyan Isten jósága lehetővé teszi, hogy valami
emlékfoszlány maradjon bennünk előző létünkről. Titokzatos kérdés ez, és senkinek sem áll
hatalmában, hogy siettesse az égi befolyást, amely az új életben is egyesíti azokat, akik előző
létükben szerették egymást. Mit akar hát velem elhitetni, amikor azt mondja, bizonyos
rokonszenvek őrködnek felettem, hogy megteremtsék ezt az egyesülést?
- Csak magamról beszélhetek - felelt Saint-Germain gróf -, és csupán azt mondhatom, hogy
mivel minden időkben ismertem Albertot, akkor is, amikor az ő parancsnoksága alatt szolgáltam a husziták háborújában Zsigmond császár ellen, s később is, a harmincéves háborúban,
amikor ő...
- Tudom, uram, ön azt állítja, hogy emlékszik minden előző létére, ahogy Albertban is megvolt ez a beteges és baljós bizonyosság. Esküszöm az élő Istenre, hogy soha nem kétkedtem
jóhiszeműségében! De ez a hite oly szoros kapcsolatban volt egyfajta őrjöngő lelkességgel,
hogy sohasem hittem kivételes és talán megengedhetetlen hatalmában. Kíméljen meg tehát
attól a gyötrelemtől, hogy meghallgassam különös szavait e dolgokról. Tudom, hogy sok
ember, léha kíváncsiságtól ösztönözve, szívesen volna most helyemben, s bátorító mosollyal,
színlelt hiszékenységgel fogadná a csodálatos történeteket, amelyeket ön, mondják, oly érdekfeszítően ad elő. De én csak akkor tudok komédiázni, ha kénytelen vagyok vele, s cseppet
sem szórakoztatna mindaz, amit az ön álmodozásainak hívnak. Túlságosan emlékeztetnének
Rudolstadt gróf révületeire, amelyek annyira megrémítettek és elbúsítottak. Kegyeskedjék
tehát fenntartani őket azok számára, akik osztozni tudnak bennük. A világért sem akarnám
valami színlelt hiszékenységgel megtéveszteni; de még ha ezek az álmodozások nem is idéznének fel bennem szívettépő emlékeket, akkor sem tudnám önt becsapni. Arra kérném tehát,
válaszoljon közvetlenül kérdéseimre, s ne igyekezzék megzavarni ítéletemet határozatlan és
kétértelmű szavakkal. Hogy segítsem őszinteségében, azt is megmondom, máris tudom, hogy
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különös és rejtélyes szándékai vannak velem. Valami számomra ismeretlen, félelmes titokba
kell beavatnia, s egyes magas rangú személyek önre bízták, hogy megismertessen valami
okkult tudomány alapvető fogalmaival.
- A magas rangú személyek, kedves grófné, gyakran sok értelmetlenséget fecsegnek - felelt a
gróf nagyon nyugodtan. - Köszönöm őszinteségét, amellyel hozzám szólt, s tartózkodni fogok
attól, hogy olyan dolgokat érintsek, amelyeket nem értene meg, talán csak azért, mivel nem
akarja megérteni őket. Csak annyit mondok, valóban van egy okkult tudomány, amellyel
foglalkozom, s amelyben nagy szellemek segítenek. De ebben a tudományban semmi természetfölötti nincs, mivel egyszerűen az emberi szív tudománya, vagy ha tetszik, az emberi élet
legbensőbb indítékainak és legrejtettebb cselekedeteinek elmélyült megismerése. S hogy bizonyítsam, semmi dicsekvés nincs szavaimban, pontosan megmondom, mi történt a szívében,
amióta megvált Rudolstadt gróftól, ha felhatalmaz rá.
- Beleegyezem - felelt Consuelo -, mert tudom, hogy ebben a dologban nem vezethet félre.
- Nos, először életében szerelmes, őszintén, maradéktalanul; s akit így szeret, a megbánás
könnyeivel a szemében, mert egy évvel ezelőtt nem szerette, akinek távolléte keserűséggel
tölti el szívét, s eltűnése megfakította életét és reménytelenné tette jövőjét, az a férfi nem
Trenck báró, aki iránt csak hálás barátságot és nyugodt rokonszenvet érez; nem Joseph
Haydn, aki csak ifjú testvére volt Apolló igézetében; nem Frigyes király, aki megfélemlíti, de
érdekli is; nem is a szép Anzoleto, akire már nem tud tisztelettel gondolni; hanem az, akit
halotti ágyán fekve, a holtak szemfödője alatt látott, hiú ékességekben, amelyekhez a nemesi
családok a sír küszöbén is ragaszkodnak: Albert von Rudolstadt.
Consuelo első pillanatban megdöbbent, hogy ez a férfi, akit nem ismer, legrejtettebb
érzelmeiről beszél. De aztán arra gondolt, hogy előző éjjel ő maga mondta el egész életét és
meztelenítette le szívét Amélie hercegnő előtt, s mivel az is eszébe jutott, hogy Heinrich
herceg épp az előbb célzott a hercegnő kapcsolatára egy titokzatos társasággal, amelyben
Saint-Germain gróf jelentős szerepet játszik, nem csodálkozott többé, s keresetlenül megmondta a grófnak, hogy nem tartja túlságosan meglepőnek, ha olyan dolgokról tud, amelyeket
ő nemrég vallott be egy fecsegő barátnőjének.
- Gondolom, Quedlinburg apátnőjére céloz - mondta Saint-Germain gróf. - Elfogadja-e
becsületszavamat?
- Nincs jogom, hogy kétségbe vonjam - felelt Porporina.
- Becsületszavamat adom tehát - folytatta a gróf -, hogy a hercegnő semmit sem mondott
nekem önről, márcsak azért sem, mivel sohasem volt szerencsém beszélni vele, ahogy
kegyeltjével, Kleist grófnéval sem.
- Mégis kapcsolatban van vele, uram, legalábbis közvetett módon.
- Ez a kapcsolat részemről abban áll, hogy eljuttatom neki Trenck leveleit, az övéit pedig a
bárónak, de mindig közvetítő személyek útján. Láthatja, hogy a hercegnő nincs túlzott bizalommal irántam, hiszen azt hiszi, nem tudom, milyen érdeklődéssel viseltetik szökevényünk
iránt. Egyébként nem álnok teremtés; csak bolond, mert azzá válik minden zsarnoki természet, ha elnyomásban él. Az igazság szolgái sokat vártak tőle, s megadták neki pártfogásukat.
Adja az ég, hogy ne csalatkozzanak reményeikben.
- Rosszul ítél, gróf úr, e különös és szerencsétlen hercegnőről, s talán nem ismeri jól az
ügyeit. Én egyáltalán nem ismerem őket...
- Ne hazudjon feleslegesen, Consuelo. Tegnap éjjel vele vacsorázott, s ha kívánja, felmondhatom együttlétük összes körülményeit.
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Most Saint-Germain gróf az előző napi vacsora legkisebb részletét is elmesélte: megismételte
a hercegnő és Kleist grófné szavait, szólt a lakoma fogásairól, a hölgyek ékszereiről,
találkozásukról a sepregető nő-vel és így tovább. De nem elégedett meg ennyivel, elbeszélte a
király reggeli látogatását hősnőnknél, kettejük beszélgetését, a Consuelóra emelt pálcát,
Frigyes fenyegetéseit és megbánását, egyszóval mindent, a legkisebb mozdulatot s az arckifejezések játékát is, mintha ott lett volna a szobában. Végül így fejezte be történetét:
- Nagyon rosszul tette, nagylelkű, ártatlan gyermekem, hogy hitt a barátság és jóság e
felvillanásának, ami a királynál múló hangulat csupán. Meg fogja bánni. A királyi tigris
hamarosan érezteti majd karmait, ha csak nem fogad el egy hatékonyabb és megtisztelőbb
védelmet, egy valóban atyai és mindenható pártfogást, amely nem szorítkozik a Brandenburgi
őrgrófság szűk határai közé, hanem ön felett lebeg a föld minden táján, s az új világ
pusztaságaiba is elkíséri.
- Úgy vélem - felelte Consuelo -, csak Isten adhat ily védelmet, s csak az ő jósága terjeszti ki
az olyan jelentéktelen teremtésekre, amilyen én vagyok. Ha valami veszedelem fenyeget itt,
benne van minden reménységem. Óvakodnék is minden más támogatástól, amelynek nem
ismerném sem eszközeit, sem indítékait.
- A gyanakvás nem illik a nagy lelkekhez - folytatta a gróf. - Rudolstadt grófné nagy lélek, s
ezért van joga Isten igaz szolgáinak pártfogására. Ez egyetlen indítéka annak, amit felajánlanak önnek. Ami lehetőségeit illeti, azok óriásiak, s hatékonyságukban és erkölcsiségükben
éppannyira különböznek mindattól, amivel királyok és fejedelmek rendelkeznek, ahogy Isten
ügye a maga roppant fenségében különbözik a világi zsarnokok és nagy urak szándékaitól. Ha
az isteni igazságba helyezi minden szeretetét és bizalmát, az ő szándékait kell felismernie
azokban az erényes és értelmes emberekben, akik itt lenn akaratának letéteményesei és
legfőbb törvényének végrehajtói. Jóvátenni a sérelmeket, támogatni a gyengéket, megtörni a
zsarnokságot, bátorítani és jutalmazni az erényt, terjeszteni az erkölcsi elveket, őrizni a
becsület szent lángját, ez volt hivatása minden időkben egy jeles és tiszteletre méltó embercsoportnak, amely különböző neveken és formákban tevékenykedik a társadalom kezdete óta
napjainkig. Tekintsen a durva és embertelen törvényekre, amelyek a nemzeteket kormányozzák, tekintsen az emberek előítéleteire és tévedéseire, a barbárság borzalmas és mindenütt fellelhető nyomaira! Hogyan volt lehetséges, hogy ezen a földön, amelyet olyan rosszul
irányít a tömegek tudatlansága és a kormányok álnoksága, időnként mégis felragyoghatott az
erény, és utat találhatott egynémely igaz elmélet? Mert így van, s fehér liliomok, makulátlan
virágok, tiszta lelkek, mint az öné vagy Alberté, úgyszintén kisarjadhattak és megcsillanhattak
e földi szennyben. De vajon megőrizhették volna-e illatukat, megmenekedhettek volna-e a
csúszómászók fertelmes harapásaitól, ellenállhattak volna-e a viharoknak, ha kegyes erők és
baráti kezek nem őrzik és segítik őket? Hogy Albert, ez a csodálatos férfi, aki idegenül állt
szemben a mindennapok aljasságaival, s annyira föléje emelkedett az emberiségnek, hogy a
józanok már esztelennek vélték, azt hiszi, hogy ő csakis önmagából meríthette minden
nagyságát és hitét? S hogy magányos jelenség volt csak a világmindenségben, és sohasem
melengethette magát a rokonszenv és remény tüzénél? És ön is, azt hiszi, azzá vált volna-e, ha
az isteni lehelet Albert szelleméből nem száll az önébe? De most, hogy távol tőle, s méltatlan
körben él, csupa veszély és csábítás közepette, most, hogy a színpad leánya, egy szerelmes
hercegnő bizalmasa s egy kicsapongásaiban eltompult és önzésébe süppedt király állítólagos
szeretője, remélheti-e még, hogy megőrzi gyermeki ártatlanságát, és makulátlan tisztaságát,
ha az arkangyalok titokzatos szárnyai égi pajzsként nem borulnak ön fölé? Vigyázzon,
Consuelo! nem önmagából, legalábbis nem csupán önmagából fogja meríteni azt az erőt,
amelyre szüksége van. Még óvatosságát is, amelyre olyan büszke, könnyen ki játssza a rossz
szelleme, amely a homályban lappang, s ravasz fondorlataival szűzi ágya körül settenkedik.
Tanulja meg hát tisztelni a szent harcosokat, a hit láthatatlan seregét, amely máris védelmébe
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vette. Nem kér öntől sem ígéretet, sem szívességet; csak azt parancsolja, legyen engedelmes
és bizakodó, ha majd érzi jótékony és váratlan következményeit annak, hogy körünkbe fogadtuk. Többet nem mondok. Most önön a sor, hogy éretten megfontolja szavaimat; és amikor
eljön az idő, s váratlan csodák történnek a környezetében, emlékezzék arra, hogy minden
lehetséges azoknak, akik hisznek és szent egyezségben dolgoznak, azoknak, akik egyenlő és
szabad emberek; igen, nekik semmi sem lehetetlen, ha jutalmazni akarják az érdemet; s ha az
öné elég magasan szárnyal, hogy a legfőbb elismerést is elnyerheti tőlük, akkor, s ezt is tudnia
kell, akkor Albertot is feltámaszthatják, és visszaadhatják önnek.
Miután így szólt, s mindvégig a lelkes meggyőződés szárnyaló hangján, a piros dominó
felállt, s meg sem várva Consuelo válaszát, meghajolt előtte, majd kiment a páholyból, ahol a
leány mozdulatlanul ült néhány pillanatig, és különös álmodozásba merült.
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XIII
Consuelo most már csak arra gondolt, hogy hazamenjen, de miután leszaladt a lépcsőn, a
folyosón két álarcos alak állta útját. Az egyik halkan megszólította:
- Óvakodj Saint-Germain gróftól.
Consuelo, a hang után ítélve, azt hitte, színésztársa, Uberti Porporino szól hozzá, s
megragadva a dominó ujját, elutasítón válaszolt:
- Ki az a Saint-Germain gróf? Nem ismerem.
De a másik alak, nem is igyekezve elváltoztatni a hangját, mire Consuelo mindjárt tudta, hogy
Bendával, a fiatal és mélabús hegedűssel áll szemben, megfogta másik kezét, és így szólt
hozzá:
- Óvakodj a kalandoktól és a kalandoroktól.
Majd gyorsan eltűntek, mintha menekülnének kérdései elől.
Consuelo váltig csodálkozott, hogy ily könnyen felismerik, mikor ő annyi gonddal leplezte
magát; nagyon sietett tehát, hogy minél előbb elhagyja az épületet. De csakhamar észrevette,
hogy valaki megint figyeli és követi, s ennek az álarcos alaknak járása és alakja Pölnitz
báróra, a király kamarására és színházai igazgatójára emlékeztette. Amikor pedig üldözője
megszólította, már biztos volt a dolgában, jóllehet az álarcos férfi igyekezett elváltoztatni
hangját és kiejtését. Pölnitz csupa semmiséget mondott, de Consuelo nem válaszolt, mert
látta, hogy a férfi szólásra akarja bírni. Sikerült megszabadulnia tőle, s végigment a termen,
hogy félrevezesse, ha továbbra is követni akarná. De a nagy tömegben csak nehezen jutott el a
kijárathoz. Itt körülnézett, hogy lássa, nem figyelik-e, s az egyik sarokban nagy meglepetésére
Pölnitz bárót pillantotta meg; úgy látszott, bizalmas beszélgetésbe merül azzal a piros dominóval, akit a leány Saint-Germain grófnak tartott. Nem tudta, hogy Pölnitz Franciaországban
már találkozott a gróffal; és valami árulástól tartva a kalandor részéről, gyötrő nyugtalansággal a szívében tért haza. Nem is annyira önmaga miatt félt, mint inkább a hercegnő
miatt, akinek titkát akarata ellenére kiszolgáltatta ennek a nagyon is gyanús embernek.
Amikor másnap felébredt, egy fehér rózsakoszorút látott a feje felett, arra a feszületre
függesztve, amely még anyjáé volt, és amelytől sohasem vált meg. Ugyanakkor azt is
észrevette, hogy eltűnt a cipruság, amelyet egy bécsi diadalának estéjén egy ismeretlen kéz
dobott a lába elé, s amely azóta a feszületet díszítette. Mindenütt kereste, de hasztalan. Mintha
szándékosan távolították volna el e gyászos jelképet, hogy aztán e friss mosolygó koszorúval
helyettesítsék. Komornája nem tudta megmondani, hogyan és mikor történt a csere. Előző
nap, erősködött, nem hagyta el a házat, és senkinek sem nyitott ajtót. Amikor úrnőjének ágyat
vetett, nem figyelte meg, ott volt-e már a koszorú. És olyan ártatlan képpel álmélkodott a
dolgon, hogy nem lehetett jóhiszeműségét kétségbe vonni. Ez a lány nagyon önzetlen teremtés volt, amiről Consuelo nemegyszer meggyőződött, s csak az volt a hibája, hogy nagyon
szeretett fecsegni, s úrnőjét is beavatta apró-cseprő bajaiba. Ha tudna valamiről, nyilván most
is hosszú történetekkel és unalmas részletekkel fárasztotta volna Consuelót. Így csak véget
nem érő megjegyzésekkel fűszerezte a gáláns szándékot, amely a koszorút az ágy fölé csempészte, s hamarosan annyira terhére volt úrnőjének, hogy Consuelo megkérte, ne törődjék
többé vele, őt pedig hagyja békén. Amikor Consuelo magára maradt, nagy figyelemmel
vizsgálta a koszorút. A virágok oly frissek voltak, mintha egy pillanattal előbb szedték volna
őket, s oly illatosak, mintha nem lett volna tél. A leány keserű sóhajjal gondolt arra, hogy
ebben az évszakban csak uralkodói kastélyok melegházaiban nyílnak ilyen szép rózsák, s
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hogy komornájának nyilván igaza van, amikor királyi kedveskedésnek tulajdonítja a koszorút.
„És nem tudta - mondta magában -, mennyire ragaszkodom a ciprusomhoz. Miért vitette el?
Mindegy; bárki volt, átkozott legyen a kéz, amely ezt a szentségtörést elkövette!” De amikor
Porporina elkeseredésében félredobta a koszorút, egy kis pergamenszalag hullott ki belőle.
Felvette, s ismeretlen írással rótt szavakat látott rajta:
Minden nemes cselekedet jutalmat érdemel, s a nagy lelkek egyetlen méltó jutalma, ha
rokonszenvező lelkek tisztelegnek előttük. Tűnjön el ágyadról a ciprus, jóságos testvérünk, s koszorúzzák fejedet e virágok, ha akár csak egy pillanatra is. Ez menyasszonyi
ékességed, az erkölccsel kötött örök frigyed, s a hivők egyezségébe való felvételed
záloga.
Consuelo megdöbbent, sokáig vizsgálta a betűket, de képzelete hasztalan erőlködött, hogy
némi hasonlatosságot lásson Albert írásával. Hiába gondolt csupa bizalmatlansággal a beavatás e különös módjára, amelyet most nyilván felajánlanak neki, hiába iszonyodott a mágia
szép ígéreteitől, amelyekkel tele volt akkor Németország, és az egész filozofikus Európa, s
hiába figyelmeztették barátai, hogy legyen óvatos, a piros dominó utolsó szavai és e névtelen
levél kifejezései oly ujjongó kíváncsiságot ébresztettek képzeletében, amit inkább költői
várakozásnak nevezhetnénk. Maga sem tudta, miért, de engedelmeskedett ismeretlen barátai
szíves ösztönzésének. Kioldott hajára helyezte a koszorút, s egy tükörbe tekintett, mintha azt
várta volna, hogy egy szeretett árny jelenik meg mögötte.
Váratlan, éles csengettyűszó tépte ki álmodozásából. Consuelo megremegett, s hamarosan
jelentették, hogy Buddenbrock úr azonnal szólni kíván vele. A király szárnysegéde arcátlan
fölénnyel jött be; mindig így viselkedett és beszélt, ha az ura nem volt jelen.
- Kisasszony - mondta, amikor Consuelo kiment hozzá a szalonba -, mindjárt velem jön a
királyhoz. Siessen, a király nem vár.
- Nem mehetek a királyhoz papucsban és reggeli köntösben - felelt Porporina.
- Öt percet adok, hogy illőn felöltözzék - pattogott Buddenbrock, s kihúzva óráját intett a
lánynak, hogy mehet a szobájába.
Consuelo megrémült, de szilárdan eltökélte, hogy maga vállalja a sok veszélyt és bajt, amely a
hercegnőt és Trenck bárót fenyegethetné. Öt perc sem múlt még el, s máris felöltözött, s
látszólag nyugodtan jelent meg ismét Buddenbrock előtt. Minthogy a király ingerült arccal
adott parancsot szárnysegédének, hogy vezesse azonnal színe elé a vétkest, a szárnysegédet is
elfogta a felséges harag, bár nem tudta, miről van szó. De mivel ily nyugodtnak látta a leányt,
eszébe jutott, hogy a király rendkívüli módon érdeklődik énekesnője iránt, s azt mondta
magában, talán a leány kerül ki győztesen a csatározásból, s később bosszút áll rajta, hogy ily
nyersen bánt vele. Helyesebbnek vélte tehát, ha megint tisztelettudóan viselkedik, arra gondolva, lesz még ideje gorombáskodni, ha a leány végleg kicsöppen a királyi kegyből. Félszeg,
keresett udvariassággal nyújtotta tehát a kezét, hogy a ház előtt várakozó kocsiba segítse a
leányt; s amikor kalapját továbbra is kezében tartva, leült áldozatával szemben, ravasz,
jelentőségteljes arccal megszólalt:
- Csodálatos téli reggelünk van, kisasszony!
- Kétségtelenül, báró úr - felelt Consuelo csúfolódó arccal -, csodálatos az idő, s az embernek
kedve támad egy kis sétára a falakon túl.
Amikor ezt mondta, Consuelo sztoikus egykedvűséggel gondolt arra, hogy a csodálatos nap
hátralevő részét talán a városon kívül tölti, útban egy erőd felé. De Buddenbrock, aki nem
tudta felfogni, mily derűssé tehet egy erős lényt hősies eltökéltsége, azt hitte, hogy a leány őt
fenyegeti kegyvesztéssel és bebörtönzéssel, ha majd diadalmasan kerül ki abból a viharos
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próbatételből, amellyel szembe kell néznie. Elsápadt, kedveskedni igyekezett, s minthogy ez
sehogy sem sikerült, gondterhelten és zavartan ült a helyén, s szorongva tűnődött magában,
mivel bánthatta meg Porporinát.
Consuelót egy kis szobába vezették, s itt elég ideje volt, hogy megcsodálja a bútorokat,
amelyek fonnyadt rózsaszín huzatát már alaposan megtépdesték az örökösen rajtuk hempergő
kiskutyák, meg a sok mocskot és dohányport, ami itt mindent ellepett. Frigyes még nem jött
be, de a leány hallotta hangját a szomszéd szobában, s ez az indulatos király szörnyű hangja
volt:
- Márpedig kíméletlenül lesújtok a bitangokra, kiirtom a férgeket, épp elég ideje rágják
Poroszország testét - kiáltotta, s közben a csizmája is egyre csikorgott, mintha izgatottan fel s
alá járna a teremben.
- És ezzel Felséged nagy szolgálatot tenne az értelemnek és Poroszországnak - felelt egy
másik hang. - De ez nem elég ok arra, hogy egy nő...
- Elég ok, kedves Voltaire. Nem tudja talán, hogy a legpokolibb tervek és a legártalmasabb
cselszövések az ő szűk agyukból pattannak ki?
- Egy nő, Felség, egy nő!...
- És ha akár harmadjára is megismételné! Önök szeretik a nőket, önök szerencsétlenségükre
egy szoknya uralma alatt éltek, s nem tudják, hogy valahányszor a nők komoly dolgokba ütik
az orrukat, úgy kell velük bánni, mint a katonákkal vagy a rabszolgákkal.
- Csak nem gondolja felséged, hogy itt komoly dologról van szó? Csodatevőknek és a bölcsek
köve rajongóinak nyugtató meg hideg zuhany jár.
- Nem tudja, miről beszél, Voltaire úr! És ha azt mondanám, hogy szegény La Mettrie-t
megmérgezték?
- Ahogy mindenkit, aki többet eszik, mint amennyit gyomra elbír és megemészthet. A
gyomorrontás a mérgezés egy formája.
- Én pedig azt mondom, hogy nem csupán falánksága ölte meg. Saspástétomot szolgáltak fel
neki, s azt mondták, hogy fácánhúsból készült.
- A porosz sas, tudom, gyilkos madár; de villámmal, és nem méreggel sújt ellenségeire.
- Hagyjuk a metaforákat! Százat teszek egy ellen, hogy megmérgezték. La Mettrie is behódolt
bolondságaiknak, s szegény ördög fűnek-fának mesélte, félig komolyan, félig tréfálkozva,
hogy kóbor szellemeket és démonokat mutattak neki. Végül őrületbe kergették ezt a gyenge,
hitetlen szellemet. De mivel sorsára hagyta Trencket, miután a barátja volt, a maguk módján
megbüntették. De most én büntetem meg őket, s úgy, hogy megemlegetik. Ami meg azokat
illeti, akik e gyalázatos szédelgések árnyékában összeesküvéseket szövögetnek, s ki akarják
játszani a törvények éberségét...
Most a király becsapta az ajtót, amely addig kissé nyitva volt, s Consuelo nem hallott többé
semmit. Egy negyedóra telt el gyötrő várakozásban, míg végre megjelent a félelmetes Frigyes,
akit a düh ijesztőn megvénített és elcsúfított. Gondosan becsukta az ajtókat, de nem szólt a
lányhoz, s még csak nem is nézett rá; s amikor végre hozzálépett, oly ördögi kifejezés ült
arcán, hogy a leány egy pillanatig azt hitte, meg akarja fojtani. Tudta, hogy dührohamai idején
szinte akaratlanul fellobbannak benne apja nyers ösztönei, s ha elégedetlen magatartásukkal,
nemegyszer csizmájával tapossa meg tisztviselői lábát. La Mettrie csak nevetett ezen a gyáva
durvaságon, s azt mondta, jó testgyakorlat a köszvény ellen, amely a királyt fiatal kora óta
gyötörte. De La Mettrie már nem nevettethette meg a királyt, s nem is nevethette ki. Bár fiatal
és friss volt még, s lomha termete ellenére mozgékony, két napja mértéktelen falánksága
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következtében meghalt, s valami baljós képzelődés arra bírta a királyt, hogy halálát hol a
jezsuiták gyűlöletének, hol pedig a divatos varázslók mesterkedésének tulajdonítsa. Frigyes,
bár nem vallotta be, maga is osztozott abban a sejtelmes és gyermeki rettegésben, amelyet az
okkult tudományok akkor egész Németországban keltettek.
- Figyeljen csak, hallja! - fordult villámló tekintettel Consuelóhoz. - Lehullott az álarc, vége
van, s egy módja van csak a menekvésre: ha mindent bevall kertelés és szépítgetés nélkül. És amikor Consuelo válaszolni akart: - Térdre, nyomorult, térdre! - kiáltott a padlóra mutatva.
- Emelt fővel nem tehet vallomást. Már rég a porban kéne fürösztenie homlokát. Térdre,
mondom, vagy nem hallgatom meg, amit mond.
- Minthogy nincs mit mondanom - felelt Consuelo fagyos hangon -, nem kell meghallgatnia;
azt meg hiába várja, hogy térdre hulljak.
A király egy pillanatig arra gondolt, hogy leteríti és lábával tapossa meg az esztelen leányt.
Consuelo önkéntelenül Frigyes kezére nézett, amely görcsösen közeledett, s a lány már úgy
látta, mintha körmei megnyúlnának és kibújnának az ujjaiból, akár a macska karmai, amikor
áldozatára veti magát. De a királyi karmok azonnal visszahúzódtak. Sok kicsinyessége ellenére Frigyes túl nagy szellem volt ahhoz, hogy ne csodálja mások bátorságát. Megvetést
színlelve mosolygott, bár egészen más érzések éltek lelkében.
- Szerencsétlen gyermek! - mondta szánakozó hangon - téged is megszédítettek fanatizmusukkal. De hallgass rám! Az idő sürget. Még megválthatod életedet: öt perc múlva már késő
lesz. Megadom neked ezt az öt percet; használd okosan. Vagy elmondasz mindent, vagy felkészülsz a halálra.
- Máris kész vagyok rá - felelt Consuelo; felháborította ez a fenyegetés, amelyben nem hitt, s
csak megfélemlítésnek tartott.
- Ne beszéljen, inkább gondolkozzék - mondta a király; majd az asztalhoz ülve kinyitott egy
könyvet, s látszólag nyugodtan olvasott, de csak nehezen tudta elrejteni rendkívüli, kínos
izgalmát.
Consuelónak most arra kellett gondolnia, milyen ostobán majmolta Buddenbrock úr a királyt,
amikor órával a kezében ő is öt percet adott neki az öltözködésre, de aztán elhatározta, hogy,
amint előírták, arra használja fel ezt az időt, hogy tervet sző további magatartására. Érezte,
hogy mindenekelőtt a király ravasz és mélyre ható faggatása elől kell kitérnie, mert attól
tartott, hogy talán nem tudja elkerülni egy váratlan kérdés csapdáját. Elég ügyes lesz-e, hogy
ellenálljon egy ilyen vizsgálóbírónak? S nem azzal dönti-e romlásba a hercegnőt, amit védelmére mond? Ezért arra a nagylelkű elhatározásra jutott, hogy nem keresi a maga igazolását,
még csak nem is kérdezi, hogy mivel vádolják, hanem addig ingerli bíráját merészségével,
míg az minden belátás és méltányosság nélkül ab irato ítélkezik. Már tíz perc múlt el, s a
király még mindig nem emelte fel szemét a könyvről. Talán időt akart hagyni a lánynak, hogy
jobb belátásra térjen; talán valóban lekötötte az olvasmánya.
- Milyen elhatározásra jutott? - szólt végül a király, letéve a könyvet, s lábát keresztbe téve az
asztalra könyökölt.
- Nincs mit elhatároznom - felelt Consuelo. - Az erőszak és méltatlanság hatalmában vagyok.
Nem tehetek mást, mint hogy elviselem.
- Én képviselem az erőszakot és a méltatlanságot?
- Ha nem Felséged, akkor a korlátlan hatalom, amelyet gyakorol, és amely megrontja a lelkét
és megzavarja ítélőképességét.
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- No jó! Látom, bírája akar lenni magatartásomnak, s közben megfeledkezik róla, alig pár
pillanata van csak, hogy megmeneküljön a haláltól.
- Nincs joga, hogy életemmel rendelkezzék; nem vagyok alattvalója, s végül is Felséged látja
majd kárát, ha megtiporja az emberi jogokat. Én szívesebben meghalok, mint hogy még egy
napig törvényei igájában éljek.
- Nagyon gyermekes gyűlölet ez - mondta a király, aki nyilván átlátott Consuelo szándékán, s
hogy meghiúsítsa tervét, megvető hidegvérrel beszélt. - Látom, jó iskolát járt, s a spártai szűz
szerepe, amelyet olyan jól játszik, cinkosait vádolja, és sokkal jobban leleplezi magatartásukat, semmint gondolná. De rosszul ismeri az emberi jogokat és törvényeket. Minden uralkodónak joga van vesztőhelyre küldeni azokat, akik azért jönnek az államába, hogy összeesküvést szőjenek ellene.
- Hogy én összeesküvést szőnék? - kiáltott Consuelo méltatlankodva, igazsága tudatában.
Túlságosan fel volt háborodva, hogysem védekezzék; csak vállat vont, majd hátat fordított a
királynak, mintha el akarna menni, bár maga se nagyon tudta, mit csinál.
- Hová megy? - kérdezte a király, akit meglepett az őszinteség félreismerhetetlen kifejezése
Consuelo arcán.
- Börtönbe, vesztőhelyre, ahová kívánja, csak ne kelljen hallgatnom ezt a képtelen vádat.
- Nagyon haragos - mondta a király gúnyos mosollyal. - Megmondjam, hogy miért? Mert
azzal az elhatározással jött ide, hogy egy római hölgy szerepében lép elém, s most látja, hogy
én csak mulatok ezen a komédián. Semmi sem megalázóbb, főleg egy színésznő számára,
mintha hatástalanul erőlködik szerepében.
Consuelo válaszra sem méltatta, s karba tett kézzel, oly derűs nyugalommal nézett a királyra,
hogy ez szinte megzavarodott. Hogy erőt vegyen növekvő dühén, meg kellett törnie a kínos
csendet. Újra kezdte tehát sértő gúnyolódásait, mert azt remélte, hogy kihozhatja sodrából a
vádlottat, aki aztán a védekezés közben megfeledkezik gyanakvó tartózkodásáról.
- Igen - kezdte, mintha csak e büszke arc néma szavaira válaszolna -, tudom, elhitették önnel,
hogy szerelmes vagyok magába, s most azt hiszi, büntetlenül dacolhat velem. Mindez nagyon
mulatságos volna, ha nem szerepelnének ebben az ügyben olyan személyek is, akikhez jobban
ragaszkodom, mint önhöz. Most csak a hiúság készteti, hogy egy szép jelenetet játsszon el
nekem, pedig tudnia kéne, hogy az alsóbbrendű bizalmasokat mindig feláldozzák azok
kedvéért, akik megbízásokat adnak nekik. Én sem őket akarom tehát megbüntetni: túlságosan
közel állnak hozzám, s csak azzal fenyíthetem őket, hogy önt büntetem meg szigorúan, a
szemük láttára. Döntenie kell tehát, vállalja-e ezt a szerencsétlen sorsot azokért, akik elárulták
az érdekeit, s minden bajt az ön tolakodó és becsvágyó buzgalmának tulajdonítanak.
- Felség - felelt Consuelo -, nem tudom, mit akar mondani; de megrémít az a mód, s éppen
Felséged miatt, ahogy a bizalmasokról és alkalmazóikról szól.
- Mit jelentsen ez?
- Azt gondolhatnám, hogy annak idején, amikor még a zsarnokság első áldozata volt,
Felséged szolgáltatta ki Katt őrnagyot az atyai inkvizíciónak.
A király arca, elfehéredett. Mindenki tudja, hogy miután ifjú korában Angliába akart szökni,
apja parancsára végig kellett néznie bizalmasa lefejezését. Börtönbe zárták, egy ablakhoz
vezették, erővel ott tartották, hogy lássa, mint hull barátjának vére a vesztőhelyen. És a
borzalmas jelenet, amelyben teljesen ártatlan volt, rettenetes hatással volt rá. De az uralkodók
sorsa, hogy kövessék a zsarnokság példáját, ha akár kegyetlenül szenvedtek is igájától.
Frigyes kedélye megkeseredett balsorsában, s amikor fájdalmas és bilincsbe vert ifjúkora után
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trónra lépett, ő is a korlátlan hatalom elveit és előítéleteit vallotta. Semmi sem érinthette volna
mélyebben, mint az a látszólagos célzás, amellyel Consuelo régi balsorsára emlékeztette és
egyúttal éreztette vele, hogy igazságtalanságot követ el. Valósággal szíven döfték a leány
szavai, de ez a seb éppoly kevés hatással volt megkérgesedett lelkére, mint annak idején Katt
őrnagy vesztének látványa. Felállt, s most már szigorúan rivallt a leányra:
- Elég a fecsegésből, mehet.
Csengetett, s a rövid másodpercek alatt, míg bejöttek az emberei, megint kinyitotta a könyvét,
s úgy tett, mintha olvasmányába mélyedne. De keze idegesen remegett, s a lapok panaszosan
zizegtek, ahogy forgatta őket.
Egy inas lépett a szobába, a király intett, s Consuelót egy másik helyiségbe vezették. A király
egyik kis agara, amely farkát csóválva egyre a leányt nézte, és simogatására várva folyton
körülötte ugrándozott, mindjárt követni akarta; de amikor a vádlott nyomában az ajtóhoz ért, a
király, akiben csak apró állatai iránt volt valami apai gyengédség, nyomban visszaparancsolta
az ő Mopsule-ját. Az volt a rögeszméje, talán nem is alaptalanul, hogy kutyái ösztönösen felismerik azoknak az érzéseit, akik valami okból jelentkeznek nála, s mindjárt bizalmatlan lett,
ha látta, hogy a kutyák barátságtalanul viselkednek valakivel, viszont meg volt győződve,
hogy számíthat azokra, akiket hízelgéssel fogadnak. Nagy izgalma ellenére is megfigyelte,
hogy Mopsule nagy szeretettel követte Consuelót, s amikor az agár kelletlenül, szomorúan
lehorgasztott fővel visszajött hozzá, az asztalra csapott, s Porporinára gondolva azt mondta
magában: „Pedig semmi rossz szándék nincs benne irántam!”
- Hívatott Felséged? - kérdezte Buddenbrock, egy másik ajtóban megjelenve.
- Nem hívattam - mondta a király haragosan, hogy az udvaronc máris prédájára veti magát. Menjen innen, majd csöngetek.
Buddenbrock, hogy úgy bántak vele, mint egy inassal, vérig sértve távozott, s miközben a
király pár pillanatig gondolataiba mélyedt, Consuelót a Gobelin teremben őrizték. Végre megszólalt a csengő, s a szárnysegéd sérelme ellenére azonnal urához sietett. A király láthatóan
megenyhült, és közlékenyebb lett.
- Buddenbrock - így kezdte -, ez a leány csodálatos jellem! Rómában diadalmenetet érdemelt
volna, nyolclovas kocsit, tölgyfakoszorút! Fogass be egy postakocsit, te magad kíséred majd a
város kapujáig, ott átadod az őrségnek, hogy vigyék Spandauba, zárják egy cellába, s úgy
bánjanak vele, mint egy államfogollyal, de nem a legszelídebb módon, érted-e?
- Igenis, Felség.
- Várj még! Amíg végigmentek a városon, mellette ülsz a kocsiban, s ijesztő dolgokat
mondasz neki. Jó volna, ha attól tartana, hogy a hóhér kezére adják, s a város minden útkereszteződésén megvesszőzik, ahogy ezt királyi atyám idején tették. De miközben ilyesmivel
rémítgeted, nem szabad elfelejtened, hogy egyetlen ujjal sem nyúlhatsz hozzá, s kesztyű
legyen a kezeden, amikor a kocsiba segíted. Most menj, s megcsodálva az ő sztoikus odaadását, tanuld meg, hogyan kell viselkedni azokkal, akik bizalmukkal tisztelnek meg. Nem
lesz éppen károdra.
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XIV
Consuelót ugyanaz a kocsi vitte haza, amely a palotába hozta. Lakásának minden ajtaja elé
két őrszemet állítottak a házon belül, s Buddenbrock úr órával a kezében, mert most is ura
merev pontosságát utánozta, hatvan percet adott neki a felkészülésre, miután figyelmeztette,
hogy csomagjait új lakóhelyén, amely egy erőd lesz, nagyon alaposan meg fogják vizsgálni.
Amikor Consuelo a szobájába ment, a legnagyobb rendetlenségben találta holmiját. Miközben
a királynál volt, a titkos rendőrség emberei parancsot kaptak, hogy törjenek fel minden zárat,
és foglalják le a papirosokat. Consuelo, akinek hangjegyfüzetein kívül más írása nem volt,
némi szomorúsággal gondolt arra, hogy talán soha többé nem látja viszont értékes és kedves
szerzőit, az egyetlen kincset, amelyet élete során gyűjtött. Sokkal kevésbé sajnálta azt a
néhány ékszerét, amelyeket Bécsben és Berlinben hangverseny estéi jutalmául kapott különböző magas rangú személyektől. Ezeket is elkobozták, azzal az ürüggyel, hogy mérget tartalmazó gyűrűk vagy lázító jelvények is lehetnek közöttük. A király ezt soha nem tudta meg, s
Consuelo sohasem látta viszont ékszereit. Frigyes piszkos ügyeinek végrehajtói szemérmetlenséggel lopták meg áldozataikat, márcsak azért is, mivel rosszul voltak fizetve, s tudták,
hogy a király inkább szemet huny harácsolásuk felett, csak ne kelljen bérüket emelnie.
Consuelo mindenekelőtt feszületét kereste; s amikor látta, hogy nem vitték el, nyilván csekély
értéke miatt, gyorsan levette a falról, és zsebébe rejtette. A rózsakoszorú megtiporva feküdt a
padlón; s amikor a leány felemelte, hogy közelebbről megnézze, ijedten látta, hogy a pergamenszalag, amelyen a rejtélyes bátorítást olvasta, nem volt már rákötve. Ez lehetett az
egyetlen bizonyíték, hogy cinkosa egy állítólagos összeesküvésnek: de mily sok értelmezését
adhatták volna ennek a szűkszavú bűnjelnek! A leány rémülten kereste a szalagot, s végül a
zsebében találta meg. Gépiesen tette oda, amikor Buddenbrock egy órával ezelőtt érte jött.
Most már megnyugodott, mert tudta, semmit sem találhatnak iratai közt, ami bárkire rossz
fényt vetne, s gyorsan összeszedte mindazt a holmit, amire szüksége lesz, mivel nem remélte,
hogy hamarosan visszatér. Senki sem volt segítségére, mert szobalányát is letartóztatták, hogy
kihallgassák; s minthogy nagyon izgatott is volt e nehéz helyzetében, alig ismerte ki magát
ruhái közt, amelyeket kitéptek a szekrényekből, s rendetlenül a bútorokra dobtak. Egyszerre
megrezzent: egy tárgy éles koppanását hallotta a szoba közepén; egy vastag szög esett oda s
rajta kis levél.
A szöveg rövid volt:
Menekülni akar? Menjen az ablakhoz. Három perc múlva biztonságban lesz.
Consuelo első mozdulata az volt, hogy az ablakhoz szalad. De megállt félúton; arra gondolt,
hogy menekülése, ha ugyan lehetséges, bűnösségének bevallása volna, s egy ilyen vallomásból, ebben az esetben, cinkosokra is lehetne következtetni. „Ó, Amélie hercegnő, mondta
magában, ha igaz volna is, hogy elárult, én soha nem árulom el önt! Megfizetem adósságomat
Trenck bárónak. Megmentette az életemet; ha kell, most odaadom, hogy segítsek rajta.”
Nagylelkű elhatározása új lelket öntött belé, s már sokkal nyugodtabban fejezte be a csomagolást; amikor Buddenbrock érte jött, készen várta. A szárnysegéd arca még képmutatóbb és
gonoszabb volt, mint máskor. A talpnyaló s egyszersmind gőgös Buddenbrock mindenkire
féltékenykedett, aki rokonszenvet keltett urában, akárcsak az öreg kutyák, amelyek megmarják a ház minden barátját. Nagyon sérelmesnek találta a leckét, amelyet a királytól kapott,
amikor rábízta áldozata meggyötrését, s már alig várta, hogy bosszút álljon Consuelón.
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- Nagy zavarban vagyok, kisasszony - így kezdte -, hogy ilyen kíméletlen rendelkezéseket kell
végrehajtanom. Már rég nem láttak Berlinben hasonló dolgot... Nem, Frigyes Vilmosnak, ma
uralkodó királyunk Felséges atyjának uralkodása óta nem történt ilyesmi. Kegyetlen példa
volt az, amely törvényeink szigoráról és uralkodóink félelmetes hatalmáról tanúskodott. Soha
életemben nem felejtem el.
- Milyen példáról beszél, uram? - kérdezte Consuelo, aki már azt hitte, életére törnek.
- Nem valami különös esetre gondolok - felelt Buddenbrock. - Frigyes Vilmos uralmáról
beszélek, amely véges-végig a szigorúság oly példáival szolgált, hogy nem lehet róluk megfeledkezni. Abban az időben nem törődtek a vádlott korával, sem nemével, ha úgy vélték,
súlyos bűnt kell megtorolni. Emlékszem, hogy egy csinos fiatal teremtést, aki pedig jó családból született s nagyon szeretetre méltó is volt, csak mivel a király akarata ellenére olykor
egy fenséges személy látogatását fogadta, a hóhér kezére adtak, s miután megvesszőzték,
szégyenszemre elkergették a városból.
- Ismerem a történetet, uram - felelt Consuelo, a rémület és méltatlankodás érzéseivel küszködve. - Tiszta, becsületes leány volt, s - az ön szavával élve - egyetlen bűne, hogy ma uralkodó királyunk, vagyis az akkori trónörökös társaságában zenélt. Oly kevéssé szenvedett-e
ugyanez a Frigyes a szerencsétlenségektől, amelyeket ő idézett mások fejére, hogy most
hasonló gyalázatosság fenyegetéseivel akar megrémíteni?
- Nem gondolnám, signora. Őfelsége csak nagy és igazságos dolgokat cselekszik, s önnek kell
tudnia, mentesíti-e ártatlansága királyunk haragjától. Bár így volna; de a király az előbb, mint
láttam, oly ingerült volt, mint talán még soha életében. Azt mondta, hogy tévedett, mikor kíméletesen akart uralkodni, s hogy apja idején egy nő sohasem viselkedett volna oly vakmerőn
mint ön, s Őfelsége néhány szavából sajna arra kell következtetnem, hogy valami megszégyenítő büntetésre gondol, nem tudom, mire... Nem mertem érdeklődni. Az én szerepem ebben az
ügyben nagyon kínos; és ha a város kapujánál más parancs vár, s nem az, hogy egyenesen
Spandauba kísérjem, sietve távoznék, mivel tisztem méltósága nem engedi, hogy végignézzem...
Buddenbrock úr látva, hogy szavai máris eredményesek voltak, s a szegény Consuelo szinte
elalél a rémülettől, nem folytatta ádáz beszédét. A szerencsétlen leány most már bánni kezdte
állhatatosságát, s szívében ismeretlen pártfogóihoz fohászkodott. De ahogy riadt szemével
Buddenbrockra nézett, a hazugság tétovaságát vélte felfedezni a férfi arcán, s kissé megnyugodott. Szíve mégis vadul vert, amikor Berlin kapujához érve, egy rendőr lépett Buddenbrockhoz, és pár szót váltott vele. De ugyanakkor a kocsijukat lovon kísérő gránátosok közül
az egyik a túloldali ajtóhoz hajolt, s halkan így szólt Consuelóhoz:
- Legyen nyugodt, signora, sok vér folyna itt, mielőtt bántalmaznák.
Consuelo zavarában nem figyelte meg az ismeretlen barát arcát, aki mindjárt el is tűnt. A
kocsi gyors vágtában megindult az erőd felé vezető úton, s egy óra múlva Porporina már
Spandau várának egyik cellájában volt, miután megejtették a szokásos formaságokat, pontosabban azt a kevés formaságot, amelyre a korlátlan hatalomnak ténykedése során szüksége
van.
Ez az erőd, amelyet akkor bevehetetlennek tartottak, a Havel és a Spree egybefolyásánál, egy
tó közepén emelkedett. Sötét, ködös volt itt a levegő, s Consuelo, hogy így feláldozta magát,
már csak azt a fásult kimerültséget érezte, amely a lelkes, lendületes cselekedeteket általában
követi. Egykedvűen tűrte tehát, nem is nagyon nézve maga körül, hogy szomorú lakhelyére
kísérjék. Nagyon erőtlennek érezte magát, s bár még nappal volt, ruhástul az ágyára feküdt, és
mélyen elaludt. Végletes fáradtsága mellett valami simogató biztonságérzet, a jó lelkiismeret
derűje is elringatta s bár nagyon kemény és keskeny volt az ágya, békésen aludt.
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Egy idő óta már csak félig aludt, s egyszerre hallotta, hogy az erőd órája éjfélt üt. Zenészfülek
oly élénken észlelnek minden zajt, hogy Consuelo most teljesen felébredt. Felült az ágyában,
megértette, hogy börtönben van, s első éjszakáját töprengéssel kell töltenie, mert egész nap
aludt. Kissé ijedten gondolt rá, hogy tétlenül kell maradnia a sötétben, mégis azt mondta
magában, hogy türelemmel viseli a sorsát, s igyekszik megszokni új helyzetét. Csodálkozott,
hogy nem szenved a hidegtől, s örült, hogy nem érez semmi testi fájdalmat, ami megbénítaná
gondolkozását. Künn panaszosan zúgott a szél, eső verte az üvegtáblákat, s Consuelo keskeny
ablakára tekintve, most meglátta a sűrű rácsot, ahogy rárajzolódott a csillagtalan, felhős,
sötétkék égboltra.
Szegény fogoly új s számára teljesen ismeretlen gyötrelmei első óráját nagyon éberen töltötte,
s gondolkodása csupa értelem, logika és filozófia volt. De ez a feszültség hamarosan kimerítette elméjét, s már gyászosnak kezdte találni az éjszakát. Fegyelmezett gondolkodása kusza
és furcsa álmodozásokban oldódott fel. Fantasztikus képek, kínos emlékek, ijesztő sejtelmek
vettek rajta erőt, s ahogy az álom és az ébrenlét közt lebegett, minden gondolata határozott
formát kapott, s körtáncot járt a cella sötétjében. Hol színpadon képzelte magát, s képzeletében egy egész fárasztó szerepet énekelt végig, mert sehogy sem tudott szabadulni e gyötrelmes emlékképtől; hol a hóhér kezén látta magát, mezítelen vállal, körülötte a bámész, ostoba
tömeg, s ő húsában érezte a vesszőcsapásokat, miközben a király egy magas erkélyen ülve
haragos arccal figyelte, Anzoleto pedig egy sarokban nevetett egymagában. Végül teljesen elkábult, s most már csak Albertot látta a ravatalon, amint hasztalan erőfeszítéseket tesz, hogy
felkeljen és segítségére siessen. Aztán ez a kép is szétfoszlott, s Consuelo azt hitte, Schreckenstein
barlangjának csupasz földjén aludt el, s az üreg mélyéről Albert hegedűjének fenséges, szívet
tépő hangja, ékesen szóló, fájdalmas könyörgése száll feléje. Consuelo valóban félálomban
volt, a zene dallama szelíden simogatta fülét, s visszaadta lelke nyugalmát. Bár a távolság
lehalkította a hegedű szavát, a modulációk oly tisztán csengtek, hogy a leány úgy vélte,
valóban hallja őket, s nem is csodálkozott. Úgy érezte, már több, mint egy órája a dallamok
bűvöletében él, s lassan, észrevétlen elmerül bennük. Valóban újra elaludt, s már hajnalodott,
amikor megint felnyitotta a szemét.
Első dolga az volt, hogy alaposan körülnézzen a cellájában, amelyet előző nap nem is látott,
mert a lelki gyötrelmek végletesen eltompították testi életének minden érzését. Egészen csupasz helyiség volt, de tiszta, s cserépkályhája, amely semmi fényt nem adott, mert a folyosóról fűtötték, elviselhető meleget árasztott. Csak egy boltíves nyílás világította meg a cellát,
amely mégsem volt túlságosan homályos; a falak alacsonyak voltak, és fehérre meszelve.
Három kopogás hallatszott az ajtón, majd kívülről az őr hangos szava:
- Hármas számú rab, keljen fel és öltözzön; egy negyedóra múlva bemegyek.
Consuelo sietve engedelmeskedett, s már ágya is be volt vetve, amikor az őr a cellába lépett.
A napi kenyér- és vízadagot hozta nagyon tisztelettudó arccal. Mereven viselkedett, gondosan
tette az asztalra a sovány börtöneledelt, mintha egy lakoma válogatott fogásait szolgálná fel.
A leány közben megfigyelte emberét, aki már jól benne volt a korban, s finom, szelíd arcán
első tekintetre semmi visszataszítót nem látott. Jó erkölcsű, tartózkodó, kipróbáltan hallgatag
természetűnek ismerték, s ezért rendelték a nők szolgálatára. Schwartz volt a neve, amit
mindjárt meg is mondott Consuelónak.
- A cellája alatt lakom - folytatta -, s ha megbetegednék, csak kiáltson le az ablakon.
- Nincs felesége? - kérdezte Consuelo.
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- Dehogy nincs - felelt az őr -, s ha feltétlenül szüksége van rá, rendelkezésére lesz. De
megtiltották, hogy a rab hölgyekkel érintkezzék, kivéve, ha betegek. Ebben az orvos dönt.
Van egy fiam is, aki osztozik abban a tisztességben, hogy önt kiszolgáljuk.
- Nincs szükségem ennyi szolgára, s ha megengedi, Schwartz úr, megelégednék önnel vagy a
feleségével.
- Tudom, hogy korom és külsőm megnyugtatja a hölgyeket. De fiamtól sem kell jobban
tartania, mint tőlem; kitűnő gyermek, jámbor, szelíd és határozott.
Olyan hangsúllyal mondta ezt az utolsó szót, hogy a rab leány mindjárt megértette, mire
gondol.
- Schwartz úr - mondta -, ami engem illet, nem lesz szükségük határozottságra. Én úgyszólván
a magam akaratából jöttem ide, s nem kívánok megszökni. Amíg tisztességesen és illő módon
bánnak velem, s úgy látom, ez a szándékuk, minden zokszó nélkül fogom elviselni a börtönéletet, bármilyen szigorú legyen is.
E szavakra Consuelo, aki már huszonnégy órája nem evett, s egész éjjel szenvedett az éhségtől, letört egy darabot a barna kenyérből, s jó étvággyal enni kezdett.
Szelíd megnyugvása nagyon meglepte az őrt, aki, mint a leány jól láthatta, bámulattal s
ugyanakkor bosszúsan figyelte.
- Nem irtózik nagyságod ettől a hitvány ételtől? - kérdezte kissé zavartan.
- Ha sokáig kell itt maradnom, bevallom, egészségem érdekében tartalmasabb dolgokra is
vágynék; de nem veszem szívemre, ha ezzel kell megelégednem.
- Pedig, gondolom, biztosan jobb élethez szokott, és gazdag asztala volt.
- Hát igen.
- Akkor pedig - folytatta Schwartz jelentőségteljes arccal -, miért ne rendelne itt is, saját
költségén, tisztességesebb ellátást?
- Nem tilos?
- Dehogy! - kiáltott Schwartz, s máris felcsillant a szeme, hogy jó üzletet köthet, mert már
attól tartott, hogy az új rab szegénysége miatt elesik nyereségétől. - Ha nagyságod elég óvatos
volt, s némi pénzt rejtett el magánál, amikor ide jött... akkor megtehetem, hogy ízlésének
megfelelő étkekkel szolgáljak. Feleségem kitűnően főz, és edényeink nagyon tiszták.
- Nagyon kedves, Schwartz úr - mondta Consuelo, aki inkább irtózattal, s nem örömmel
figyelte az őr kapzsiságát. - Csak azt nem tudom, van-e nálam pénz. Mielőtt a cellámba
vezettek, megmotoztak; a feszületet, amelyhez nagyon ragaszkodom, tudom, nálam hagyták,
de arra nem figyeltem, hogy elvették-e a pénzemet.
- Nem figyelte a dolgot?
- Nem; látom csodálkozik.
- De azt biztosan tudja nagyságod, mennyi pénz volt az erszényében.
- Nagyjában. - Consuelo végigkutatta zsebeit, de egyetlen garast sem talált bennük. Schwartz úr - tette hozzá derűs bátorsággal -, úgy látom, semmit sem hagytak nálam. Meg
kell tehát elégednem a börtönkoszttal. Rám, sajnos, nem számíthat.
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- Nos, asszonyom - mondta Schwartz, de láthatóan erőt kellett vennie magán -, most bebizonyítom nagyságodnak, hogy tisztességes emberekkel van dolga, mert a mi családunk nagyon
becsületes ám. Erszénye a zsebemben van, nézze csak. - És máris megmutatta Porporinának,
minekutána nyugodtan visszadugta övébe.
- Váljék egészségére! - mondta Consuelo, aki csak álmélkodott ezen az arcátlanságon.
- Várjon csak! - felelte a mohó és aggályos Schwartz. - Feleségem motozta meg. A parancs
úgy szól, hogy nem hagyhat pénzt a raboknál, mert megvesztegethetnék őreiket. De ha az
őrök megvesztegethetetlenek, felesleges az elővigyázat. Feleségem tehát nem vélte kötelességének, hogy az erszényt átadja a parancsnoknak. Minthogy azonban igazság szerint alkalmazkodnunk kell az előíráshoz, a pénzt nem adhatjuk közvetlenül nagyságod kezébe.
- Tartsa hát meg, ha ez a szándéka - mondta Consuelo.
- Nyilván megtartom, és ön még meg fogja köszönni nekem. Én leszek pénzének letéteményese, s arra a célra használom, amit nagyságod megjelöl. Kedve szerint való ételekkel szolgálok, gondosan fűtőm a kályháját, jobb ágyat, és időnként friss ágyneműt hozok. Mindennap
összeírom a számlát, s levonom pénzéből a nekem járó összeget.
- Nagyszerű! - mondta Consuelo. - Látom, lehet egyezkedni az égi hatalmakkal, s ahogy illik,
nagyra értékelem Schwartz úr becsületességét. De ha ez a nem nagyon jelentős összeg már
elapad, ad-e nekem lehetőséget, hogy új pénz után nézzek?
- Ne mondjon ilyeneket nagyságod! Ez azt jelentené, hogy nem teljesítem a kötelességemet,
és ez nálam nem fordulhat elő. De nagyságod semmiben sem fog hiányt látni; csak meg kell
jelölnie azt a személyt, aki Berlinben vagy máshol vagyonát gondozza, s neki küldöm majd a
számlákat, hogy rendszeresen kifizesse. Ezt nem tiltja az előírás.
- Rendben van. Látom, megtalálta a módját, hogy megfelelően értelmezze az előírást, amely
nagyon következetlen, hiszen lehetővé teszi önnek, hogy jól bánjék velünk, tőlünk viszont
megtagadja az eszközöket, amelyekkel önt erre bírnánk. Ha majd elfogynak aranydukátjaim,
eleget teszek kívánságának. Most pedig hozzon csokoládét; ebédre csirkét és főzeléket kérek,
aztán szerezzen nekem könyveket a nap folyamán, estére pedig lámpát.
- Ami a csokoládét illeti, hozom, öt perc múlva. Az ebéddel sem lesz baj; jó levest is adok
hozzá, meg édességet, amit a hölgyek nagyon szeretnek, s végül kávét, mert ez nagyon
hasznos e helyiség nedves levegőjében. De könyveket és lámpát nem hozhatok. Azonnal elkergetnének innen, s lelkiismeretem sem engedi, hogy az előírás ellen cselekedjem.
- De hiszen a finom ételek és az édességek szintén tiltva vannak!
- Semmiképp sem. Engedélyt kaptunk, hogy a hölgyekkel, s különösképpen nagyságoddal
emberségesen bánjunk, mindenben, ami egészségét és jólétét érinti.
- De az unalom is ártalmas az egészségre!
- Nagyságod téved. Aki jól táplálkozik és pihenteti elméjét, nálunk mindig meghízik. Nem
egy hölgyet említhetnék, aki karcsún jött ide, akárcsak nagyságod, s húsz évvel később,
amikor távozott, legalább száznyolcvan fontot nyomott.
- Nagyon köszönöm, Schwartz úr. Én nem vágyom ilyen telt idomokra, s remélem, nem
tagadja meg tőlem a könyveket és a lámpát.
- Alázatosan esedezem nagyságod bocsánatáért, de nem hágom át az előírást. Amellett
nagyságod nem fog unatkozni, hiszen itt lesz a zongorája, és hangjegyfüzeteit is megküldik.
- Valóban? Önnek köszönhetem ezt a vigasztalást, Schwartz úr?
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- Nem, signora, Őfelsége rendelkezett így, s utasítást kaptam a parancsnoktól, legyek segítségére az embereknek, akik ezeket a tárgyakat szobájába hozzák, és itt elhelyezik.
Consuelo boldog volt, hogy zenével foglalkozhat, s már nem is gondolt új kívánságokra.
Vidáman megitta csokoládéját, Schwartz úr pedig rendet rakott a szobában, ahol csak egy
szegényes ágy, két szalmaszék és egy kis fenyőfaasztal volt.
- Nagyságodnak szüksége lesz egy szekrényre - mondta hízelgő hangon, már ahogy azok
szokták, akik udvariassággal és figyelemmel fizetnek a pénzünkért - meg egy jobb ágyra,
szőnyegre, íróasztalra, karosszékre, öltözőasztalra...
- A szekrényt és az öltözőasztalt szívesen veszem - felelt Consuelo, aki takarékoskodni akart a
pénzével -, de más nem kell. Nem vagyok kényes, s arra kérem, csak azt hozza ide, amiben
megegyezünk.
Schwartz úr álmélkodó arccal, s szinte megvetően bólintott, de nem válaszolt; s amikor
visszatért derék nejéhez:
- Nem rossz lány - mondta, miután beszámolt neki új rabjukról -, csak nagyon szegény. Nem
látjuk majd sok hasznát.
- Hogy képzelted, hogy az ilyen költekezne? - felelt Schwartzné vállat vonva. - Nem előkelő
hölgy ez, csak komédiásnő, legalábbis így mondják.
- Komédiásnő? - kiáltott Schwartz. - Örülök neki, már Gottlieb fiunk kedvéért is.
- Hagyd csak - legyintett Schwartzné homlokát ráncolva. - Talán csepűrágót akarsz belőle
nevelni?
- Nem érted ezt, asszony. Gottlieb lelkipásztor lesz. Ebből nem engedek. Ezért tanult, s éppen
az a fajta, akiből papot gyúrnak. De akkor meg prédikálnia kell, s mivel eddig nem adta
semmi jelét annak, hogy ékesszóló lesz, ez a komédiásnő majd megtanítja, hogyan kell szépen
beszélni.
- Nem rossz ötlet. Csak nehogy aztán megrövidítse a számláinkat az órák díjával.
- Ne félj, nincs ennek annyi esze - nevetett Schwartz, és elégedetten dörzsölte a kezét.
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XV
A zongora még aznap megérkezett. Az a hangszer volt, amelyet Consuelo Berlinben saját
költségén bérelt. A leány nagyon örült, hogy nem kell új zongorával próbálkoznia, ami bizonytalanabbá és kevésbé kellemessé tette volna munkáját. A király a maga részéről minden
apróságra ügyelt, s amikor parancsot adott, hogy szállítsák a zongorát a börtönbe, az iránt is
érdeklődött, vajon a primadonna tulajdona-e; s amikor megtudta, hogy locatis9 volt, megizente a bérbeadónak, hogy kezeskedik a hangszerért, de a bérlet díját továbbra is a rab fizeti.
Mire a hangszerkereskedő azt az észrevételt engedte meg magának, hogy egy börtönben levő
személlyel szemben nem tudja jogait érvényesíteni, különösképpen, ha ott halna meg. Pölnitz
báró, akit a király ezzel a jelentős tárgyalással megbízott, nevetve válaszolt:
- Kedves uram, csak nem akar ilyen apróság miatt a királlyal kötekedni, s egyébként sem érne
vele semmit. Zongorája letartóztatásban van, azzal a rendelkezéssel, hogy még a mai napon
Spandau börtönébe vettessék.
Porporina kéziratai és hangjegyfüzetei is megérkeztek; s mikor a leány csodálkozott, hogy ily
nagy figyelemmel vannak iránta a börtönben, az erőd parancsnoka meglátogatta, és közölte
vele, hogy továbbra is el kell látnia a királyi színház első énekesnőjének szerepkörét.
- Ez Őfelsége akarata - mondta a hadfi. - Valahányszor az Operaház vezetősége műsorra tűzi
a fellépését, egy őrséggel kísért kocsi kellő időben a színházba szállítja, s az előadás után
azonnal visszahozza az erődbe. Ezeket az utasításokat a legnagyobb pontossággal hajtjuk
majd végre, és minden szempontból tekintettel leszünk önre. Remélem, kisasszony, nem
próbál megszökni, s nem kényszerít minket arra, hogy fogsága szigorát növeljük. A király
rendelkezéseinek megfelelően fűtött szobában helyeztük el, s azt is megengedjük, hogy
amikor csak kívánja, azon a bástyán, amelyet itt szemben lát, kedvére sétáljon. Egyszóval,
nemcsak személyéért, hanem egészségéért és hangjáért is felelősek vagyunk. Csak egy megszorítást tapasztal majd a részünkről: magánzárkában kell élnie, és senkivel sem érintkezhet
sem a börtönben, sem e falakon kívül. Minthogy kevés hölgy van nálunk, s egyetlen őr el
tudja látni a részleget, amelyben laknak, nem lesz annak kitéve, hogy faragatlan emberek
szolgálják ki. Schwartz úr becsületes képe és jó modora nyilván megnyugtatására szolgál. Az
egyetlen baj, amelyet el kell viselnie, egy kis unalom lesz tehát, s nagyon jól megértem, hogy
az ön korában s a ragyogó helyzetben, amelyben eddig élt...
- Legyen nyugodt, parancsnok úr - felelt Consuelo kissé büszkén. - Sohasem unatkozom, ha
van mivel elfoglalnom magamat. Csak egy kegyet kérek, írószereket szeretnék, és némi világosságot, hogy esténként zenével foglalkozhassam.
- Ez teljességgel lehetetlen. Nagyon fájlalom, hogy egy ilyen bátor teremtés egyetlen kérését
el kell utasítanom. Viszont kárpótlásként megengedhetem, hogy a nap és az éjszaka bármely
órájában tetszése szerint énekeljen. Ebben a magányos toronyban ez az egyetlen lakott szoba.
Az őr lakása igaz, az öné alatt van. De Schwartz úr nagyon jól nevelt ember, s nyilván nem
veszi rossz néven, ha ilyen szép hangot hallhat, én pedig csak azt sajnálom, hogy lakosztályom távolabb lévén, nem részesülhetek ebben az élvezetben.
Ez a párbeszéd, amelynél Schwartz mester is jelen volt, nagy meghajlásokkal fejeződött be, s
az öreg tiszt máris távozott. Az énekesnő nyugalmából arra következtetett, hogy a leány valami színházi függelemsértés miatt van bezárva és legfeljebb néhány hétre. Consuelo maga sem
9
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tudta, hogy egy politikai összeesküvésben való részvétel vádjával vetették-e börtönbe, vagy
csak azért a bűnért, hogy némi szolgálatot tett Trenck bárónak, vagy egyszerűen azért, mivel
Amélie hercegnő titoktartó bizalmasa volt.
Két-három napig a rab leány gyötrőbben érezte magányát, szomorúságát, unalmát, semmint
magának bevallotta volna. Nagyon nehezen viselte el a hosszú éjszakákat, amelyek abban az
évszakban tizennégy óráig tartottak, mert még reménykedett, hogy mégis kap lámpást, tintát
és tollakat Schwartz úrtól. De hamarosan meg kellett győződnie róla, hogy ez az alázatos
ember hajthatatlanul makacs. Schwartz nem volt gonosz, neki nem szerzett örömet, mint a
legtöbb börtönőrnek, ha másokat gyötörhet. Még vallásos is volt, és jámbor a maga módján,
mert azt gondolta, hogy Istent és saját lelki üdvét szolgálja, ha betartja tiszte minden olyan
előírását, amelyet nem tud megkerülni. Igaz, ez utóbbiak kis számban voltak csak, s olyan
dolgokra vonatkoztak, amelyek csak kevés haszonnal kecsegtettek a rabok részéről, viszont
igen nagy veszélyt jelenthettek állásával kapcsolatban.
- Nagyon együgyűnek kell lennie - mondta, Consuelóról beszélgetve feleségével -, ha azt
képzeli, hogy kidobatom magam azért a pár garasért, amit egy gyertyán kereshetnék.
- Arra is vigyázz - felelt az asszony, aki nemtője volt mohó tervezgetéseiben -, hogy egyetlen
ebédet se előlegezzél neki, ha már kimerült az erszénye.
- Nem kell nyugtalankodnod. Van megtakarított pénze, ő maga mondta, s Porporino úr, a
színházi énekes kezeli.
- No, vele aztán nem sokra mégy - makacskodott az asszony. - Nézd csak meg porosz törvényeink gyűjteményét; a komédiásokról is találsz egyet, amely szerint nem kell megfizetniök
adósságaikat. Vigyázz, nehogy a te kisasszonyod megbízottja erre a törvényre hivatkozzék, s
megtagadja a számlák kiegyenlítését, amelyeket elviszel hozzá.
- De hogy bebörtönzése idejére sem bontották fel szerződését a színházban, s továbbra is
ellátja a szerepeit, a színház pénztáránál foglaltatom le, ami nekem jár.
- Honnan tudod, hogy megkapja-e a fizetését? A király jobban ismeri a törvényt, mint bárki
más, és ha ő maga hivatkozik rá...
- Mindenre gondolsz, asszony! - mondta Schwartz. - Majd résen leszek. Ha nincs pénz, nincs
ebéd, sem fűtés, sem fölös bútor. Csak ami az előírás szerint jár.
Így tanácskozott a Schwartz házaspár Consuelo sorsáról. A leány pedig, látva, hogy gyertya
dolgában nem tudja meglágyítani becsületes őrét, belenyugodott helyzetébe, s úgy osztotta be
nappalait, hogy ne szenvedjen túlságosan a hosszú éjszakáktól. Napközben nem énekelt, hogy
legalább ennyi öröme legyen az estéiből. Még arra is ügyelt, hogy sötétedés előtt lehetőleg ne
is gondoljon muzsikára, s ne szórakoztassa el magát zenei emlékekkel és ötletekkel. Ellenkezőleg. Délelőtt és nappal jelenlegi helyzetéről elmélkedett, élete eseményeire emlékezett és
a jövő ábrándos lehetőségeit kutatta, így hamarosan két életet tudott magának teremteni, egy
teljességgel filozofikusat, és egy teljességgel zeneit; és azt is felismerte, hogy ha kitartón és
következetesen cselekszik, bizonyos rendre szoktatja, és némileg akarata igájába töri az
ábrándozás szeszélyes és makacs paripáját, a képzelet csapongó múzsáját. És minthogy
Schwartz úr tolakodó javaslatai ellenére is nagyon egyszerűen élt, a bástyán pedig, akár kedve
volt rá, akár nem, sok testgyakorlatot végzett, estére mindig nagyon nyugodtnak érezte magát,
és kellemesen töltötte azokat a sötét órákat, amelyeket a rabok álmot erőltetve és unalmuktól
menekülve csupa izgalommal és káprázattal telítenek. Végül azzal, hogy csak hat órai alvást
engedélyezett magának, egyszer s mindenkorra biztosította éjszakái nyugalmát; sohasem
fordult elő, hogy túl sokat pihent, és ezzel a következő éjszaka békéjét megzavarta volna.
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Egy hét alatt olyan jól alkalmazkodott a börtön légköréhez, hogy úgy érezte, sohasem élt
másként. Az eleinte félelmetes esték legkellemesebb óráivá lettek. A sötétség már nem keltett
benne rémületet, mint az első napokban; ellenkezőleg: feltárta zenei érzékenységének minden
kincsét, mindazt, amit már rég magában hordozott, de virtuóz pályájának izgalmai közt nem
tudott érvényesíteni és formába önteni. Amikor már úgy érezte, hogy egyrészt a rögtönzés,
másrészt emlékezetének munkája teljesen betölti estéit, a nap néhány óráját is ihlete rögzítésére fordította, és még gondosabban tanulmányozta szerzőit, mint ahogy addig sok gondjától
gyötörten, vagy egy türelmetlen és módszeres tanár ellenőrzése mellett tehette. Alkotásai feljegyzésére eleinte tűt használt, kis lyukkal jelölve a hangjegyeket a sorok közt, majd a
bútorokról tört kis faszilánkokat, amelyeket elszenesített, amikor a kályha legforróbban izzott.
De mindkét eljárás nagyon sok idejét rabolta el, amellett kevés hangjegypapírja volt, ezért
belátta, hogy könnyebben eléri célját, ha páratlan emlékezetére hagyatkozik, és ott rakja
rendbe sok szerzeményét, amelyek az est ihletésében születtek. Ez sikerült is neki, s némi
gyakorlat után már nem tévesztette össze őket, s bár nem voltak leírva, valamennyit fel tudta
idézni.
Minthogy azonban a szobában nagyon meleg volt, mert Schwartz úr jócskán megtetézte a
hivatalosan járó szénadagot, a bástyán viszont, ahol a leány sétált, mindig jeges szél fújt,
Consuelo csak nehezen lábalt ki párnapos rekedtségéből, amely megfosztotta attól a szórakozástól, hogy a berlini színházban énekeljen. A börtönorvos, akinek az volt a kötelessége,
hogy hetenként kétszer megnézze, s mindannyiszor jelentést tegyen Pölnitz bárónak a rab
egészségi állapotáról, most arról számolt be, hogy betege elvesztette a hangját, holott a báró a
király jóváhagyásával éppen azon a napon akarta ismét megjelentetni az énekesnőt a közönség előtt. Az utazást tehát elhalaszották, de Consuelo cseppet sem szomorkodott; nem akarta
belélegezni a szabadság levegőjét, míg annyira meg nem szokja börtönét, hogy bánkódás
nélkül térhessen oda vissza.
Nem gyógyította tehát oly figyelemmel és gondossággal meghűlését, ahogy egy énekesnő
általában hangja értékes szervével törődni szokott. Sétáit sem hagyta abba, aminek az volt a
következménye, hogy jó néhány éjszakáját lázasan töltötte. Egy érdekes jelenséget figyelhetett meg magán, amit egyébként mindenki ismer. A láz minden ember elméjében többé-kevésbé kínos érzékcsalódásokat okoz. Egyesek azt képzelik, hogy a szobájuk két fala által alkotott
szög feléjük közeledik, majd egyre jobban összeszorul, hogy végül béklyóba fogja és összeroppantsa fejüket. Aztán a szög lassan megint tágulni kezd, nyomása enyhül, a falak visszahúzódnak, helyükre térnek, majd ismét összeszorulnak, közelednek, s a gyötrelem és megkönnyebbülés e játéka vég nélkül folytatódik. Mások hullámnak vélik ágyukat, amely felemeli, a mennyezetig lendíti, majd elejti őket, hogy aztán megint felemelkedjék, s makacsul fel s
alá dobálja őket. Ennek az igaz történetnek az elbeszélője egy különös formájú, nagy fekete
árnyékot lát lázában, vízszintesen elnyúló foltot egy csillogó felületen, amelynek közepén ő
fekszik. Ez az árnyék képzeletbeli talaján lebegve, hol kiterjed, hol összezsugorodik. Olyan
nagy lesz, hogy teljesen befedi a csillogó felületet, de mindjárt utána összehúzódik, megkisebbedik, hogy végül csak egy fekete cérnához hasonló vonal maradjon belőle, majd ismét
kiterjed, vagyis folytonosan a tágulás és zsugorodás ritmusában mozog. Ez a látvány egyáltalán nem volna kínos az álmodónak, ha valami beteges érzékelés folytán, amelyet elég
nehéz megmagyarázni, nem önmagát képzelné a fekete foltnak, amely egy ismeretlen tárgy
sötét árnyéka, és szünet nélkül egy láthatatlan nap tüzétől megperzselt térségben lebeg; s ezt
oly élőn hiszi, hogy amikor a képzelt árnyék összezsugorodik, úgy érzi, az ő lénye egyre
vékonyodik és megnyúlik, s végül egy hajszál árnyékává csökken, viszont amikor az árnyék
kiterjed, az ő lénye is kiterjed, s végül egy hegy árnyékaként borul egy völgyre. De az álomban nincs hegy, sem völgy. Nincs más, csak egy áthatolhatatlan test visszfénye, amely éppúgy
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játszik a nap visszfényében, mint a macska fekete szembogara áttetsző szivárványhártyáján, s
ez a hallucináció, amelyet nem kísér álom, nagyon különös szorongást okoz.
Idézhetnénk egy személyt, aki lázában azt látja, hogy a mennyezet minden pillanatban
leomlik; egy másikat, aki egy űrben lebegő golyónak véli magát; egy harmadikat, aki folyton
szakadékot lát ágya mellett, s azt hiszi, hogy baloldalt a mélybe zuhan, egy negyedik meg
folyton úgy érzi, hogy jobbra sodródik. De bármelyik olvasó elmondhatná megfigyeléseit, és
saját tapasztalása emlékeit; ám ez sem vinné előbbre a kérdés megoldását, s nem világítaná
meg jobban, mint ahogy mi próbáljuk, azt a rejtélyt, miért lát minden ember egész életében,
vagy legalábbis hosszú esztendőkön át, egy sajátos álmot, amely csak az övé, és nem másé, s
miért vesz erőt rajta, valahányszor láza van, olyan hallucináció, amely mindig ugyanazokat a
jellegzetességeket mutatja és ugyanazzal a szorongással jár. Ez a kérdés a lélektan körébe
tartozik; s mi azt gondoljuk, hogy az orvos itt lelne némi útbaigazítást, nem a külsőleg megmutatkozó betegségek gyökereiről, amelyeket a nyilvánvaló tünetek amúgy is jeleznek,
hanem arról a rejtett betegségről, amelynek oka a szervezet gyengesége, s amelyet veszélyes
volna kémlőszerekkel felszínre hozni.
De nem rám tartozik e kérdés eldöntése, s elnézést kérek az olvasótól, hogy érinteni
merészeltem.
Hősnőnk esetében a láz természetesen zenei jellegű hallucinációt okozott, a hallószerveit
érintette. Visszatért az az érzékcsalódás, amellyel ébren vagy legalábbis félig ébren küszködött első éjszakáján a börtönben. Albert hegedűjének panaszos dallamát és szelíd hívását
hallotta, hol tisztán és hangosan, mintha a szobájában zengene, hol elmosódottan, mintha a
horizont mélyéről szólna hozzá. A képzelt hangok folyton változó erőssége különösképpen
gyötrő volt. Amikor közeledni vélte őket, Consuelót rettegés fogta el; és amikor már a közelében harsogtak, erejük szinte villámcsapásként sújtott a betegre. Aztán a hang lágyabb lett,
de Consuelo nem érzett nagy megkönnyebbülést; fáradtságában, hogy egyre növekvő figyelemmel kell hallgatnia a távolba vesző dallamot, valami aléltság vett rajta erőt, miközben úgy
érezte, hogy már semmit sem hall. De az újra felzengő hangáradat megint csak reszketést,
rémületet hozott, és a láz tűrhetetlen melegét is, mintha a képzeletbeli vonó erőteljes lendülete
felizzította volna a levegőt, és vihart kavart volna körülötte.
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XVI
Minthogy azonban Consuelo nem nagyon nyugtalankodott állapota miatt, s szinte semmit sem
változtatott életmódján, hamarosan rendbe jött. Megint énekelt esténként, s éjjelei békések
voltak, mert mélyen aludt. Egy reggel - már tizenkettedik napja volt fogságban -, rövid levelet
kapott Pölnitz úrtól, aki értesítette, hogy másnap este Berlinben várják:
Engedélyt kaptam a királytól - írta Pölnitz -, hogy én magam kísérjem ide az udvar egy
fogatán. Ha szavát adja, hogy nem reppen ki a kocsi ablakán, remélem, az őrségtől is
eltekinthetünk, s nem kell ily gyászos pompával a színházban megjelennie. Higgye el,
hogy nincs nálam odaadóbb barátja, s hogy nagyon fájlalom azt a szigort, amellyel,
talán igazságtalanul, sújtják.
Porporina kissé csodálkozott a báró váratlan barátságán és előzékeny figyelmén. Már sokszor
találkozott vele a színházi ügyigazgatás során, s Pölnitz úr, aki volt élvhajhász létére nem
nagyon szerette az erényes lányokat, mindig kurtán és szárazon szólt hozzá, s nemegyszer
sértő gúnnyal beszélt illedelmes magatartásáról és tartózkodó modoráról. Az udvarnál mindenki tudta, hogy az öreg kamarás a király besúgója; de Consuelo nem volt beavatva az udvar
titkaiba, s nem tudta, hogy aki ezt a gyűlöletes mesterséget gyakorolja, nem veszíti el okvetlenül a nagyvilág körében élvezett látszólagos megbecsülés előnyeit. De valami ösztönös
irtózat azt súgta neki, hogy Pölnitznek nagyobb része van, mint bárki másnak, az ő
balsorsában. Minden szavára vigyázott tehát, amikor másnap alkonyatkor kettesben maradtak
a Berlin felé robogó kocsiban.
- No, szegény rab leányka - kezdte Pölnitz -, jól elbántak önnel! És milyen ádázul őrzik ezek a
vaskalapos hadastyánok, hogy ne lophassák el! Egyáltalában nem akartak beengedni a fellegvárba, mert hogy nincs rá engedélyem, s szemrehányás nélkül mondom, már egy negyedórája
didergek itt önre várva. Takarja csak jól be magát ezzel a szőrmével, azért hoztam, hogy megóvja a hangját, s meséljen valamit a kalandjairól. Mi a csuda történt a farsang utolsó álarcosbálján? Mindenki ezen töri a fejét, és senki sem tud semmit. Néhány eredeti figura, aki
szerintem a légynek sem ártott, szinte varázsszóra eltűnt. Saint-Germain gróf például, aki, azt
hiszem, kegyed barátja; meg egy bizonyos Triszmegisztosz, akiről azt mondják, hogy
Golovkin úrnál rejtőzködött, s akit talán szintén ismer, mert mondják, nagyon jóban van
ezekkel az ördögfiókákkal...
- Letartóztatták őket? - kérdezte Consuelo.
- Vagy elmenekültek: ezt a két lehetőséget emlegetik a városban.
- Ha ők sem tudják nálam jobban, miért üldözik őket, helyesebben tették volna, ha nyugodtan
megvárják, amíg kiderül az ártatlanságuk.
- Vagy az új holdat, amely megváltoztathatja a király hangulatát, ami biztosabb módszer, s
csak azt tanácsolhatom, énekeljen jól ma este. Ez nagyobb hatással lesz rá, mint a szép
szavak. Hogy az ördögbe lehetett olyan ügyetlen, szépséges barátnőm, hogy végül Spandauban kötött ki? Afféle jelentéktelen dolgokért, amikkel vádolják, a király sohasem sújtott volna
ily udvariatlan ítélettel egy hölgyet; biztosan arcátlanul felelt neki, fülére húzva sapkáját,
kardja markolatára szorítva kezét, mert egy ilyen bolondos kislány mindenre képes. Mi bűnt
követett el? Mondja csak el szépen. Én majd elrendezem a dolgot, s ha követi tanácsaimat,
nem is kell visszamennie Spandauba, ebbe a nedves egérfogóba; már ma este csinos berlini
lakásában alhat. Nos, gyónja csak meg vétkeit. Azt mondják, a palotában vacsorázott, s
kitűnően, Amélie hercegnővel, az éjszaka kellős közepén pedig azzal szórakozott, hogy a
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királyné udvarhölgyeinek rémítgetésére kóbor léleknek öltözött, és a folyosókon sepregetett.
Mire több hölgy idő előtt szült, a legerényesebbek gyermekei pedig kis seprűvel az orrukon
jöttek világra. Azt is mondják, hogy Kleist grófné planetáriusával jósoltatott magának, SaintGermain gróftól pedig megtudta Szép Fülöp politikai titkait. De nyilván nem olyan együgyű,
hogy azt higgye, a király nemcsak nevet, húgával együtt, ezeken a bolondságokon. Uralkodónk egyébként is szinte gyermekien engedékeny az apátnővel szemben; ami meg a jósokat
illeti, csak azt akarja tudni, nem fogadnak-e el pénzt ostoba hókuszpókuszaikért, mert ha igen,
tisztelettel felkéri őket, hogy hagyják el az országot, s a dolog máris el van intézve. Látja
tehát, hogy túlbecsüli szerepe jelentőségét, s ha nyugodtan válaszolt volna pár ártalmatlan
kérdésre, nem egy szomorú állambörtönben töltené farsangját.
Consuelo nem szakította félbe, s hagyta, hadd locsogjon az öreg udvaronc, de amikor Pölnitz
sürgette, hogy válaszoljon végre, csak annyit mondott, hogy nem tudja, miről van szó. Mert
Consuelo csapdát érzett e jóakaratú léhaság mögött, és nem akart botor fővel beleesni. Ekkor
a báró taktikát változtatott, és komoly hangon folytatta:
- Látom, nem bízik bennem. Nem veszem rossz néven, ellenkezőleg, mindig is becsültem az
óvatosságot. Minthogy pedig így vagyunk, kisasszony, nyíltan fogok beszélni. Most már
meggyőződtem, hogy méltó a bizalmunkra, és meg fogja őrizni titkainkat. Tudja meg tehát,
hogy közelebbi barátja vagyok, semmint gondolná, mert egy táborhoz tartozunk: én is
Heinrich herceg pártján vagyok.
- Pártja volna a hercegnek? - kérdezte Porporina, mert szerette volna megtudni, milyen
cselszövésbe bonyolódott bele.
- Ne tegyen úgy, mintha nem tudná - folytatta a báró. - Ezt a pártot most kegyetlenül üldözik,
de minden reménye megvan a győzelemre. A nagy láma, vagy ha így jobban tetszik, az őrgróf
úr, nem ül oly szilárdan a trónján, hogy ne lehetne letaszítani. Poroszország jó csatamén, de
nem szabad végsőkig fárasztani.
- Báró úr tehát részese egy összeesküvésnek? Sohasem gondoltam volna!
- Ki nem részese ma valami összeesküvésnek? A zsarnokocskát látszólag hű szolgák veszik
körül, de valamennyien a vesztére törnek.
- Nem könnyelműség, báró úr, hogy ilyen titkokat árul el nekem?
- Csak azért teszem, mert a herceg és a hercegnő felhatalmazott rá.
- Melyik hercegnőről beszél?
- Arról, akire ön is gondol. Nem hinném, hogy a többiek is részt vesznek az összeesküvésben!... Ha csak a bayreuthi őrgrófné nem, aki elégedetlen nyomorúságos helyzetével és
haragszik a királyra, mivel Őfelsége jól megmosta a fejét Fleury bíborossal folytatott tárgyalásai miatt. Régen történt már, de a nők bosszúvágya nagyon szívós, amellett Guillemette
őrgrófné10 nem mindennapos szellem; igazam van?
- Soha nem részesültem abban a tisztességben, hogy beszéljek vele.
- Pedig találkoztak Quedlinburg apátnőjénél!
- Csak egyszer jártam Amélie hercegnőnél, s a királyi családnak csak egy tagját láttam ott,
magát a királyt.
- Hagyjuk! Heinrich herceg tehát megbízott, hogy közöljem önnel...

10

Sophie Wilhelmine bayreuthi őrgrófné. Voltaire-nek írt leveleit szignálta nevének francia változatával.
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- Valóban, báró úr? - mondta Consuelo megvető hangon. - A herceg megbízta volna, hogy
közöljön velem valamit?
- Mindjárt meglátja, hogy nem tréfálok. Azt izeni, hogy ügyei nem állanak olyan rosszul,
ahogy önnel el akarták hitetni; egyetlen bizalmasa sem árulta el; Saint-Germain már Franciaországban van, hogy ott szövetséget hozzon létre azzal az összeesküvéssel, amely hamarosan
Anglia trónjára emeli Charles Edwardot; csak Triszmegisztoszt tartóztatták le, de a herceg őt
is meg fogja szöktetni, és teljesen biztos hallgatásában, önt meg arra kéri, ne hagyja magát
megfélemlíteni az őrgróf fenyegetéseitől, s főleg ne higgyen azoknak, akik rokonszenvet
színlelnek vagy segítséget ígérnek, hogy szólásra bírják. Ezért tettem előbb próbára, amelyet
győzelmesen megállt; megmondhatom tehát hősünknek, jeles hercegünknek, jövendő
királyunknak, hogy ön ügyének egyik legszilárdabb támasza.
Consuelo annyira elálmélkodott Pölnitz merészségén, hogy nem állhatta meg nevetés nélkül; s
amikor a báró, akit nagyon bosszantott a leány megvető magatartása, megkérdezte, miért ez a
furcsa jókedv, nem tudott mást válaszolni:
- Csodálatos ember, nagyszerű ember ön, báró úr!
És hiába igyekezett erőt venni magán, csak nevetett. Akkor is nevetett volna, akár Jourdain úr
szobalánya, ha bottal fenyegetik.
- Ha majd véget ér idegrohama - folytatta Pölnitz báró, aki nem egyhamar jött zavarba -, talán
kegyeskedik nyilatkozni szándékairól. Elárulná a herceget? Valóban elhinné, hogy a hercegnő
kiszolgáltatta önt a király haragjának? Felmentve érzi magát esküje alól? Vigyázzon, kisasszony, talán hamarosan megbánja tettét. Sziléziát nemsokára átadjuk Mária Teréziának, aki
nem mondott le régi terveiről, és most hatalmas szövetségesünk lesz. Oroszország, Franciaország is bizonyára Heinrich herceget segíti; Pompadour márkiné még nem felejtette el
Frigyes megvető szavait. Ez a hatalmas szövetség, s páréves harc könnyen megingathatja
büszke uralkodónk trónját, amely amúgy sem nagyon szilárd... Az új uralkodó szerelme pedig
csodálatos távlatokat adhat az ön pályájának. S ha nem is sikerül ez a tervünk, a szász
választófejedelem mindenképpen elveszíti a lengyel koronát, s akkor Heinrich herceg
Varsóban fog uralkodni... Vagyis...
- Vagyis, báró úr, ön szerint van egy összeesküvés, amely Heinrich herceg érdekében megint
lángba borítaná Európát. És ez a herceg, hogy kielégítse becsvágyát, attól a szégyentől sem
riadna vissza, hogy az ellenség kezére adja hazáját? Alig tudom elhinni, hogy egy ember ilyen
gyáva legyen; s ha mindnyájunk szerencsétlenségére igaz volna, amit mond, nagyon megalázónak vélem, hogy cinkosuknak tartanak. De, könyörgök, hagyjuk már ezt a komédiát. Jó
negyed órája minden leleményével rá akar venni, hogy olyan bűnöket valljak be, amelyeket
nem követtem el. Azért hallgattam meg, hogy tudjam, milyen ürüggyel tartanak börtönben; de
most sem látom, mivel érdemeltem meg a gyűlöletet, amely oly alattomosan fenekedik rám.
Ha megmondja, igyekszem bebizonyítani ártatlanságomat. De addig csak azt válaszolhatom
arra a sok szép dologra, amelyet hallottam, hogy rendkívüli módon meglepnek, s az ilyen
tervek semmiképp sem nyerhetik el rokonszenvemet.
- Ha nem ismeri az ügyet, kisasszony - felelt megszégyenülten a báró -, akkor csodálkozom a
herceg könnyelműségén; ő mondta, hogy nyíltan beszéljek önnel, pedig meg sem győződött
róla, hogy helyesli-e terveit.
- Ismétlem, báró úr, nem ismerem a herceg terveit; de egy dologban biztos vagyok: sohasem
mondta önnek, hogy akár egy szót is szóljon nekem róluk. Bocsásson meg, hogy kétségbe
vonom, amit mond. Tisztelem korát, de nem tehetek mást, mint hogy megvetem azt a gyalázatos szerepet, amelyet most játszik.
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- Egy női koponya oktalan gyanakvása nem érhet fel hozzám - felelt Pölnitz, aki már nem
visszakozhatott sok hazugsága után. - Eljön az idő, amikor belátja, hogy igazam volt. Nem
csoda, hogy megzavarodva a sok üldözéstől, s a börtönben csupa sötét gondolatot forgatva
fejében, máris elvesztette tisztánlátását és ítélőképességét, összeesküvések során mindig számolni kell az ilyen hóbortokkal, főleg hölgyek részéről. Szánom önt, kisasszony, és megbocsátok. Egyébként lehetséges, hogy ön mindebben csak Trenck odaadó barátnője és egy fenséges hercegnő bizalmasa... Ezek túlságosan kényes titkok, s nem akarok szólni róluk. Maga
Heinrich herceg is szemet huny felettük, bár tudja, húga csak azért csatlakozott az összeesküvéshez, mert azt reméli, hogy Trenck így visszanyeri a becsületét, és ő talán feleségül mehet hozzá.
- Erről sem tudok, báró úr, s azt gondolom, ha őszinte híve volna egy fenséges hercegnőnek,
nem mondana nekem róla ilyen különös dolgokat.
A kocsi már a város kövezetén robogott, s a kerekek lármája véget vetett a beszélgetésnek,
nagy megkönnyebbülésére a bárónak, aki már nem tudta, mit találjon ki, hogy leplezze
zavarát. Az Operához érkeztek. Az énekesnőt két őr kísérte öltözője ajtajáig, s a kulisszák
mögött is egyre mögötte jártak. Társai elég hidegen fogadták. Pedig szerették, de egyiküknek
sem volt bátorsága, hogy rokonszenve nyilvánításával tiltakozzék a király embertelen döntése
ellen. Szomorúak voltak, feszélyezetten viselkedtek, mintha valami fertőzéstől féltek volna.
Consuelo, aki nem gyávaságuknak, hanem együttérzésüknek tulajdonította magatartásukat,
hosszú rabságának bizonyosságát látta bánatos tartózkodásukban. De meg akarta mutatni
nekik, hogy nem retteg ettől a lehetőségtől, és bátor bizakodással lépett a színpadra.
Különös dolog történt most a teremben. Minthogy Porporina letartóztatása sok szóbeszédre
adott okot, s a közönség sorában csak olyanok voltak, akik meggyőződésből, vagy állásuk féltéséből a király kegyét keresték, a nézők zsebre dugták a kezüket, nehogy megfeledkezzenek
magukról, s lelkességükben vagy puszta megszokásból megtapsolják a kegyvesztett énekesnőt. Valamennyien az uralkodóra szegezték szemüket, ő pedig egyre a sorok közt fürkészett
tekintetével, mintha csendet parancsolna. Egyszerre egy virágkoszorú hullott az énekesnő lába
elé; senki sem látta, honnan dobták, de mindenki hallotta, hogy a terem különböző pontjain
így kiáltottak, s elég hangosan, hogy megértsék: A király! a király megbocsátott! Ez a különös
mondat villámgyorsan szállt szájról szájra; és minthogy mindenki kötelességének érezte, hogy
Frigyes kedvére tegyen, olyan tapsvihar tört ki a földszinttől a legmagasabb erkélyig, amilyet
Berlin emberemlékezet óta nem hallott. Porporina, ámultan és megzavarva e merész tiltakozás
miatt, percekig nem tudta folytatni szerepét. A döbbent király félelmetes arccal fordult a
közönség felé, de a nézők ezt a mozdulatát is helyeslésnek és bátorításnak vélték. Maga
Buddenbrock is, aki urától nem messze ült, miután a fiatal Bendát kérdezte, mi történt, s azt a
választ kapta, hogy a király helyéről dobták a koszorút, még ő is tapsolni kezdett, de oly
kényszeredett arccal, hogy valóban komikus látványt nyújtott. Consuelo azt hitte, álmodik; a
király a karját tapogatta, hogy ébren van-e.
Bármi volt is e diadal oka és célja, Consuelo érezte üdvös hatását; túlszárnyalta önmagát, s az
egész első felvonás során hasonló lelkességgel ünnepelték. De minthogy a szünetben némi
világosság derült a félreértésre, utána csak kevesen, a kis emberek, akikhez nem jutott el az
udvaroncok felvilágosító szava, csak ők makacskodtak továbbra is tetszésnyilvánításaikkal. A
második felvonásközben azonban a színház alkalmazottai már mindenkinek megmondták a
folyosókon és az előcsarnokban, hogy a király nagyon elégedetlen a közönség esztelen magatartásával, hogy Porporina hallatlan vakmerőségében valóságos összeesküvést sző ünneplésére; s végül, hogy aki ezek után is részt vesz a tüntetésben, biztosan meg fogja bánni. Amikor
a harmadik felvonás megkezdődött, a primadonna csodás éneke ellenére oly csend volt a
teremben, hogy minden áriája végén egy légy zümmögését is meg lehetett volna hallani,
viszont a többi énekest mindannyiszor tomboló lelkességgel köszöntötték.
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Porporinának hamarosan be kellett látnia, hogy diadala káprázat volt csupán.
- Szegény barátnőm - mondta Conciolini már az első jelenet után, amikor a kulisszák mögött
átadta neki a koszorút -, nagyon sajnállak, hogy ilyen veszedelmes barátaid vannak. Ezek még
elveszejtenek téged.
A szünetben Porporino a leány öltözőjébe ment, s suttogó hangon figyelmeztette:
- Mondtam, ugye, hogy óvakodj Saint-Germain úrtól; de most már késő. Minden pártban
vannak árulók. Maradj mégis hű barátaidhoz, s csak lelkiismereted szavának engedelmeskedj.
Olyan kar védelmez, amely hatalmasabb elnyomódénál.
- Mit jelentsen ez? - kiáltott Porporina. - Te is azokhoz tartoznál...
- Csakis azt, hogy Isten megvédelmez - mondta Porporino, aki láthatóan félt, hogy meghallották őket, s a vékony falra mutatott, amely a színészek öltözőit elválasztotta. Ezek a falak
tíz láb magasak voltak, de nem értek a mennyezetig, s a széles résen át könnyen meg lehetett
hallani, mi történik a másik öltözőben.
- Gondolom, szükséged van pénzre - folytatta még halkabban, s egy erszényt csúsztatott a
leány kezébe. - Használd egészséggel.
- Nagyon köszönöm - felelt Consuelo. - Ha az őr, aki nagyon drágán számolja fel nekem az
élelmet, pénzt követelne tőled, ne fizess neki, mert ebből az összegből hosszú ideig kiegyenlíthetem követelését. Valóságos uzsorás ez az ember.
- Értem - mondta a derék, becsületes Porporino. - De megyek; csak megnehezíteném a
helyzetedet, ha azt hinnék, hogy közös titkaink vannak.
S már el is tűnt. Most Coccejiné (Barberini kisasszony) kereste fel Consuelót, hogy bátran kifejezést adjon érdeklődésének és együttérzésének. D’Argens márkiné (Cochois kisasszony)
már merevebb képpel érkezett, s szép szavai is mint egy királynőé, aki gyámolítja a szenvedőt. Consuelo mégis hálás volt részvétéért, s kérlelte, ne maradjon tovább, nehogy hosszú
látogatásával urának ártson.
A király Pölnitzhez fordult:
- Nos, faggattad? Kiszedtél belőle valamit?
- Egy szót sem - felelt a báró.
- Értésére adtad, mindent megbocsátok, csak legalább azt mondja el, amit a sepregető nő-ről
tud, és azt is, amit Saint-Germain mondott neki?
- Fütyül ez mindenre.
- Nem ijesztetted meg, hogy sokáig ott tartjuk?
- Még nem. Felséged azt mondta, hogy előbb szép szóval próbálkozzam.
- Ijeszd meg, amikor visszaviszed.
- Megkísérlem, de nem lesz sok sikerem.
- Szent nő ez, vagy vértanú?
- Fanatikus, megszállott, talán maga az ördög szoknyában.
- Akkor jaj neki! Sorsára hagyom. Az olasz opera évada pár nap múlva véget ér; intézd úgy a
dolgot, hogy ne legyen már szükség erre a lányra, s ne is halljak róla a jövő év kezdetéig.
- Egy álló évig! Felséged nem fog ragaszkodni ehhez az elhatározásához.
- Jobban, mint a fejed a nyakadhoz, Pölnitz.
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XVII
Pölnitznek elég oka volt rá, hogy élve az alkalommal bosszút álljon Porporinán. Mégsem tette
meg; alapjában gyáva ember volt, s csak azokkal mert gonoszkodni, akik nem álltak ellen. Ha
rendreutasították, elbátortalanodott, mintha akaratlan tiszteletet érzett volna azok iránt, akiket
nem tudott félrevezetni. Az is megtörtént, hogy megtagadta azokat, akik rossz hajlamainak
hízelegtek, viszont másokat, akik megtaposták, engedelmesen követett. Gyengeségének érzése volt ez, vagy kevésbé romlott ifjúkorának emléke? Jó volna hinni, hogy a legzüllöttebb
lelkekben is ott pislákol még a jó elfojtott ösztöne, ha csak gyötrődés és lelkifurdalás formájában is. Annyi bizonyos, hogy Pölnitz sokáig Heinrich herceg nyomában járt, s úgy tett,
mintha osztozna gondjaiban; arra bírta, hogy panaszkodjék a király szigora miatt, s maga
mutatott neki erre példát, majd mindent elmondott Frigyesnek, még túlozva is a herceg
szavait, hogy szítsa az uralkodó haragját. Pölnitz csak a maga gyönyörűségére gyakorolta ezt
az aljas mesterséget, mert alapjában nem gyűlölte a herceget. Senkit sem gyűlölt, hacsak a
királyt nem, aki egyre jobban bemocskolta, de pénzt nem adott neki. Pölnitz tehát önmagáért
szerette a cselszövést. A diadal mámorát érezte, valahányszor félrevezetett valakit. S ha
rosszat mondott vagy hallott a királyról szinte kéjes borzongás járta át. És amikor Frigyesnek
elismételte ezeket az átkokat, közben dicsekedve is, hogy ő ugratta ki őket, szívében örült,
hogy urát orránál fogva vezetheti, mert eltitkolja előtte, milyen boldogan csúfolódott rajta,
milyen szívesen elárulta, s milyen élvezettel szólt ellenségeinek a király gyarlóságairól, rossz
hajlamairól, nevetséges szokásairól. Mindkét felet kijátszotta tehát, s a sok cselszövés,
amellyel egyre szította a gyűlöletet, anélkül, hogy bárkinek is használt volna, rejtett gyönyörűségek forrása lett számára.
De Heinrich herceg végül is észrevette, hogy valahányszor őszintén szólt keserűségéről a
simulékony Pölnitznek, néhány órával később a király a szokottnál is haragosabban és sértőbben viselkedik vele. Ha arról panaszkodott Pölnitznek, hogy huszonnégy órás fogságra
kárhoztatták, másnap megkettőzték büntetése idejét. A nyílt szívű, bátor herceg, aki éppoly
jóhiszemű volt, amilyen gyanakvó Frigyes, végül mégiscsak felismerte a báró nyomorult
jellemét. De ahelyett hogy óvatosan bánt volna vele, szemrehányásokkal árasztotta el; ettől az
időtől kezdve Pölnitz hétrét görnyedt előtte, és soha nem cselekedett többé ellene. Talán
szerette is a szíve mélyén, már amennyire szeretni tudott. Ellágyultan, csodálattal beszélt a
hercegről, s tiszteletének e megnyilvánulásai oly őszintének látszottak, hogy mindenki érthetetlen különcségnek tartotta egy ilyen ember részéről.
Az igazság az, hogy Pölnitz Frigyesnél ezerszer bőkezűbbnek és elnézőbbnek vélte a
herceget, s inkább őt szerette volna urának; s minthogy, akár a király, ő is valami összeesküvést sejtett vagy tételezett fel a herceg környezetében, kezébe kívánta ragadni a szálakat,
s megtudni, elég sikeresnek ígérkezik-e, hogy ez esetben ő is csatlakozzék hozzá. A maga
érdekében akart tehát értesüléseket szerezni, amikor Consuelo meggyőződését firtatta. Ha a
leány elárulta volna a keveset, amit tudott, semmit sem jelentett volna a királynak, ha ugyan
nem kap tőle sok pénzt. De Frigyes túlságosan takarékos volt, semhogy az effajta nagystílű
gazemberek támogatására számíthatott volna.
Pölnitz kicsikart valami titkot Saint-Germain grófból. Oly sok rosszat mondott a királyról, és
annyi meggyőződéssel, hogy az ügyes kalandor nem volt elég óvatos. Tegyük mindjárt hozzá,
hogy a kalandorban volt egy szemernyi lobogás és téboly; s ha sok szempontból szélhámos és
jezsuita természet volt is, mindennek mélyén valami fanatikus meggyőződés is élt benne, ami
különös ellentmondásokkal járt, és sok következetlenségre bírta a grófot.
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Amikor Consuelót visszavitte az erődbe, Pölnitz, aki meglehetősen közönyös volt mások
megvetésével szemben, a leányéra pedig már nem is emlékezett, elég gyermeteg módon
viselkedett. Kérdezés nélkül bevallotta, hogy semmiről sem tud, s amit a herceg terveiről, meg
idegen hatalmakkal való kapcsolatairól mondott, csupán önkényes magyarázata volt Heinrich
furcsa magatartásának, s azoknak a titkos kapcsolatoknak, amelyeket húgával együtt gyanús
emberekkel szövöget.
- Ez a magyarázat nem válik éppen becsületére méltóságodnak - felelt Consuelo -, s talán nem
kéne vele dicsekednie.
- A magyarázat nem tőlem származik - felelt Pölnitz nyugodtan. - Felséges királyunk agyából
pattant ki, s nincs az övénél szorongóbb, betegesebb agy, ha a gyanú elhatalmasodik rajta. Az
a módszer pedig, hogy bizonyosságként szólunk feltételezéseinkről, annyira megszokott az
udvarok életében és a diplomácia tudományában, hogy csak egy tudálékos nő botránkozhat
meg rajta. Különben is a királyoktól tanultam; ők neveltek, s minden bűnöm két porosz
uralkodótól jő, az apától és a fiútól, akiket szerencsém volt szolgálni. Jó szívvel hazudni, hogy
megtudjuk az igazat! Frigyes is mindig így tesz. Őt nagy embernek tartják, engem meg
aljasnak, mert követem a módszerét. Divat dolga az egész, látja, meg előítéleté!
Pölnitz most azért gyötörte Consuelót, amennyire csak tudta, hogy a leány elárulja, milyen
kapcsolatban volt a herceggel, az apátnővel, Trenck báróval, Saint-Germainnel és Triszmegisztosszal, ezzel a két kalandorral, meg sok más jelentős emberrel, akik, mint mondta,
valami megmagyarázhatatlan cselszövésbe keveredtek. Azt is bevallotta, elég gyermetegen,
hogy ha az ügy némi kilátással kecsegtetne, ő sem habozna tovább, hanem csatlakozna
hozzájuk. Consuelo mindjárt látta, hogy a báró most őszintén beszél; de mivel valóban nem
tudott semmiről, nem került különös erőfeszítésébe, hogy csak tagadó válaszokat adjon.
Amikor Pölnitz látta, hogy az erőd kapuja becsukódik Consuelo és állítólagos titka mögött,
eltűnődött, milyen magatartást tanúsítson iránta; végül is, abban reménykedve, hogy a leány
bizalmasabb lesz vele, ha az ő segítségével visszamehet Berlinbe, elhatározta, hogy védelmére kel a királynál. De másnap, hogy beszélt vele, az uralkodó már első szavánál félbeszakította:
- Mit vallott be?
- Semmit, felség.
- Akkor hagyjon békén. Megtiltottam, hogy beszéljen róla.
- Felség, nem tud semmit.
- Az ő baja! Nehogy még egyszer kiejtse a nevét előttem.
A hang oly szigorú volt, hogy Pölnitz nem mert válaszolni. A király nyilván szenvedett, ha
Porporinára gondolt. Szíve és lelkiismerete mélyén volt egy nagyon fájdalmas kis pont, amely
ilyenkor megsajdult, mint amikor ujjunkkal érintjük a húsunkba fúródott vékony tüskét. Hogy
meneküljön ettől a kínos érzésétől, elhatározta, hogy véglegesen megfeledkezik okáról, ami
hamarosan sikerült is neki. Alig múlt el egy hét, s hála szívós királyi alkatának, meg környezete szolgai odaadásának, már arra sem emlékezett, hogy Consuelo valaha is létezett. A szerencsétlen leány pedig Spandauban maradt. A színházi évad véget ért, zongoráját elvitték. A
király figyelmének köszönhette ezt, és annak az estének, amikor, hogy tessenek Frigyesnek,
nagy bosszúságára megtapsolták az énekesnőt. Heinrich herceg véget nem érő letartóztatásban
volt. Quedlinburg apátnő súlyosan megbetegedett; a kegyetlen király elhitette vele, hogy
Trencket elfogták, és újra tömlöcbe vetették. Triszmegisztosz és Saint-Germain valóban eltűnt, a sepregető nő pedig nem kísértett többé a palotában. Amit megjelenésével jövendölt,
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bizonyos mértékben valóra vált. A király legfiatalabb öccse ifjúkori betegségei következtében
teljesen legyengülve meghalt.
E családi bajokat a Voltaire-rel való végleges szakítás tetézte. Csaknem valamennyi életrajzíró megegyezik abban, hogy ez a nyomorúságos harc Voltaire erkölcsi győzelmével végződött. Ha viszont mélyebben tekintünk a per irataiba, azt látjuk, hogy egyik félnek sem vált
dicsőségére, s talán még Frigyes viselkedett kevésbé kicsinyesen. Hidegebb, könyörtelenebb,
önzőbb természet volt Voltaire-nél, de nem ismerte az irigységet, sem a gyűlöletet; márpedig
ezek a lobogó kis szenvedélyek megzavarták Voltaire-ben azt a büszkeséget és méltóságot,
amelyet Frigyes legalább látszólag megőrzött. A keserű csatározások során, amelyek fokról
fokra a végső robbanásig vezettek, volt egy, amely, jóllehet ki sem ejtették Consuelo nevét,
megerősítette a királyt abban a szándékában, hogy feledésre ítélje a szerencsétlen rab leányt.
D’Argens egy este, Voltaire jelenlétében, a párizsi újságokból olvasott a királynak. Éppen
akkor írtak Clairon kisasszony kalandjáról: egy rossz helyen ülő néző félbeszakította szerepében, s azt kiáltotta neki: Hangosabban; s amikor a színésznő királyi fölénnyel válaszolt:
Ön pedig halkabban, azt követelték tőle, hogy kérjen bocsánatot a közönségtől, s végül a
Bastille-ba vitték, mert nem alázkodott meg, s büszkén, határozottan folytatta szerepét. A
hírlapok hozzátették, hogy ez a kaland nem fosztja meg a közönséget Clairon kisasszonytól,
mivel fogsága idején őrök kísérik a színházba, hogy ott eljátssza Phaedrát, vagy Ximénát,
majd megint visszaviszik a Bastille-ba, míg le nem telik a büntetése, amely, mint várják és
remélik, nem tart nagyon sokáig.
Voltaire jó barátságban volt Hippolyte Claironnal, akinek kitűnő játéka nagymértékben
elősegítette darabjai sikerét. Felháborodással szólt tehát az esetről, s megfeledkezve arról,
hogy Berlinben egy hasonló, s még súlyosabb eset történt az ő szemük láttára, minduntalan
félbeszakította D’Argens-t:
- Ez egyáltalában nem válik dicsőségére Franciaországnak! - kiáltotta. - A nyomorult! Bután
és gorombán félbeszakítani egy oly nagy színésznőt, mint Clairon kisasszony! És az ostoba
közönség! hogy egy nő kérjen bocsánatot! egy elbűvölő nő! szatócsok! barbárok!... a Bastilleba? szentséges ég! nem káprázik a szeme, márki?! A Bastille-ba? Egy nőt! a mi korunkban, s
egy találó, okos, szellemes mondatért, egy pompás válaszért? Franciaországban történt volna
ez?
- Clairon kisasszony - felelt a király -, nyilván Elektrát vagy Szemirámiszt játszotta, ne
haragudjon tehát a nézőkre, ha egyetlen szót sem akartak elmulasztani.
Más alkalommal a király e megjegyzése hízelgett volna Voltaire-nek; de most oly gúnyosan
beszélt, hogy a filozófus megdöbbent, s egyszerre eszébe jutott, milyen ügyetlenséget követett
el. Elég szellemes volt, hogy könnyen helyrehozza hibáját, de nem akarta megtenni. A király
ingerültsége őt is haragra lobbantotta, és így válaszolt:
- Nem így van, Felség. Ha Clairon kisasszony egy általam írt szerepet rontott volna el, akkor
sem tudnám megérteni, hogy lehet egy rendőrség olyan barbár, hogy börtönbe hurcolja a
szépséget, a tehetséget, a gyengeséget.
Ez a válasz, és még sok száz, főleg a sértő szavak, cinikus gúnyolódások, amelyeket nem egy
szolgálatkész Pölnitz azonmód elismételt a királynak, ez az áldatlan csata okozta a közismert
szakítást, amely igen gúnyos panaszokra, mulatságos átkozódásokra, maró szemrehányásokra
adott alkalmat Voltaire-nek. De Consuelót csak még jobban Spandauban felejtették, Clairon
kisasszony viszont három nappal később, diadalmasan, szeretettől övezve hagyta el a Bastille-t.
Hogy elvették a zongoráját, szegény gyermeknek minden bátorságára szüksége volt, hogy
esténként továbbra is énekeljen és zenét szerezzen. De kitartott szándéka mellett, s hamarosan
észrevette, hogy a sivár és nehéz gyakorlás még hajlékonyabbá teszi hangját, s érzékenyebbé
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finom hallását. Vigyázott, nehogy tévedjen, s tudatosan hallgatta magát, ami figyelme és emlékezete nagy megerőltetésével járt. Éneke szárnyalóbb, komolyabb, tökéletesebb lett. Szerzeményei viszont egyszerűbbek, s Consuelo csodálatosan szép, megrázóan szomorú dalokat írt
börtönében. De hamarosan éreznie kellett, hogy zongorájának elvesztése milyen rossz hatással van egészségére és lelke nyugalmára. Folytonos elfoglaltságra volt szüksége, s minthogy
az alkotás és a megelevenítés viharos, megrázó munkája után nem tudott az olvasmányok és
próbálkozások nyugodtabb munkájában megpihenni, egyre jobban érezte, hogy forró láz
áramlik ereiben, s a fájdalom valósággal megbénítja minden gondolatát. Tevékeny, boldog,
csupa szeretet természete sehogy sem tudott megbékélni elszigeteltségével, amelyben semmi
rokonszenvvel nem találkozott. Pár hét alatt talán el is pusztította volna ez a kegyetlen
életmód, ha a Gondviselés nem küld neki barátot, és éppen ott, ahol legkevésbé várta.
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XVIII
A Schwartz család Consuelo cellája alatt lakott, egy nagy füstös helyiségben, amelynek vaskos és komor boltíveit csak a kandalló tüze világította meg, s a tűz felett megannyi vaslábas
gőzölgött, sípolt, fortyogott, mert itt egész álló nap a konyha tudományát gyakorolták. Miközben az asszony valóságos számtani műveleteket végzett, hogyan tudná a lehető legkevesebb
élelemből és fűszerből a lehető legtöbb ebédet elővarázsolni, ura egy tintától és olajtól fekete
asztalnál ült, s a homályos helyiségben örökké égő lámpa fényénél képtelen részletekkel
megtűzdelt és egyre dagadó számláit írta. A sovány ebédek azoknak a raboknak készültek,
akiket a szolgálatkész őr kosztosai listájára tudott venni; a számlákat pedig bankáraiknak és
rokonaiknak mutatta be, anélkül persze, hogy e pompás lakomák élvezői ellenőrizhették volna
őket. Miközben a mohó házaspár fáradhatatlanul dolgozott, két békésebb lény mit sem törődve a tevékenység örömeivel és hasznával csendesen meghúzódott a kandalló mellett. Az egyik
egy nagy, sovány, kopottan vörösszőrű macska volt, amely folyton csak a mancsát nyalta, és a
hamuban hempergett. A másik egy fiatalember, inkább gyermek, a macskánál is csúfabb a
maga nemében, s akinek mozdulatlan, elmélkedő élete két foglalatosság közt oszlott meg: hol
egy öreg könyvet olvasott, amely anyja fazekainál is zsírosabb volt, hol végtelen álmodozásokba merült, amelyek azonban inkább holmi bárgyú elégedettségre, s nem egy gondolkodó
lény töprengéseire hasonlítottak. A macskát a gyermek Belzebubnak nevezte, nyilván ellentétként az ájtatos és szent Gottlieb névvel, amelyet ő szüleitől, Schwartz úrtól és nejétől kapott.
Gottliebot papi pályára szánták, s a gyermek tizenöt éves koráig jól tanult, és szépen haladt a
protestáns liturgiában. De immár négy éve állandóan a tűzhely mellett ült, betegen és tehetetlenül, sohasem akart napfényre menni, sem sétálni, s tanulmányait sem tudta folytatni.
Nyilván gyors és rendetlen növekvése okozta tespedt közönyét. Hosszú, törékeny lábszára
alig tudta hordozni aránytalan, szinte nyomorék termetét. Karja oly gyenge, s keze oly ügyetlen volt, hogy mindent eltört, amihez hozzányúlt. Kapzsi anyja el is tiltotta a házi munkától, s
a fiú szívesen engedelmeskedett neki ebben. Püffedt, szertelen arca, magas, csupasz homlokával afféle poshadt körtére emlékeztetett. Arcvonásai sem voltak arányosabbak, mint a
termete. Annyira bandzsított, hogy tekintete szinte eszelősnek látszott. Vastag ajkán ostoba
mosoly ült. Orra formátlan volt, arcszíne fakó, füle lapos és túlságosan alacsonyan elhelyezve,
s ritka, merev haja szomorúan koszorúzta jelentéktelen ábrázatát, amely egy hanyagul tisztított répára hasonlított inkább, nem pedig egy keresztény ember képére; legalábbis így
hangzott anyjának költői hasonlata.
Sok testi fogyatékossága ellenére, amellyel szegényt bőkezűen elhalmozta a természet, a
szégyen és bánat ellenére, amely Schwartznét elfogta, valahányszor reá nézett, Gottlieb, az
egyetlen gyermek, az ártalmatlan, békés beteg mégis szülei büszkesége, s egyetlen reménysége volt. Amikor még kevésbé volt rút, abban reménykedtek, hogy csinos legénnyé cseperedik.
Örültek szorgos gyermekkorának, ragyogó jövőjének. S annak ellenére, hogy ilyen bizonytalanná vált az egészségi állapota, abban reménykedtek, hogy megint erős, értelmes, szép fiú
lesz, mihelyt véget ér ez a mértéktelen növekedése.
Felesleges is fejtegetni, hogy az anyai szeretet mindenbe belenyugszik, és a legkevesebbel is
beéri. Schwartzné, ha szidta és csúfolta is fiát, imádta az ő rút Gottliebját, s ha nem látja
mindig, ahogy sóbálvánnyá meredve ül a kandalló sarkában (ő maga mondta így), nem lett
volna ereje, hogy tovább hígítsa mártásait és dagassza számláit. Schwartz apó pedig, aki, mint
sok férfi, inkább hiúságot, s nem gyengédséget táplált atyai szívében, csak azért zsarolta és
lopta meg a rabokat, mert még mindig azt remélte, hogy Gottlieb egy nap lelkész és híres
prédikátor lesz, ami valóságos rögeszméjévé vált, hiszen betegsége előtt a gyermek igen nagy
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könnyedséggel beszélt. De már négy éve, Gottlieb egyetlen értelmes szót sem szólt; s ha most
hármat-négyet nagy nehezen egybetákolt, csak az ő kedves Belzebubjához intézte őket. Az orvosok máris agyalágyultnak ítélték a szerencsétlent, s csak szülei reménykedtek még gyógyulásában.
De egy nap Gottlieb, egyszeriben levetkőzve tespedtségét, azt mondta szüleinek, mesterséget
szeretne tanulni, hogy ne unatkozzék folyton és hasznosan töltse betegségének szomorú éveit.
Engedtek ártatlan szeszélyének, jóllehet a kézi munka sehogy sem fér össze a református
egyház egy jövendő lelkészének méltóságával. De mivel Gottlieb szelleme egyre kevesebb
hajlandóságot mutatott bármi tevékenységre, szülei végül egy cipész műhelyébe küldték,
hogy ott elsajátítsa a lábbelikészítés művészetét. Apja jobban szerette volna, ha mutatósabb
mesterséget választ; de hiába sorolták fel neki a kézműipar valamennyi ágát, ő makacsul megmaradt szent Krispin hivatása mellett, sőt, kijelentette, a Gondviselés sugalmazta neki, hogy
ezt a pályát válassza. Minthogy vágya már valóságos rögeszmévé torzult, és minden ellenvetés csak fokozta gyötrelmes mélabúját, megengedték, hogy egy cipészmester műhelyében
töltsön egy hónapot, minekutána egy szép reggel szerszámaival és a munkájához szükséges
anyagokkal a hóna alatt hazajött, megint letelepedett kedves kandallója előtt, és kijelentette,
hogy máris eleget tud, s nincs már szüksége oktatásra. Ami persze cseppet sem volt valószínű,
de szülei, remélve, hogy próbálkozása elijesztette új mesterségétől, s fiuk talán visszatér
teológiai tanulmányaihoz, minden szemrehányás és csúfolódás nélkül fogadták. Most új
korszak kezdődött Gottlieb életében: egy pár cipő elméleti készítésével foglalatoskodott és
szórakozott. Mindennap elővette árját és kaptafáját, és három-négy óra hosszat dolgozott a
cipőn, amely soha ember lábára nem került, mert soha nem lett kész. Mindennap újraszabta,
kifeszítette, megkalapálta, kitűzte, a cipő mindig más formát kapott, de soha nem hasonlított
lábbelihez, ami nem akadályozta meg a jámbor iparost, hogy ügyet sem vetve a bírálatokra,
gyönyörűséggel, figyelemmel, türelemmel és nagy önelégültséggel folytassa művét.
Schwartzék eleinte egy kissé megijedtek ettől a rögeszmétől; de aztán ebbe is beletörődtek, s
csak új hóbortnak tekintették ezt a soha be nem fejezett cipőt, amely a prédikációs és imakönyv forgatása mellett Gottlieb egyetlen foglalatossága volt. Nem kívántak tőle mást, csak
kísérje el néha apját a folyosókon és udvarokon, hogy levegőzzön egy keveset. De ezek a
séták nagyon elszomorították Schwartz urat, mert az őrök és az alkalmazottak gyermekei
mindig Gottlieb nyomában voltak, s lomha, esetlen járását utánozva egyre visítoztak:
- Cipőt vegyenek! Cipőt vegyenek! Suszter, csinálj nekünk cipőt!
Gottlieb nem vette szívére a csúfolódást; angyali mosollyal nézett a vásott kölykökre, s néha
meg is állt, hogy válaszoljon nekik:
- Cipőt akartok? Szíves örömest, csak jertek hozzám, hogy mértéket vehessek a lábatokról.
No, ki akar cipőt?
De Schwartz úr gyorsan elvonszolta, hogy ne keveredjen e csőcselék közé, a suszter pedig
nem bánkódott, s talán észre sem vette, hogy szívtelenül elszakítják rendelőitől.
Schwartz úr már Consuelo rabságának első napjaiban alázatosan kérlelte a leányt, hogy
foglalkozzék Gottliebbal, és igyekezzék ismét felébreszteni benne az ékesszólás emlékét és
vágyát, hiszen, mondta, gyermekkorában igen tehetségesnek mutatkozott ebben a művészetben. Bár bevallotta, hogy gyermeke elég beteges, s meglehetősen érzéketlen is, Schwartz úr
hű maradt ahhoz a természeti törvényhez, amelyet La Fontaine oly találóan fejezett ki:
Kicsinyeink be szépek,
Nem is látnak ilyet semerre sem a népek11

11

La Fontaine: A sas és a bagoly c. meséjéből.
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s nem az igazságnak megfelelően szólt szegény Gottlieb kelleméiről, különben Consuelo talán
nem tagadta volna meg, mert persze ezt tette, hogy a cellájában fogadjon egy tizenkilenc éves
fiatalembert, akit a következő módon írtak le neki: „Öt láb és nyolc hüvelyk magas, s oly deli
legény, hogy az ország minden toborzójának összefutna a nyál a szájában, ha csak szembe
kerülne vele, de lábának és karjának némi gyengesége, ami talán sajnálatos egészsége, de
örvendetes függetlensége szempontjából, alkalmatlanná teszi a katonai szolgálatra.” A rab
leány úgy vélte, hogy egy ilyen korú és termetű gyermek társasága nem volna éppen ildomos
az ő helyzetében, s kereken elutasította Schwartz úr kérését; Schwartzné asszony aztán úgy
torolta meg ridegségét, hogy mindennap egy pint vizet öntött a leány húslevesébe.
Hogy eljusson a bástyaudvarra, ahol mindennap levegőzhetett, Consuelónak Schwartzék
bűzös lakhelyén kellett átmennie, persze mindig az őr engedélyével és kíséretében; Schwartz
egyébként nem nagyon kérette magát, mivel figyelmes előzékenysége (minden szolgáltatásban, amit a szabályzat engedélyez) azonmód számlára vétetett, éspedig elég borsos áron.
Megesett tehát, hogy Consuelo a konyhában, amelynek másik ajtaja az udvarra nyílt, látta és
megfigyelhette Gottliebot. Ez a fonnyadt gyermekarc a rosszul tagolt óriás testen először
iszonyt, később meg szánalmat ébresztett Consuelóban. Megszólította a fiút, s hogy beszédre
bírja, szívélyesen érdeklődött hogyléte iránt. De úgy találta, hogy a fiatalember szelleme
teljesen megdermedt, talán betegsége, vagy talán végletes félénksége miatt; mivel Gottlieb
csak szülei unszolására ment vele az udvarra, s csupán egytagú szavakkal válaszolt kérdéseire, Consuelo attól tartott, hogy igyekezete csak növelné a fiatalember lelki bajait, nem szólt
tehát már hozzá, nem is nézett feléje, apjának pedig kijelentette, hogy semmi hajlandóságot
sem lát benne a szónoklás művészetére.
Aznap este, amikor Consuelo Berlinben viszontlátta Porporinót és régi közönségét, Schwartzné ismét megmotozta a leányt, aki azonban most kijátszotta a női Cerberus éberségét. Már
késő volt, a konyha sötét, s az asszony rosszkedvű, hogy első álmából felverték. Miközben
Gottlieb a gasztronómiai műhelyből nyíló szobájában, vagy inkább odújában aludt, Schwartz
úr pedig felment, hogy előre kinyissa a cella kettős vasajtaját, Consuelo a hamu alatt pislákoló
tűzhöz lépett, s mintha Belzebubot cirógatná, körülnézett, hogyan menthetné meg vagyonát a
motozó nő karmaitól, mert nem akarta, hogy teljesen ki legyen nekik szolgáltatva. Mialatt
Schwartzné meggyújtotta a lámpát, és felrakta pápaszemét, Consuelo a karja magasságában
egy mélyedést pillantott meg a kandalló falán, ott, ahol Gottlieb szokott ülni, s e titokzatos
üregben a szegény együgyű prédikációskönyvét és örök cipőjét is meglátta. Ez volt Gottlieb
könyvtára és műhelye, e füstös, kormos lyukban őrizte minden kincsét és örömét. Ide tette
most Consuelo, gyors és ügyes mozdulattal az erszényét, majd nyugodtan tűrte, hogy a vén
párka aprólékosan megmotozza; a horgas, olajos ujjak szorgosan végigtapogatták a leány ruhájának minden fodrát, de az öregasszony, nagy meglepetésére és bosszúságára, semmit sem
talált. Consuelo nyugalma pedig, mert hiszen a leány nem sokat törődött vele, sikerül-e ez a
kis csínyje, végleg meggyőzte Schwartznét, hogy felesleges tovább keresgélnie; mihelyt befejeződött a motozás, a leány fürgén visszavette erszényét, s szőrméje alatt, a kezében rejtegette,
míg cellájába nem ért. Itt gondosan körülnézett, hol dughatná el, mert tudta, hogy sétája
idején mindennap alaposan megvizsgálják celláját. Nem talált jobb megoldást, mint hogy kis
vagyonkáját, övébe varrva, mindig magánál tartsa, mert tudta, hogy csak távozása esetén
motozhatják meg.
Közben az első összeg, amelyet Schwartzné Consuelo érkezése napján kobzott el, már rég
elfogyott, hiszen Schwartz úr rendkívüli leleményességgel szerkesztette számláit. Amikor
aztán az őr a sovány ellátás fejében megint egy nagyon kerek számlát állított össze, a maga
óvatos és mindig eredményesnek mutatkozó módján nem ügyfelével tárgyalt, hiszen nem
kérhetett pénzt egy olyan személytől, akit arra ítéltek, hogy ne rendelkezzék ilyesmivel,
hanem, mivel a rab már fogsága első napján említette neki, hogy Porporino őrzi megtakarított
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vagyonát, a derék Schwartz úr, nem is említve a dolgot foglya előtt, Berlinbe sietett és a hű
letéteményesnek nyújtotta be a számlát. Porporino, emlékezve Consuelo figyelmeztetésére,
megtagadta a jegyzék kiegyenlítését, hacsak a fogyasztó jóvá nem hagyja, s visszaküldte a
hitelezőt barátnőjéhez, akiről persze tudta, hogy megint van pénze.
Schwartz sápadtan, kétségbeesetten érkezett haza, anyagi romlásról siránkozott, meg arról,
hogy meglopták, holott a kétszáz dukát, amelyet első nap vettek el a rab leánytól, legalább
négyszerese volt a két hónap minden költségének. Schwartzné egy filozófus fölényével és
fegyelmezettségével viselte el az állítólagos veszteséget.
- Kifosztott, igaz, akár egy erdei haramia - mondta. - De te sem gondolhattad, hogy ebből a
szegény lányból fogsz megélni. Előre megmondtam, hogy ne számíts erre a cafkára. Hogy
egy színésznőnek megtakarított pénze legyen! Letéteményese pedig egy színész! Hisz ez a
fajta nem ismeri a becsületet. Elvesztettünk kétszáz dukátot, annyi baj! Majd behozzuk a többi
kosztoson, akik tisztességesebb népek. Ebből megtanulhatod, hogy ne ajánlkozzál fel oly
könnyelműen az első jöttmentnek. Nem is bánom, Schwartz, hogy egyszer az orrodra koppintottak. Most pedig száraz kenyérre, sőt penészes kenyérre fogjuk ezt az ostoba libát, aki elég
arcátlan, hogy egyetlen frigyestallér nélkül érkezzék Berlinből, én meg csak az időmet vesztegetem a motozással, és aki ráadásul javíthatatlan tökfilkónak tartja Gottliebunkat, csak mert
nem teszi neki a szépet. Hogy dögölne meg...
Így dohogott, vállát vonogatva, a jó Schwartzné asszony, majd szokott foglalatosságához
látott. Mikor pedig lábasai gőzfelhőjében meglátta Gottliebot, tőle kérdezte:
- Mit szólsz ehhez, te kis mafla?
Csak azért mondta ezt, hogy mondjon valamit, mert jól tudta, hogy Gottlieb csak úgy figyel
rá, akár a Belzebub macska.
- Jól halad a cipőm, anyám - felelt Gottlieb eszelős mosollyal. - Hamarosan egy új párhoz
kezdek.
- No jó! - mondta az öregasszony szánakozó arccal. - Szóval mindennap készítesz egy pár
cipőt. Csak folytasd, fiam... szép pénzt hozol majd a konyhára... Istenem, Istenem!... - tette
hozzá befedve lábosait, s oly fájdalmasan sóhajtott, mintha az anyai gyengédség valami
jámborabb érzést is fakasztott volna ebben a teljesen megkövesedett szívben.
Minthogy aznap nem érkezett meg az ebédje, Consuelo sejtette, mi történt, bár nehezen tudta
felfogni, hogy száz dukátja e rövid idő alatt és ilyen sovány koszt ellenében máris elfogyott
volna. Máris jó tervet eszelt ki, hogyan viselkedjék a Schwartz házaspárral. Minthogy egyetlen garast sem kapott még Frigyestől, s méltán tartott tőle, hogy operai fizetése szép ígéret
marad csupán (Voltaire-nek sem volt más a zsebében, amikor Berlinből távozott), jól tudta,
hogy azokkal a szerény tiszteletdíjakkal, amelyeket néhány kevésbé fösvény, de kevésbé
gazdag személy szórakoztatásáért kapott, nem gazdálkodhat már sokáig, ha fogsága hamarosan véget nem ér, vagy ha Schwartz úr nem mérsékli igényeit. Arra akarta tehát kényszeríteni
az őrt, hogy engedjen az árakból, s mintha észre sem venné a változást, két-három napig
megelégedett az asztalra helyezett kenyérrel és vízzel. Kezdték a kályhát is elhanyagolni, de
Consuelo zokszó nélkül tűrte a hideget. Szerencséjére az időjárás némileg megenyhült; április
havában jártak, s bár ez az évszak Poroszországban kevésbé tavaszias, mint nálunk, a hideg
ott is engedett szigorából.
Mielőtt mohó zsarnokával tárgyalt volna, Consuelo biztonságba akarta helyezni vagyonkáját;
mert semmiképp sem remélhette, hogy nem motozzák meg újra, és nem veszik el minden
pénzét, ha csak egy szót is szól róla. A szükség, ha ügyessé nem is, de legalább élesszeművé
teszi az embert. Consuelónak nem volt semmiféle szerszáma, amellyel lyukat vághatott volna
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a fában, vagy kiemelhetett volna egy kőkockát. De másnap, ahogy minden talpalatnyi helyet
megvizsgált cellájában, s azzal az aprólékos türelemmel, amelyre csak rabok képesek, felfedezett egy téglát, amely mintha lazábban illeszkedett volna a falba, mint a többi. Körmével
feszegette a szélét, lekaparta a habarcsot, s látta, hogy nem cementtel van tapasztva, mint a
többi tégla, hanem valami puhább anyaggal, talán, gondolta Consuelo, éppen kiszáradt
kenyérbéllel. Sikerült kiemelnie a téglát, s egy kis üreget talált mögötte. Nyilván egy rab vájta
a mozgatható tégla és a fal vastagságát betöltő téglasorok közt. Amikor benyúlt az üregbe már
nem kételkedett e feltevésében, mert olyan tárgyakat talált ott, amelyek valóságos kincset
jelentenek egy rab részére: zsebkést, kovakövet, taplót, egy köteg ceruzát, s több csomag
vékony, sodort gyertyát, azt a fajtát, amelyet nálunk pincepatkánynak neveznek. Semmi sem
ment tönkre, mert a fal nagyon száraz volt; s talán csak pár nappal Consuelo érkezése előtt
hagyták itt ezt a sok csodás dolgot. A leány az üregben helyezte el erszényét, s a kis filigrán
feszületet is melléje tette, mert Schwartz úr már többször vágyakozva pillantott rá, s azt
mondta, hogy Gottlieb biztosan örülne ennek a csecsebecsének. Majd visszatette s az ebédjéről megmaradt kenyérbéllel betapasztotta a téglát, de maga gyártotta habarcsát előbb a padlón
befeketítette, hogy ne világítson a sötét falon. Consuelo most végre megbékélt, mert egy időre
biztosítva volt megélhetése, s estéit is hasznosabban tölthette. Már nyugodtan várta, hogy
Schwartzék házkutatást tartsanak cellájában, s oly büszke és boldog volt, mintha egy új
világot fedezett volna fel. Schwartz viszont hamarosan bosszankodni kezdett, hogy nem tud
üzletelni a lánnyal. Ha nem keresne is sokat, gondolta, a kevés is több a semminél, s ezért ő
maga törte meg a jeget, megkérdezve hármas számú rabját, nem akar-e valamit rendelni a
közeli napokban. Consuelo persze nem árulta el, hogy van pénze, hanem azt mondta, hogy
rendszeresen, minden héten kap egy bizonyos összeget, de nem mondhatja meg, milyen úton.
- Mert - folytatta - ha ön felfedné a titkot, nem küldenének több pénzt; önnek kell tehát
eldöntenie, hogy a tisztes hasznot választja-e, vagy az előírás szigorát.
Miután Schwartz napokig vívódott magában, és mindenfelé fürkészett a szobában, a ruhák
közt, a szalmazsákban, a padló alatt, a bútorok réseiben keresve a pénzt, végül arra a meggyőződésre jutott, hogy Consuelo az erőd egyik vezető tisztviselőjének segítségével tart kapcsolatot a külvilággal. A megvesztegetés nagyon elburjánzott a börtönökben, s a kisembereknek
nem volt érdekük, hogy ellenőrizzék hatalmasabb feletteseik üzelmeit.
- Vegyük jó szívvel, amit Isten ad! - mondta Schwartz sóhajtva. És belenyugodott, hogy
minden héten elszámol Consuelóval. A leány nem szólt első tőkéjének felhasználásáról, de
most már nagyon ügyelt, hogy minden új szolgáltatásért legfeljebb az érték kétszeresét fizesse, amit Schwartzné asszony természetesen nagyon kicsinyes dolognak tartott, de elfogadta a
pénzt, hiszen így sem járt rosszul.
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XIX
Aki már olvasott börtöntörténeteket, nyilván nem véli különös csodának, hogy a mohón
kutató őrök gyakran a legegyszerűbb rejtekhelyeket sem fedezik fel. Consuelo kis titka sem
került a napvilágra, s valahányszor a leány visszajött sétájáról, mindig érintetlenül találta
kincseit. Amikor beesteledett, első dolga az volt, hogy takaróját az ablak elé függessze, majd
meggyújtotta az egyik kis gyertyát, és írni kezdett. Most neki adjuk át a szót; mert birtokunkban van az a kézirat, amelyet az énekesnő halála után sokáig XXX kanonok őrzött. Olaszból
fordítottuk a szöveget.
CONSUELO, MŰVÉSZNEVÉN PORPORINA
NAPLÓJA
Spandau börtönében, 175... áprilisa
Április 2. - Eddig csak zenét írtam, s bár több nyelven beszélek, nem tudom, szabatos stílusban fejezem-e ki magam bármelyiken. Sohasem gondoltam még arra, hogy ami szívemet és
életemet foglalkoztatja, másként is kifejezhetném, s nem csupán isteni művészetem nyelvén.
Hidegnek éreztem minden szót és mondatot, ha ahhoz hasonlítottam, amit énekkel tudtam
kifejezni. Meg tudnám számolni a leveleket, vagy inkább izeneteket, amelyeket nagy sietve
papírra vetettem, nem is tudom, hogyan, életem három-négy legdöntőbb szakában. Most
először érzem, szükségét annak, hogy szavakban rögzítsem mindazt, amit érzek, és ami velem
történik. Nagy öröm is számomra, hogy megpróbálhatom. Jeles és tisztelt Porpora, kedves és
szeretetre méltó Haydn, kitűnő és nagyrabecsült XXX kanonok, rátok, egyedüli barátaimra
gondolok írás közben, s talán terád is, nemes és szerencsétlen Trenck báró; nektek mondom el
balsorsomat és megpróbáltatásaimat. Úgy érzem, mintha veletek beszélnék, veletek lennék, s
amikor szomorú magányomban elmondom életem titkait, mintha a halál szorongatásából is
szabadulnék. Talán itt halok meg unalmamban és nyomorúságban, bár a rabság még nem törte
meg sem egészségemet, sem bátorságomat. De nem tudom, milyen bajok várnak rám a
jövőben, s ha elpusztulok, maradjon rátok legalább ez az írás, amelyben leírom haldoklásomat: egy új rab öröksége lesz, aki majd követ e cellában, és megleli a rejtekhelyet a falban,
ahogy én is megtaláltam a papirost és ceruzát, amellyel nektek írok. Ó, mily hálás vagyok
most anyámnak, hogy írni taníttatott, holott ő maga nem ismerte a betűket! Igen, nagy megkönnyebbülés a börtönben, ha írhat az ember. Szomorú énekem nem tudott áttörni e vastag
falakon, és nem juthatott hozzátok, írásom egy nap a kezetekbe kerül.... s ki tudja, nem
találok-e hamarosan alkalmat, hogy elküldjem nektek? Mindig bíztam a Gondviselésben.
Április 3. - Röviden írok, hosszabb fejtegetések nélkül. Ez a kevéske papírom, amely vékony,
mint a selyem, nem tart örökké, fogságom pedig talán soha nem ér véget. Pár szót mondok
nektek minden este, mielőtt elalszom. Gyertyámmal is takarékoskodni akarok. Nappal nem
írhatok, mert rajtakaphatnak. Arról nem szólok, miért küldtek ide: nem tudom, s ha veletek
együtt fürkészném az okát, bajba keverhetnék egynéhány személyt, aki semmivel sem bízott
meg. Balsorsom okozói ellen sem teszek panaszt. Érzem, ha a harag és szemrehányások útjára
tévednék, elveszíteném az erőt, amely épségben tart. Csak azokra akarok itt gondolni, akiket
szeretek, s arra, akit szerettem.
Minden este két órát énekelek, s úgy vélem, szépen haladok. Hasznát látom-e valaha? Börtönöm boltívei válaszolnak ugyan, de nem hallanak... De Isten hall, s valahányszor egy himnuszt szerzek, amelyet aztán teljes lélekkel énekelek el neki, égi nyugalom tölti el szívem, s
csaknem boldogan alszom el. Úgy érzem, az ég válaszol, és hogy egy titokzatos hang álmomban egy másik himnuszt énekel, amely szebb mint az enyém, s reggel igyekszem felidézni
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emlékezetemben, hogy én is elénekeljem. Most, hogy vannak ceruzáim, s némi hangjegypapirosom is maradt még, le fogom írni szerzeményeimet. Egy nap talán előadják őket,
kedves barátaim, s nem halok meg teljesen.
Április 4. - Ma reggel a vörösbegy bejött a szobámba, s több mint egy negyedóráig velem
maradt. Már két hete szólítom, hogy tiszteljen meg látogatásával, de csak ma határozta el
magát. Ablakom mellett lakik, egy öreg repkényben, amelyet rabtartóim meghagytak, mert
némi zöld frisseséget ad néhány lábbal alattam nyíló ajtajuknak. A szép kis madár már jó
ideje kíváncsian, odaadóan és gyanakodva figyelt. Kis gilisztákat formáltam neki kenyérbélből, s mozgattam is őket ujjaimmal, hogy az élő zsákmány látványával magamhoz édesgessem, mire kecsesen rácsomra reppent, mintha könnyű szél hozta volna; de mihelyt észrevette,
hogy megtévesztem, szemrehányó képpel távozott, s valami lágy hörgést is hallatott, mintha
szidalmazni akarna. Aztán ez a csúf ablak, amelyen keresztül megismerkedtünk, sűrű és
fekete rácsaival igazán kalitkára emlékeztet, s nyilván iszonyatot kelt benne. De ma, amikor
már nem gondoltam rá, mégis elhatározta magát, hogy átbújik rajta; berepült a szobámba, de
azt hiszem, ő sem gondolt rám, csak leült a szék támlájára. Nem mozdultam, nehogy megrémítsem, ő meg csodálkozó tekintettel nézett maga köré. Olyan volt, mint egy utas, aki
felfedez egy idegen országot, s most mindent megfigyel, hogy beszámolhasson barátainak e
sok csodáról. Engem bámult meg legjobban, s amíg nem mozdultam, láthatóan nagyon komikusnak talált. Nagy, kerek szemével és pisze orrként meredő csőrével szórakozott és szemtelen, s rendkívül értelmes a képe. Végül köhécseltem egyet, hogy megindítsam a társalgást,
mire ő ijedten elrepült. De nagy sietségében nem találta az ablakot. A mennyezetnek vágódott, majd ott keringett egy álló percig, mint aki teljesen elvesztette a fejét. Aztán megnyugodott, s amikor látta, hogy nem üldözöm, inkább ijedtségtől mint a repüléstől kifáradva a
kályhára ült. Láthatóan örült a melegnek, mert ez a fajta nehezen viseli el a hideget, s miután
vaktában keringett néhányszor, mindig visszatért oda, hogy titkolt gyönyörrel melengesse
apró lábait. Végül annyira felbátorodott, hogy az asztalon heverő kenyérgilisztákat is megcsipkedte, s bár eleinte csak lökdöste és szétszórta őket, végül, nyilván éhségétől ösztönözve,
megevett egyet, és nem is találta nagyon rossznak. Schwartz úr (az őröm) most belépett a
szobába, mire kedves kis látogatóm egyszeriben megtalálta az ablakot, és elmenekült. De
remélem, visszajön, mert napközben nem volt nagyon távol, s egyre rám nézett, mintha azt
ígérné, és izenné is, hogy nincs rossz véleménnyel rólam és kenyeremről.
Lám, milyen sokat beszélek a vörösbegyről. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyermekes
vagyok. Bárgyúvá teszi-e az embert a börtön, vagy tán a rokonszenv és a szeretet titka kapcsol
egybe mindent, ami az ég alatt lélegzik? Néhány napig velem volt a zongorám. Tudtam
dolgozni, tanulni, énekelni, zenét írni... s mindez távolról sem hatott meg annyira, mint egy
kis madár, egy élő lény látogatása! Igen, egy élő lény járt itt, ezért vert a szívem, amikor
magam mellett láttam. Pedig őröm is élő lény, s az én fajtámból; felesége, fia, akiket napjában
többször látok, a katona, aki éjjel-nappal vigyázza a bástyát, és engem egy pillanatra sem
veszít szem elől, mindezek jobban szervezett lények, természetes barátaim, testvéreim az Úr
előtt; mégis, ha őket látom, megborzongok, s nem örülök. Az őröm egy kémlelőlyukra emlékeztet, a felesége lakatra, a fiuk egy falba tapasztott kőre. A katonában, aki engem őriz, csak a
rám meredő puskát látom. Semmi emberit, semmi élőt nem érzek e lényekben, csak gépek ők, a
gyötrelem és a halál eszközei. Ha nem volna istentelen dolog, gyűlölném őket... Ó, kis vörösbegy!
téged, érzem, teljes szívemből szeretlek. Magyarázza meg, aki tudja, a szeretet e fajtáját.
Április 5. - Váratlan esemény. Ide másolom a levélkét, amelyet ma reggel kaptam; elég
piszkos papírra írták, s nagyon nehezen olvasható:
Nővérem, minthogy a szellem meglátogat, szent vagy, amit mindig is sejtettem. Barátod
és szolgád vagyok. Rendelkezzél velem, bármi parancsot adhatsz fivérednek.
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Ki ez a barát, ez a sosem ismert fivér? Nem tudom kitalálni. A levelet az ablakomon találtam,
amikor reggel kinyitottam, hogy köszöntsem a vörösbegyet. Ő hozta volna? Szinte azt hiszem,
hogy ő írta. Most már biztos, hogy megismer, s szeret is egy kissé, a drága kis lény. Sohasem
közeledik Schwartzék konyhájához, ahonnan mindig forró zsírszag árad, ami felszáll hozzám,
és nem legkisebb átka e lakóhelynek. De most, hogy a kis madárkám is otthon érzi itt magát,
már nem szeretném egy másikkal felcserélni. A vörösbegynek sokkal jobb ízlése van, semhogy e kulcscsörgető kantinossal, gonosz feleségével, vagy csúf gyermekükkel barátkozzék.12
Csak irántam van bizalommal és barátsággal. Ma megint bejött a szobámba. Jó étvággyal
megreggelizett, s amikor délben az udvaron sétáltam, leszállt a repkényéről, s körülöttem
repdesett. Olykor csirregett is, mintha magára akarná hívni a figyelmet, és szólni velem. A
csúf Gottlieb lakásuk ajtajában állt, egyre vihogott, s rám meresztette eszelős szemét. Egy
borzalmas rőt macska van mindig vele, s ez az ijesztő állat még fenyegetőbben nézi a vörösbegyemet, mint a gazdája. Reszketek, ha látom. Csaknem annyira utálom ezt a macskát, mint
a motozó Schwartznét.
Április 6. - Ma reggel újabb levél! Különös dolog ez. Ugyanazok az egymásra hányt esetlen,
szálkás, zavaros betűk, ugyanaz a cukorsüvegpapír. Lindorom13 nem éppen hidalgó, de
gyengéd, rajongó szív:
Kedves húgom, Isten választottja, az ő ujjától érintett lélek, nem bízol bennem. Nem
akarsz szólni hozzám. Nincs parancsod számomra? Semmiben sem lehetek szolgálatodra? Életem a tiéd. Rendelkezzél tehát fivéreddel.
A katonát figyelem. Buta közlegény, harisnyát köt, miközben puskával a vállán fel s alá jár. Ő
is néz engem, s látom, szívesebben küldene nekem egy golyót, mint gyengéd levelet. Bármerre fordítom a szemem, csak óriási szürke falakat látok, s alattuk csalánbokrokat, meg egy
árkot, amely körül egy másik fal emelkedik, nem tudom a nevét, sem rendeltetését, csak azt,
hogy elfedi előlem a tavat; és ennek a másik falnak a tetején egy másik őrszem, csak kucsmáját és puskája végét látom, s vad kiáltását hallom, valahányszor bárka közelít a várhoz: El
innen! Ha legalább ezeket a bárkákat látnám, meg egy kevés mozgó vizet, a táj egyetlen
foszlányát! De csak az evező csobbanását hallom, néha egy halász énekét, s messziről, ha
onnan fúj a szél, a két folyó zúgását, ahogy a börtön alatt vizeik egyesülnek. De honnan
érkeznek ezek a rejtelmes levelek, honnan ez a szép odaadás, amellyel nem tudok mit
kezdeni? A vörösbegy talán tudja, csak nem akarja megmondani, a kis ravasz.
Április 7. - A bástyán sétálva alaposan körülnéztem, s egy keskeny kis nyílást vettem észre a
torony falában, körülbelül tíz láb magasságban az ablakom felett; eddig azért nem láttam,
mert az odáig kapaszkodó repkényágak csaknem teljesen befedik. Csak nem egy élő ember
hajlékának ablaka ez a parányi rés, gondoltam remegve. De tudni akartam, mi van ott, s hogy
az udvarra csalogassam Gottliebot, rögeszméjéről, vagy inkább szerencsétlen szenvedélyéről,
a cipőkészítésről beszéltem vele. Megkérdeztem, nem csinálna-e nekem is egy pár sarut, mire
ő a maga jószántából kijött, s amit még sohasem tett, minden zavar nélkül válaszolt. De
beszédmódja éppoly furcsa, mint az arca, s már azt kezdem hinni, hogy nem agyalágyult,
hanem eszelős:
- Sarut neked? - mondta (mert mindenkit tegez). - Nem, azt soha nem merném. Meg van írva:
Nem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam.
12

Consuelo egy előző bekezdésben a Schwartz családról beszélt. Kéziratából elhagytuk mindazt, ami
ismétlés volna az olvasónak. (A szerző.)

13

Lindor képzeletbeli személy, a spanyol szerelmes típusa, aki önmagát gitáron kísérve ad éjjeli zenét
az imádott hölgynek.
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Anyja három lépésre volt az ajtótól, és láttam, hogy meg akarja zavarni beszélgetésünket.
Nem törhettem tehát a fejem, hogy mi az oka Gottlieb alázatának vagy tiszteletének, csak
gyorsan megkérdeztem, lakik-e valaki a felettem levő emeleten, bár nem reméltem, hogy
értelmes választ kapok tőle.
- Nem, senki sem lakik ott - felelt nagyon józanul -, s nem is lakhat, mert ott csak lépcső van,
s ez a felső udvarra vezet.
- Zárt udvar ez? Onnan már sehová sem lehet menni?
- Miért kérdezed, mikor magad is tudod?
- Nem tudom, s nem is nagyon érdekel. Csak beszélni akartam veled, hogy megtudjam, olyan
értelmes vagy-e, mint mondják.
- Nagyon, nagyon értelmes vagyok - felelt szegény Gottlieb komoly, szomorú hangon, ami
különös ellentétben volt mulatságos szavaival.
- Akkor magyarázd meg - folytattam gyorsan (mert nagyon értékes pillanatok voltak ezek) -,
milyen ez az udvar.
- Kérdezd meg a vörösbegytől - felelt Gottlieb különös mosollyal. - Ő tudja, hiszen repül, és
mindenhová eljut. Én semmit sem tudok, mert nem megyek sehová.
- Sehová? Még annak a toronynak a tetejére sem, amelyben laktok? Nem tudod, mi van a fal
mögött?
- Talán már jártam ott, de nem néztem körül. Nem nézek senkire és semmire.
- Pedig a vörösbegyet megnézed; őt látod és ismered.
- Az más. Az angyalokat ismeri az ember; de ez nem ok, hogy a falakat is nézzem.
- Nagyon mély dolgot mondtál most, Gottlieb. Nem tudnád megmagyarázni?
- Kérdezd a vörösbegytől, ő mindent tud, már mondtam; ő bárhová elmehet, de csak a hozzá
hasonlókat látogatja meg. Ezért ment a te szobádba.
- Köszönöm, Gottlieb, látom, madárnak vélsz.
- A vörösbegy nem madár.
- Mi más volna?
- Angyal, te is tudod.
- Akkor hát én is angyal vagyok?
- Te mondtad.
- Gáláns vagy, Gottlieb.
- Gáláns! - ismételte Gottlieb csodálkozó arccal. - Mi az, hogy gáláns.
- Nem ismered ezt a szót?
- Nem.
- Honnan tudod, hogy a vörösbegy bejár a szobámba?
- Láttam; de mondta is.
- Beszél veled?
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- Néha - felelt Gottlieb sóhajtva -, de nagyon ritkán. Tegnap azt mondta: „Nem, sose megyek
a ti pokoli konyhátokba. Az angyalok nem érintkeznek a gonosz szellemekkel.”
- Te gonosz szellem volnál, Gottlieb?
- Nem, én nem, de...
Most Gottlieb titokzatos arccal vastag ajkára tette ujját.
- Akkor ki?
Nem válaszolt, csak titkon macskájára mutatott, mintha félne, hogy az észreveszi.
- Ezért adtál neki ilyen csúf nevet? Belzebubnak hívják, ugye?
- Pszt! - suttogott Gottlieb. - Ez a neve, s ő is tudja. Mióta a világ fennáll, ezt a nevet viseli.
De nem fogja mindig viselni.
- Persze hogy nem; ha meghal...
- Sohasem hal meg! Nem tud meghalni, s ez nagyon gyötri, mert nem tudja, hogy eljön a nap,
amikor bocsánatot nyer.
Most elhallgattunk, mert Schwartzné kijött hozzánk. Az asszony nagyon csodálkozott, és
boldog volt, hogy fia végre minden zavar nélkül beszélget velem. Meg is kérdezte tőlem, meg
vagyok-e elégedve vele.
- Nagyon, asszonyom, higgye el. Gottlieb érdekes fiatalember, s mindig örülni fogok, ha szóra
bírhatom.
- Ó, kisasszony, igen nagy szolgálatot tesz nekünk, mert ennek a szegény gyermeknek nincs
kivel elbeszélgetni, ha pedig velünk van, mintha csak a fejébe vette volna, hogy ki nem nyitja
a száját. Különös fickó vagy te, szegény Gottliebom, és milyen makacs! Lám, vidáman
csevegsz a kisasszonnyal, akit nem is ismersz, szüleiddel pedig...
Gottlieb azonnal sarkon fordult, és eltűnt a konyhában, mintha nem is hallotta volna anyja
szavát.
- Mindig így csinál! - kiáltott Schwartzné. - Ha apja vagy én szólunk hozzá, harmincból
huszonkilenc esetben mintha csak megsiketült volna. Magának mit mondott, kisasszony? Mi
az ördögről tudott ilyen sokáig beszélni?
- Bevallom, nem nagyon értettem - mondtam. - Tudnom kéne, mihez kapcsolódnak a gondolatai. Engedje meg, hogy néha elbeszélgessek vele, s ha megismerem, elmondom, mit forgat a
fejében.
- Csak nem zavarodott meg az elméje, kisasszony?
- Nem hiszem - feleltem, amivel nagyot hazudtam, az Isten bocsássa meg nekem.
Első gondolatom az volt, hogy nem ábrándítom ki ezt a szegény asszonyt; gonosz boszorkány,
igaz, de anya, s szerencséjére nem látja fia tébolyát. Különös dolog ez. Gottlieb, aki előttem
oly gyermeteg módon szólt különcségeiről, ha szüleivel van, nyilván afféle csendes őrületben
leledzik. Eltűnődve e dolgon, arra gondoltam, némi felvilágosítást is szerezhetek a szerencsétlen együgyűtől, megtudhatom, kik a börtön lakói, s feleletei szövevényéből talán arra is következtethetek, hogy ki küldi nekem ezeket a névtelen leveleket. Meg fogok hát vele barátkozni, ami nyilván nem lesz nehéz, mert rokonszenvét láthatóan a vörösbegy érzelmeinek
rendeli alá, s a vörösbegy engem máris kitüntetett vonzalmával. Van valami költőiség e
szegény gyermek beteg elméjében! A kis madár angyal, a macska viszont gonosz szellem, aki
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egyszer bocsánatot nyer! Mit jelentsen mindez? A német fejekben, ha akár hibbantak is,
gazdag képzelőerő dolgozik, amit nagyon bámulok.
Schwartzné mindenesetre örül előzékenységemnek, s most nagyon jóban vagyunk. Gottlieb
csacskaságai meg elszórakoztatnak. Szegény fiú! Most, hogy megismertem, már egyáltalán
nem viszolygok tőle. Egy őrült nyilván nem lehet gonosz ebben az országban, ahol a szellemes és értelmes emberek olyan rosszak.
Április 8. - Harmadik levél az ablakomon.
Kedves húgom, a felső udvar teljesen zárt; de a lépcső, amelyen oda lehet jutni, egy
másik épületszárnyhoz vezet, ahol egy hölgy lakik, aki rab, akárcsak te. A neve titok, de
a vörösbegy megmondja neked, ha kérdezed. Ezt akartad megtudni a szegény Gottliebtól, aki nem volt képes válaszolni.
Ki ez a barát, aki mindent tud, lát és hall, amit teszek és mondok? Egyre ezen töröm a fejem.
Láthatatlan volna? Mindez olyan bámulatos, hogy már mulatok rajta. Úgy érzem, mintha
megint gyermek volnék, s egy tündérvilágban élnék, a vörösbegy pedig egyszerre csak meg
fog szólalni. De ha mondhatjuk erről a bájos madárról, nincs más hibája, mint hogy nem tud
beszélni, hát az bizony igaz: egy szó nem sok, annyit sem szól, vagy pedig én nem értem, amit
mond. Most már teljesen hozzám szokott. Bejön a szobámba, elrepül, visszajön, otthon érzi
magát. Mozgok, járkálok, s nem menekül, csak ha kartávolságra vagyok tőle, majd mindjárt
visszajön. Ha nagyon szeretné a kenyeret, engem is jobban szeretne, mert tudom, ezért ragaszkodik hozzám. Az éhség vonzza ide, s kissé az a szüksége és vágya is, hogy a kályhámon
megmelegedjen. Ha legyet tudnék fogni (még nagyon kevés van), biztos vagyok benne, hogy
a tenyeremből is elfogadná; mert máris nagyon figyelmesen nézi, amit csak feléje nyújtok, s
ha a kísértés erősebb volna, nem teketóriázna. Albert egyszer azt mondta, most jut eszembe,
hogy párórás kitartó türelemmel a legfélénkebb állatot is megszelídíthetjük, ha legalább szikrányi értelem van benne. Találkozott egy zingarával, akit boszorkánynak tartottak, s nem tölthetett egy napot az erdőnek ugyanabban a zugában, hogy néhány madár rá ne ült volna a
vállára. Állítólag megbűvölte őket, a zingara pedig azt állította, hogy a madarak a rejtett
dolgokat tárják fel előtte, ahogy a tüanai Apollóniosszal14 is tették, akinek történetét Albert
ugyancsak elmondta nekem. Albert azonban meg volt győződve, hogy a zingarának nem volt
más titka, mint a türelem, amellyel a kis teremtmények ösztöneit tanulmányozta, s valami
lelki rokonság is, amit gyakran megfigyelhetünk a fajtánkhoz és más fajtákhoz tartozó lények
között. Velencében sok madarat tartanak, valóságos szenvedély ez, amelyet most már nagyon
megértek. Mert ez a szép város, amelyet víz választ el a szárazföldtől, bizonyos szempontból
börtön is. Az emberek ott kitűnően értenek fülemülék neveléséhez. A galambok, amelyeket
külön törvény véd, a lakosság pedig szinte áhítatosan tisztel, szabadon élnek az öreg épületeken, s olyan szelídek, hogy, ha nem vigyáz az ember, szinte rájuk lép az utcákon és a tereken.
A kikötő sirályai a matrózok karjára ülnek. Ezért van oly sok híres madárszelídítő Velencében. Amikor még gyerek voltam, nagyon megbarátkoztam a kisfiúval, a nép egyszerű gyermekével, aki, ha megkérték, egy óra alatt a legvadabb madarat is megszelídítette, s úgy adta
vissza gazdájának, mintha a kis állatka fogságban nevelkedett volna. Most azzal szórakozom,
hogy a vörösbeggyel megismételjem, amit e fiútól ellestem, s kis társam percről percre jobban
megbarátkozik velem. Amikor künn vagyok, utánam repül, és szól hozzám; amikor az ablaknál állok, odasiet, és mellém telepszik. Szeret-e? Meg tudna-e szeretni? Én érzem, hogy szeretem; ő meg ismer engem, és nem fél tőlem, mást nem érezhet. Nyilván a bölcsőjében fekvő
gyermek is így szereti dajkáját. Gyermek! Milyen gyengédséget ébreszthet egy gyermek az
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Tüanai Apollóniosz Püthagorasz követője volt, prófétai hévvel harcolt a kereszténység ellen, állítólagos csodatételeivel nagy hírnevet szerzett.
120

anyai szívben! Sajna, azt kell hinnem, hogy csak azokat szeretjük szenvedélyesen, akik nem
viszonozhatják érzésünket. Hálátlanság és odaadás, vagy legalábbis közöny és szenvedély: ez
a lények örök násza. Anzoleto, te nem szerettél engem... És téged, Albert, akit oly nagyon
szerettem, téged a halálba taszítottalak. Már csak egy vörösbegyet szerethetek! Szabad-e hát
panaszkodnom, hogy nem ezt a sorsot érdemeltem? Azt hiszik talán, barátaim, hogy tréfálkozni merek ily komoly dologgal? Nem. Elmém talán megzavarodik magányomban; szívem
csak emészti magát, mert nincs érzés, amely táplálja, s ez a papiros könnyeimtől nedves.
Megfogadtam, hogy takarékosan bánok vele, ezzel az értékes papirossal s lám, ily gyermeteg
dolgokra fecsérelem. Nagy megkönnyebbülést találok az írásban, s nem tudok ellenállni a
vágyamnak. Egész nap esett. Nem láttam Gottliebot, nem sétáltam. Egész idő alatt a vörösbeggyel foglalkoztam, s ez a csacska játék aztán különös módon elszomorított. Amikor az
állhatatlan, tréfás kedvű madár kopogott az ablakon, hogy ki akar menni, engedtem kérésének. Kinyitottam az ablakot, tisztelettel adózva a szent szabadságnak, amelytől az emberek
oly könnyen megfosztják társaikat: de bántott, hogy olyan hirtelen elhagy, mintha ez a madár
adósom volna sok gondosságomért és szeretetemért. Azt hiszem, én is megtébolyodom, s
hamarosan tökéletesen érteni fogom Gottlieb esztelen fecsegését.
Április 9. - Mit tudtam meg? vagy pontosabban: mit vélek tudni? mert még semmit sem
tudok; de képzeletem egyre dolgozik.
Először is felfedeztem a titokzatos levelek szerzőjét. Őrá gondoltam volna legkevésbé. De
már nem is ezen ámulok. Mindegy, hadd mondom el sorjában a nap történetét.
Reggel első dolgom az volt, hogy kinyissam kicsi ablakomat; egyetlen üvegtáblája van, meglehetősen nagy, s mivel mindig gondosan letörlöm, elég tiszta, hogy zavartalanul beengedje
azt a kevés világosságot, amelynek ez a csúf rács nem állja útját. Meg a repkény is azzal
fenyeget, hogy teljesen behálóz, és sötétségbe borít; de egyetlen levelét sem merem még
letépni; e repkény él, szabadon követve léte törvényét. Hogy korlátoznám, vagy csonkítanám
meg? Pedig rá kell szánnom magam. Érzi április ízét, egyre növekszik, terebélyesedik, minden irányba kapaszkodik; gyökerei a kőbe tapadnak, de ő maga a magasba tör, levegőt és
napot keres. A szegény emberi gondolat sem cselekszik másként. Most már értem, hogy
valaha voltak szent növények... szent madarak... A vörösbegy azonnal berepült, és mindjárt a
vállamra ült; aztán szokása szerint mindent megnézett, mindent megcsipegetett; szegény
állatka, oly kevés dolog van itt, ami szórakoztatná! Pedig szabad, s a mezőkön élhetne, s
mégis inkább a börtönben marad, az öreg repkényen, az én szomorú cellámban. Szeretne
engem? Nem. Melegre lel a szobámban, s szívesen eszegeti kenyérmorzsáimat. Már bánom,
hogy ily jól megszelídítettem. Hátha Schwartzék konyhájába is berepül, s ott felfalja az a
gonosz macska. Az én szeretetem volna szörnyű halálának oka... Hogy egy vadállat karmai
közt pusztuljon el! Nem így vagyunk-e mi is, gyenge emberek, feltárulkozó, védtelen szívek,
nem gyötörnek és pusztítanak-e minket is könyörtelen lények, karmukkal, kegyetlen fogukkal
vájva bennünk hosszú haláltusánk során?
A nap felhőtlen égen kelt fel, s cellám csaknem rózsaszín volt, mint annak idején kis szobám
a Corte-Minellin, amikor Velence napja... de nem szabad arra a napra gondolnom; soha többé
nem süt már rám. Üdvözöljék nevemben, barátaim, a mosolygó Olaszországot, a végtelen
egeket, és a firmamento lucidot,15 mert én nyilván sosem látom többé.
Sétára kértem engedélyt; nem ellenkeztek, bár korábbi óra volt a szokottnál. S én még sétának
neveztem ezt! Egy harminc láb hosszú udvar, magas falak közt, s alatta mocsár! Pedig itt is
van némi szépség, legalábbis így képzelem, amióta minden szemszögből megfigyeltem. Éjjel
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azért szép ez a hely, mert nagyon szomorú. Biztos vagyok, hogy más ártatlan lények is vannak itt, s még rosszabb sorban, mint én; cellák, amelyeket sohasem hagynak el, ahová soha
nem jut el fénysugár, s még a hold, a tört szívek e vigasztalója sem tekint be. Ó, nem volna
igazam, ha elégedetlenkednék. Uramisten! ha volna némi hatalmam e földön, csak boldogságot szeretnék osztogatni!...
Gottlieb botladozva sietett felém, s mosolygott, már amennyire dermedt szája mosolyogni tud.
Senki sem zavart, egyedül maradtunk; s most, ó, csoda! Gottlieb majdnem értelmes ember
módján beszélt.
- Ma éjjel nem írtam neked - mondta -, s nem találtál levelet az ablakodon. Mert tegnap nem
láttalak, és semmit sem parancsoltál.
- Mit nem mondasz, Gottlieb! Te írtad a leveleket?
- Ki más tehette volna? Nem találtad ki, hogy én voltam? Most, hogy már hajlandó vagy
velem beszélni, nem írok többé feleslegesen. Nem alkalmatlankodni akarok, hanem szolgálatodra lenni.
- Jó Gottliebom, hát szánsz engem, érdeklődsz irántam?
- Igen, mert felismertem, hogy a fény szelleme vagy.
- Tévedsz, semmivel sem vagyok több, mint te.
- Nem tévedek; hallom, ahogy énekelsz.
- Szereted a zenét?
- A tiédet szeretem, mert Isten és szívem szerint való zene.
- Látom, Gottlieb, hogy lelked tiszta, s szíved csupa áhítat.
- Igyekszem, hogy ilyen legyek. Az angyalok megsegítenek, s legyőzöm a sötétség szellemét,
amely szegény testemre nehezedik, de lelkemet nem tudta hatalmába keríteni.
Gottlieb egyre lelkesebben beszélt, költői jelképekben nemes és igaz szárnyalással. Hogy is
mondjam? Ez a szegény együgyű végül is sodró ékesszólással emlékezett az isteni jóságról,
az emberek nyomorúságáról, a jutalmazó és büntető Gondviselés jövő igazságtevéséről, az
evangéliumi erényekről, az igazhivő kötelességeiről, s még a művészetekről, a zenéről, és költészetről is. Még nem tudtam felfogni, melyik vallásból merítette eszméit és lelkes rajongását,
mert nem véltem katolikusnak, sem protestánsnak, s miközben ő többször is elismételte, hogy
az egyetlen, az igaz vallásban hisz, mást nem tett hozzá, csak annyit, hogy szülei tudta nélkül
egy üdvös szekta tagja; de nem ismerem eléggé ezeket a dolgokat, hogy kitaláljam, melyiké.
Lassan kitapasztalom e sajátosan erős és szép, sajátosan bús és beteg léleknek a titkát; mert
hiszen szegény Gottlieb őrült, ahogy Zdenko is az volt a maga költői módján... s Albert is
fennkölt erényében!... Gottlieb tébolya is megmutatkozott, mihelyt e rajongó szavai után
valami végletes lelkesség vett rajta erőt; fájt hallanom, ahogy gyermek módjára csacsog a
vörösbegy angyalról és a macska ördögről; meg anyjáról, aki szövetséget kötött a macskával
és a macskában megbúvó gonosz szellemmel; s apjáról is, akit a szegény Belzebub egyetlen
tekintete kővé dermesztett. Hogy megnyugtassam, igyekeztem eloszlatni e sötét látomásait, s
a többi rabról kérdeztem. Most már nem magam miatt érdekelt a dolog, hiszen tudtam, hogy
nem a toronyból dobták a leveleket az ablakomba, mint eleinte gondoltam, hanem Gottlieb
emelte oda őket hajnalban, valami nyilván nagyon egyszerű szerszámmal. De Gottlieb, megható engedelmességgel lesve parancsaimat, máris megtudakolta mindazt, ami iránt előző nap
érdeklődtem. Elmondta, hogy a mögöttünk emelkedő épületben egy szép és fiatal rab nő
lakik, s már látta is. Nem nagyon figyeltem a szavaira, de amikor kimondta a rab nő nevét,
megremegtem. Amélie-nek hívják.
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Amélie! Mily borzalmas nyugtalanságot ébreszt, mennyi emléket idéz bennem ez a név! Két
Amélie-t ismertem, s mindketten mély szakadékba taszítottak bizalmas vallomásukkal. A
porosz hercegnő van-e ott fenn, vagy Rudolstadt bárókisasszony? Nyilván sem az egyik, sem
a másik. Gottlieb, aki teljesen közönyös e rab nő iránt, s egyetlen lépésre nem mozdulna,
egyetlen kérdést föl nem tenne, ha nem lökném, mint egy automatát, az Amélie keresztnéven
kívül mást nem tudott mondani. Látta a rab nőt, de a maga módján látta, vagyis egy felhőn
keresztül. Azt gondolja, szép és fiatal, legalábbis így hallotta anyjától. De ő, Gottlieb, bevallja, hogy nem ért ehhez. Csak azt érezte, amikor a nőt ablakában látta, hogy nem jó szellem,
nem angyal. Családi nevét titkolják. Gazdag, és sokat költ Schwartznénál. Magánzárkában
van, mint én. Sohasem megy ki. Gyakran beteg. Ennyit tudtam kivenni Gottliebból. Most már
csak szülei fecsegését kell figyelnie, hogy még többet tudjon, mert nyugodtan beszélnek
előtte. Megígérte, hogy ügyel, s megmondja nekem, mennyi ideje van itt ez az Amélie. Ami
másik nevét illeti, úgy látszik, Schwartzék sem ismerik. De ha Quedlinburg apátnője volna,
nyilván tudnának róla. Lehetséges-e, hogy a király börtönbe záratta a húgát? A hercegnőket is
becsukják, s gyakrabban, mint másokat. A fiatal Rudolstadt bárókisasszony... Miért volna itt?
Mi jogon fosztotta volna meg Frigyes a szabadságától? Hagyjuk, a rabok kíváncsiskodása
bujkál bennem, s ez a sok találgatás is egy egyszerű keresztnév kapcsán csak renyhe és beteges képzelet szülöttje lehet. Mégis: nagy kő nehezedik a szívemre, míg meg nem tudom, ki ez
a társam a balsorsban, s ki viseli e számomra oly izgalmas nevet.
Május 1. - Több nap múlt el, anélkül, hogy írni tudtam volna. Sok minden történt ez idő alatt,
s most sietve írok nektek, hogy beszámoljak róluk.
Először is beteg voltam. Amióta itt vagyok, időnként agyláz gyötör, s ezek a rohamok kicsiben hasonlítanak azokhoz, amelyek az Óriások kastélyában, miután Albertot keresve a föld
mélyében jártam, majd a halálomat okozták. Kegyetlen álmatlanság gyötör, s ha rövid időre
elszunnyadok, álmaimról sem tudom, hogy alva vagy ébren látom-e őket; s ezekben a pillanatokban mindig azt a borzalmas hegedűt vélem hallani, a régi cseh énekeket, fohászokat, harci
dalokat. Nagyon fájdalmasan érint, mégis, ha képzeletem úrrá lesz rajtam, önkéntelenül
figyelek, s mohón várom az elmosódó hangokat, amelyeket mintha egy távoli szél hozna
felém. Néha azt hiszem, hogy a hegedűs játék közben az erdőt lomhán körülvevő vizeken
siklik végig; máskor meg, hogy a falak magasáról száll le, vagy éppen egy zárka ablakréséből
bújik elő. A fejem zúg, a szívem bolondul ver. Mégis, mikor leszáll az éj, nem gondolok rá,
hogy írással szórakozzam, inkább az ágyamra vetem magam, s várom a kábulat idejét, amely
megint elhozza zenei álmomat, vagy inkább félálmomat; mert valami valóság is van mögötte.
Egy igazi hegedűnek kell szólnia valamelyik fogoly szobájában; de mit játszik, és hogyan?
Túlságosan messze van, s csak szaggatott hangokat hallok. A többit, ebben biztos vagyok,
csak beteg elmém találja ki. Az lett a sorsom, hogy ne tudjak többé kételkedni Albert halálában, s ne is tudjam végleges balsorsként elfogadni. Úgy látszik, természetemből következik,
hogy mindenek ellenére reménykedjem, s ne vessem magam alá sorsom kényének.
Három nappal ezelőtt végre teljesen elaludtam, amikor valami neszezésre ébredtem fel. Kinyitottam a szemem. Az éjszaka nagyon sötét volt, és semmit sem láttam. De jól hallottam,
hogy valaki az ágyam közelében járkál, bár nagyon óvatosan. Azt hittem, Schwartzné jött fel,
hogy megnézze, hogy vagyok, s szóltam hozzá; de csak mély sóhaj volt a válasz, s az idegen
lábujjhegyen kiment a szobából; hallottam, hogy becsukja és bereteszeli az ajtót; s mivel
nagyon kimerült voltam, nem törődtem többé a dologgal, hanem megint elaludtam. Másnap
oly zavarosan és oly nehéz fejjel emlékeztem az éji látogatásra, hogy nem tudtam, nem
álmodtam-e csupán. Este súlyosabb lázroham gyötört, mint máskor, de szívesebben vállaltam
ezt, mint nyugtalan ébrenlétemet vagy zavaros álmaimat. Mélyen aludtam, sokat álmodtam,
de nem hallottam a gyászos szavú hegedűt, s valahányszor felriadtam, világosan éreztem a
különbséget az alvás és az ébrenlét közt. Ezekben a pillanatokban egy tőlem nem nagyon
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távol alvó személy erős, egyenletes lélegzését hallottam. Látni is véltem valakit a karosszékben. Nem ijedtem meg tőle, Schwartzné éjfélkor feljött, hogy teát hozzon; azt hittem, még
mindig ő van itt. Vártam egy ideig, mert nem akartam felébreszteni, s amikor úgy láttam,
hogy magától felébredt, megköszöntem szívességét, s megkérdeztem, hány óra van: Mire ő
eltávolodott, s mintha fojtott zokogást hallottam volna, oly ijesztőt, oly szívet tépőt, hogy
most is veríték lepi el a homlokom, ha rá gondolok. Nem tudom, miért volt rám oly nagy
hatással; azt gondoltam, nagyon betegnek, talán haldoklónak vélnek, s szánalommal vannak
irántam; de én nem éreztem magam nagyon rosszul, s semmi veszélytől nem féltem, s egyébként is e kevéssé irigylésre méltó életemben teljesen közönyösen fogadtam volna ezt az alig
érezhető és cseppet sem fájdalmas halált. Amikor Schwartzné reggel hétkor bejött a
szobámba, még élénken emlékeztem különös látogatására, mert nem aludtam el többé és az
éjjel hátralevő óráit nagyon éberen töltöttem. Megkérdeztem tőle, miért járt nálam; de ő csak
rázta a fejét, és azt mondta, nem tudja, mire gondolok, mert éjfél után nem jött vissza, s
minthogy a gondjára bízott cellák kulcsai párnája alatt voltak, meg van győződve, hogy csak
álmodtam, vagy valami látomást véltem valóságnak. Pedig nem lehetett lázrohamom, hiszen
délben már oly jól éreztem magam, hogy levegőre vágytam. Lementem a bástyaudvarra, s a
vörösbegy is megjelent, mintha gyógyulásomat akarná ünnepelni. Az idő nagyon kellemes
volt. Már érezni lehet a meleget, s a szél tiszta, langy levegőt, s némi növényi illatot is hoz a
környező mezőkről, ami, bármilyen bús legyen is, megörvendezteti a szívet. Gottlieb kiszaladt. Mintha nagyon megváltozott volna, csúfabb volt, mint máskor. Pedig angyali jóság
ragyog az arcán, s ha megélénkülnek, valami átható értelem is van torz vonásain. Oly duzzadt,
oly vörös volt kerek szeme, hogy megkérdeztem, nem beteg-e.
- A szemem fáj - mondta -, mert sokat sírtam.
- Mi bánatod van, szegény Gottlieb?
- Amikor anyám éjfélkor lejött a szobádból, azt mondta apámnak: „A hármas ma nagyon
rosszul van. Valósággal kiveri a láz. Szólni kéne az orvosnak. Nem szeretném, ha a mi karunkban halna meg.” Anyám azt hitte, alszom; de nem akartam elaludni, míg meg nem
hallom, mit mond. Tudtára, hogy lázad van; de amikor hallottam, milyen veszélyes az állapotod, csak sírtam, egyre sírtam, míg el nem nyomott az álom. Azt hiszem, egész éjszaka
sírtam álmomban, mert amikor reggel felébredtem, égett a szemem, a párnám meg egészen
nedves volt a könnyektől.
Szegény Gottlieb ragaszkodása nagyon meghatott, s hálásan megszorítottam fekete mancsát,
amely valósággal bűzlik a bőröktől és a szuroktól. Ekkor arra gondoltam, talán ő járt nálam
éjjel, ily illetlenül, gyermeki buzgalmában. Megkérdeztem, nem kelt-e fel, s nem hallgatózott-e az
ajtómnál. De ő erősködött, hogy nem mozdult az ágyából, s azt hiszem, igazat mondott. Ágya
biztosan olyan helyen van, hogy a fal egy résén, talán éppen azon az üregen át, amelybe
pénzemet és naplómat zárom, a szobámból is hallani nehéz lélegzését és jajgatását. Ki tudja,
nem folytatódik-e ez az üreg valami láthatatlan mélyedésben egészen a kandalló sarkáig, ahol
Gottlieb a kincseit, prédikációs könyvét és cipészszerszámait őrzi? Legalább van valami sajátos kapcsolatom Gottliebbal, hiszen, akár a patkányok vagy denevérek, mindketten a fal egy
homályos zugában rejtegetjük értékeinket. Már éppen erről akartam kérdezni, amikor egyszerre azt láttam, hogy Schwartzék ajtaján kijön egy ember, aki még sohasem járt itt, és akinek arca mondhatatlan félelmet keltett bennem, bár még nem voltam biztos, nem tévedek-e.
- Ki ez az ember? - kérdeztem halkan Gottliebtól.
- Nem valami jó szerzet - felelt ő ugyanilyen hangon. - Az új alhadnagy. Nézd csak, hogy
dorombol Belzebub, milyen szerelmesen dörgölőzik a lábához! Látom, ismerik egymást!
- Hogy hívják?
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Gottlieb felelni akart, de az őrmester szelíden, jóakaróan mosolyogva hozzánk lépett, s a
konyhára mutatva, így szólt:
- Fiatalember, kérik, hogy menjen be. Az apja hívja.
Csak ürügy volt ez, hogy egyedül maradjon velem, s amikor Gottlieb bement, szemben találom magam... Kivel? nos, találd ki, Beppo barátom. A kedélyes és veszedelmes toborzóval,
akivel balsorsunkra, két éve már ennek, a Böhmerwald ösvényein találkoztunk, vagyis
magával Mayer úrral. Azonnal megismertem; kissé meghájasodott, igaz, de ugyanaz az ember
maradt: modora nyájas és közvetlen, kedélyessége megtévesztő, hamis tekintete a régi, s az
örökös brum-brum is, mintha egy trombitadarabot próbálna a szájával. Katonai zenészként
kezdte, majd ágyútöltelék-szállító lett, most pedig, hű és eredményes szolgálatai jutalmául,
helyőrségi tiszt, vagy inkább katonai foglár, ami végtére épp olyan jól megfelel természetének, mint a mezei foglár szerepe, amelyet annyi bájjal játszott.
- Kisasszony - fordult hozzám franciául -, legalázatosabb szolgája vagyok! Ez az elbűvölő kis
udvar mindennap rendelkezésére áll, itt kedvére levegőzhet, s e távlatok szép kilátással is
megörvendeztetik. Fogadja szerencsekívánataimat. Látom, a börtönben is jól él! Az idő is
pompás... s nincs szebb hely Spandaunál, amikor ilyen szépen süt a nap, brum, brum!
Arcátlan csúfolódása olyan utálatot ébresztett bennem, hogy nem feleltem szavaira. De ő
cseppet sem jött zavarba, s olaszul folytatta:
- Elnézését kérem; talán olyan nyelven szóltam, amelyet nem ért. Elfelejtettem, hogy olasz,
olasz énekesnő, ugye? s csodálatos a hangja, mint mondják. Márpedig én, akár hiszi, akár
nem, valósággal szerelmese vagyok a zenének, s oly kellemessé teszem itt az életét, amennyire az előírás lehetővé teszi. De hol az ördögbe láttam már kegyedet? Nagyon ismerős az
arca... igen, becsületszavamra.
- Biztosan a berlini színházban, ott énekeltem télen.
- Nem, Sziléziában voltam, őrmester Glatzban. Amikor az a megveszekedett Trenck olyan
nagy felfordulást csinált, szerencsémre éppen portyázni jártam... akarom mondani ellenőrző
látogatáson voltam a szász határ közelében. Különben nem léptettek volna elő, s nem volnék
itt, ahol nagyon jól érzem magam, mert közel vagyok Berlinhez; egy helyőrségi tisztnek
nagyon szomorú az élete. Nem is tudja elképzelni, kisasszony, milyen unalmasan telnek a
napok, ha egy eldugott helyen, távol a nagyvárostól tesped az ember, különösen, aki oly szenvedélyesen szereti a zenét, mint én. De hol a pokolban láttam kegyedet?
- Nem emlékszem, uram, hogy találkoztunk volna.
- Talán színpadon láttam, Olaszországban vagy Bécsben... Sokat utazott? Hány színházban
játszott?
És mivel nem feleltem, arcátlan könnyedséggel folytatta:
- Nem baj, majd eszembe jut. Miről is beszéltünk? megvan: ön is unatkozik itt?
- Nem, uram.
- Hát nincs magánzárkában? Önt hívják Porporinának, ugye?
- Igen, uram.
- Persze, a hármas rab. Nem vágyik némi szórakozásra, valami társaságra?
- Egyáltalán nem, uram - mondtam gyorsan, arra gondolva, hogy a maga társaságát fogja felajánlani.
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- Ahogy parancsolja. Kár. Van itt egy másik rab nő, művelt... elbűvölő asszony, aki, biztos
vagyok, nagyon örülne, ha megismerkedhetne önnel.
- Szabad megkérdeznem, uram, hogy hívják ezt a hölgyet?
- Amélie-nek.
- És a másik neve?
- A másik neve... brum, brum, azt bizony nem tudom. De látom, kegyed nagyon kíváncsi;
igazi börtönbetegség ez.
Kezdtem megbánni, hogy elutasítottam Mayer úr javaslatát; mert miután már nem reméltem,
hogy megismerem ezt a titokzatos Amélie-t, s le is mondtam e tervemről, most valami részvét
vonzott hozzá, s az a vágyam is, hogy világot derítsek sejtelmeimre. Erőt vettem tehát
magamon, s kedvesebben beszéltem e visszataszító Mayerrel, mire ő hamarosan felajánlotta,
hogy kapcsolatba hoz a kettes számú rabbal; mert ő is csak így nevezi ezt a Amélie-t.
- Ha a szabályzat megsértése nem hoz önre bajt - feleltem -, és ha hasznára lehetek ennek a
hölgynek, akiről azt mondják, hogy valósággal belebetegedett bánatába és unalmába...
- Brum! brum! Látom, kegyed szó szerint veszi a dolgokat, s túlságosan engedelmes gyermek
akar lenni! Nyilván ez a vén salabakter Schwartz rémisztgeti a szabályzattal. Szabályzat!
Agyrém ez csupán, portásoknak, foglároknak való játék! De mi tisztek (s Mayer most kidüllesztette a mellét, mint aki még nem szokta meg ezt a pompás, csillogó rangot) szemet
hunyunk ily ártatlan szabálysértések felett. A király sem cselekedne másként, ha a helyünkön
volna. Nézze, kisasszony, ha valami kívánsága van, forduljon hozzám, s én megígérem, hogy
megszabadítom minden felesleges korláttól és tehertől. Természetemnél fogva elnéző és
emberséges vagyok, Isten teremtett ilyennek; aztán meg nagyon szeretem a zenét... Ha
énekelne nekem, például esténként, ide jönnék meghallgatni, s akkor mindent megkaphat
tőlem, amit akar.
- Nem szeretnék visszaélni a jóságával, Mayer úr.
- Mayer! - kiáltott az alhadnagy, s a brum-brum hirtelen elakadt fekete, cserepes ajkán. Miért szólít Mayernek? Nem Mayer a nevem. Honnan a csudából vette ezt a nevet?
- Csak szórakozottság volt, alhadnagy úr - feleltem -, elnézést kérek... Egy énektanáromat
hívták így, s egész reggel őrá gondoltam.
- Egy énektanárát? Az nem én voltam. Sok Mayer van Németországban. Az én nevem
Nanteuil. Francia származású vagyok.
- Nos, alhadnagy úr, hogyan jelentkezhetnék ennél a hölgynél? Nem ismer, s talán elutasítja
látogatásomat, ahogy előbb én sem akartam megismerkedni vele. A fogságban elvadul az
ember.
- Ó, bármilyen természete legyen is, kezeskedem, hogy a szép hölgy el lesz bűvölve, ha van
kivel beszélgetnie. Talán írjon neki pár sort.
- Nincs mivel írnom.
- Lehetetlen. Nincs pénze?
- Ha volna is, Schwartz urat nem lehet megvesztegetni; de nem is értek ehhez a mesterséghez.
- Akkor, hogy is csináljuk? talán magam viszem el ma este a ketteshez... persze csak miután
énekelt nekem.
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Megrémültem, mert arra gondoltam, hogy Mayer, vagy Nanteuil úr, mindegy, milyen nevet
kegyeskedik magára aggatni, talán be akar jönni a szobámba, s már elutasítottam volna
kérését, ha nem magyarázza meg tüzetesebben tervét, akár, mivel nem is volt szándékában,
hogy megtiszteljen látogatásával, akár mert észrevette arcomon a félelmet és az iszonyt.
- Annak a toronynak a tetejéről hallgatom, amelyben lakik - mondta. - A hang magasra száll, s
nagyon jól hallom majd. Aztán kinyittatom az ajtókat, s egy nő odavezeti Engem nem lát.
Nem volna helyes, ha azt gondolnák, hogy én biztatom szabálysértésre, bár elvégre brum...
brum... ilyen helyzetben nem nehéz megoldást találni... Az ember pisztolyával szétlövi a hármas rab fejét, s azt mondja, hogy tetten érte, amint épp szökni akart. Mulatságos ötlet, igaz? A
börtönben mindig a legderűsebb megoldásokat kell választani. Legalázatosabb szolgája,
Porporina kisasszony, az esti viszonthallásra.
Egyre törtem a fejem, mi lehet az oka e nyomorult szívélyes ajánlatának, s akaratom ellenére
is rettenetesen féltem tőle. Nem tudtam elhinni, hogy egy ilyen korlátolt, aljas lélek annyira
szeresse a zenét, s csak azért cselekedjék így, hogy énekemet hallhassa. Arra gondoltam, hogy
a kérdéses rab nem más, mint Poroszország királyi hercegnője, s a király rendeletére tervezik
ezt a találkozást, hogy aztán meglessenek és megtudják azokat az államtitkokat, amelyeket
véleményük szerint Amélie bizalmasan közölt velem. Most már éppannyira féltem e látogatástól, amennyire előbb kívántam; mert nem tudom, mi a valóság abban az állítólagos
összeesküvésben, amelynek a vád szerint én is cinkosa vagyok.
Mégis, kötelességemnek éreztem, hogy minden kockázatot vállalva erkölcsi segítséget adjak
egy szerencsétlen társnőmnek, bárki legyen is, s este, a megadott órában, énekelni kezdtem az
alhadnagy úr bádog fülének. Bágyadtan énekeltem: a hallgatóság nem lelkesített; némi lázam
is volt még, s egyébként is éreztem, hogy zsarnokom csak a forma kedvéért hallgatja énekemet, vagy talán nem is hallgatja. Amikor tizenegyet ütött az óra, gyermeki rémület fogott el.
Azt képzeltem, Mayer úr titkos parancsot kapott, hogy szabaduljon tőlem, s mihelyt kilépek a
cellámból, valóban meg fog ölni, ahogy tréfásan megjósolta. Amikor kinyílt az ajtó, egész
testemben remegtem. Egy szerfelett mocskos és nagyon csúf (még Schwartznénál is sokkal
csúfosabb és mocskosabb) öregasszony intett, hogy kövessem, majd előttem lépdelt egy falba
vájt szűk és meredek lépcsőn. Amikor felértünk, a torony tetőteraszán találtam magam,
körülbelül harminc lábbal az udvar felett, ahol napközben sétálok, és nyolcvan-száz lábbal az
árok felett, amely az épületnek ezt a részét elég nagy terjedelemben körülveszi. A fertelmes
vénasszony, aki ide vezetett, most azt mondta, várjak egy pillanatig, majd nyomtalanul eltűnt.
Nyugtalanságom eloszlott, nagyon jól éreztem magam a friss levegőn, a csodás holdfényben,
s e tetemes magasságban, ahonnan végre messze elláthattam, s cseppet sem féltem, hogy
magamra hagytak a sötétben. A hatalmas, holt víztükrök, amelyek körülölelik az erőd mozdulatlan, fekete árnyait, a fák és földek, amelyek homályosan derengtek a vízparton, a végtelenbe vesző mennybolt, s még a sötétben szabadon cikázó denevérek is, ó, Istenem, mily
nagynak és fenségesnek tűnt mindez, miután két hónapig csak falakat láttam, s azt a pár
csillagot, amely a cellámból látható keskeny égpáston lassan elvonul. De nem sokáig örülhettem ennek a képnek. Lépteket hallottam a hátam mögött, s amikor megfordultam, megint
feltámadt minden rémületem, mert Mayer úrral találtam magam szemben.
- Signora - mondta -, fájdalommal kell közölnöm, hogy nem mehet a kettes rabhoz, legalábbis
most nem. Úgy látszik, nagyon szeszélyes teremtés. Tegnap még társaság után vágyott; de
most, hogy felajánlottam neki kegyedét, nagyon különös módon válaszolt: „Hogy a hármas
rab jönne ide, az, aki a toronyban énekel, és akit minden este hallok? Ismerem a hangját, nem
is kell megmondania a nevét. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen társat ajánl magányomban.
Inkább senkit ne lássak többé életemben, mint hogy ezt a szerencsétlen teremtést elviseljem.
Ő az oka minden bajomnak, s adja az ég, hogy oly keményen lakoljon miattuk, ahogy én
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lakoltam az iránta érzett könnyelmű barátságom miatt!” Nevezett hölgy tehát így vélekedik
önről, signora. Csak az a kérdés, jogos vagy jogtalan-e a véleménye, s ezt, mint mondják, csak
az ön lelkiismeretének törvényszéke döntheti el. Ami engem illet, nem ártom magam a
dologba, s rendelkezésére állok, hogy visszavezessem a szobájába, mihelyt kívánja.
- Hadd maradjak még egy pillanatig, uram - feleltem. Nagyon bántott, hogy árulással vádolnak e nyomorult féreg előtt, s keserűen gondoltam arra az Amélie-re a kettő között, aki ily
igazságtalanul vagy hálátlanul szól rólam.
- Nem siettetem - nyugtatott meg az újdonsült alhadnagy. - Látom, szívesen mereng a
holdfényben. Merengjen hát, amíg jólesik. Ez nem kerül pénzbe, és nem árt senkinek.
Elég könnyelmű voltam, hogy még egy pillanatig éljek e jómadár előzékenységével. Nem
tudtam elhatározni magam, hogy elszakadjak e szép látványtól, amelyben talán soha többé
nem lesz részem; s bármi különös, Mayer egy gonosz lakáj benyomását keltette bennem,
ahogy tisztelettudóan várja parancsaimat. Ő pedig, megvetésemet félreértve, felbátorodott és
beszélgetni akart velem.
- Tudja-e, signora - kezdte -, hogy pokolian jól énekel? Még Olaszországban sem hallottam
szebb hangot, pedig a legjobb színházakban voltam, és a legkiválóbb művészek előadásában
gyönyörködhettem. Hol kezdte pályafutását? Mennyi ideje járja az országot? Sokat utazott?
S mivel úgy tettem, mintha nem hallanám kérdéseit, rendíthetetlenül folytatta:
- Nem vándorol néha gyalogszerrel, fiúruhában?
E kérdésre megremegtem, és gyorsan azt mondtam, hogy soha. Mire ő:
- Ugyan! Látom, nem akarja bevallani; de én semmit sem felejtek el, s nemrég egy mulatságos
kalandra bukkantam emlékezetemben, s azt sem hiszem, hogy kegyed megfeledkezett volna
róla.
- Nem tudom, mire gondol, uram - feleltem, s hátat fordítva a bástyapárkánynak cellám felé
indultam.
- Egy pillanat, egy pillanat! - mondta Mayer. - A kulcsa a zsebemben van, nélkülem nem
mehet vissza. Engedje hát meg, szép gyermekem, hogy még két szót mondjak...
- Egyet sem hallgatok meg, uram; szeretnék visszamenni a szobámba, és sajnálom, hogy
kijöttem.
- No lám, hogy kényeskedik, mintha bizony nem tudnánk a kalandjairól. Azt hiszi, olyan
együgyű vagyok, hogy nem ismertem meg, amikor pedig már találkoztunk a Böhmerwaldban,
ahol egy elég jóképű barna fickóval kóborolt? Engem nem vezethet az orromnál fogva. Az
ifjút nyakon csíptem, hogy a porosz király hadseregébe dugjam, de a lányka nem nagyon lett
volna ízlésére: hiába beszélik, hogy kegyed tetszik neki, s csak azért zárták ide, mivel dicsekedett a királyi keggyel! Mit akar? A sors szeszélyeit megadással kell tűrni: kegyed magasan
csillogott egy ideig; hogy aztán a mélybe zuhanjon! Azt tanácsolnám tehát, hogy ne hordja
fenn az orrát, hanem elégedjék meg azzal, ami kínálkozik. Én csak egy kis helyőrségi tiszt
vagyok, de itt hatalmasabb a királynál, akit senki sem ismer, és akitől senki sem fél, mert a
túlságosan magasról és távolból érkező parancsoknak nem kell engedelmeskedni. Látja, elég
hatalmas vagyok, hogy ne törődjem az előírással, és megkönnyítsem kegyed fogságát. Ne
legyen tehát hálátlan, és akkor megbizonyosodik róla, hogy Spandauban egy alhadnagy pártfogása legalább annyit ér, mint egy királyé Berlinben. Hallja, amit mondok? Ne szaladjon el,
ne kiabáljon, ne tegyen semmi bolondságot. Felesleges botrány volna; én azt mondanám, amit
akarok, kegyed szavát pedig nem hinnék el. De nem akarom megrémíteni. Természetem
szelíd és együttérző. Gondolkozzék el azon, amit mondok; és ha megint találkozunk, ne
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felejtse, hogy kezemben a sorsa, egy föld alatti lyukba zárathatom, de változatos szórakozásokkal és mulatságokkal is könnyíthetek életén, halálra éheztethetem, anélkül, hogy bárki
számon kérné tőlem, de meg is szöktethetem, anélkül, hogy gyanúba keverednék; gondolkozzék csak, ismétlem, adok rá időt...
Nem válaszoltam, mert mélyen elszomorított az a tudat, hogy teljesen ki vagyok szolgáltatva
e gyűlöletes ember kényének-kedvének, s már az is megalázott, hogy ilyen fölényesen
beszélhet velem. Ő pedig habozásnak vélve hallgatásomat, máris folytatta:
- De miért ne nyilatkozna azonnal? Miért volna szüksége huszonnégy órára, hogy az egyedül
ésszerű megoldást válassza, s elfogadja egy lovagias férfi szerelmét, aki még fiatal, és elég
gazdag, hogy idegen országban biztosítsa megélhetését, szebb helyen, mint ez a szomorú
erőd.
És a fertelmes toborzó máris mellém lépett, és suta, de egyszersmind szemérmetlen kifejezéssel az arcán utamat akarta állni, hogy megfogja a kezem. A torony párkánya felé szaladtam,
azzal az elhatározással a szívemben, hogy inkább az árokba vetem magam, de nem engedem,
hogy érintésével beszennyezzen. De ebben a pillanatban különös dolgot vettem észre, s
gyorsan szóltam az alhadnagynak, hogy eltereljem magamról a figyelmét. Ez mentett meg, de
sajna csaknem életébe került egy lénynek, aki talán többet ér, mint én!
Egy sötét alak jelent meg az udvar felett az árok túlsó partján emelkedő bástyán; valóságos
óriásnak látszott, ahogy a párkányon végigfutott, vagy inkább repült, oly gyorsan és ügyesen,
hogy már csodára gondoltam. A bástya mindkét végét torony zárja le, s amikor a kísértet az
egyikhez odaért, a korláttal egy szinten levő toronytetőre ugrott, egy macska könnyedségével
felkúszott a kúp alakú emelkedőn, majd eltűnt, mintha a levegőben enyészett volna el.
- Ki az ördög mászkál ott? - kiáltott az alhadnagy, foglári buzgalmában teljesen megfeledkezve lovagi szerepéről. - Nyilván egy rab menekül, hogy dögölne meg! Az őrszem meg
elaludt, hogy a fene vinné! Őrszem! - kiáltott öblös hangon. - Ugorjon már! riadó! riadó! - És
a mellvédnél függő riasztó haranghoz rohanva, oly erővel rántotta meg, ahogy ez az alvilági
zene e jeles mesterétől várható is volt. Sohasem hallottam gyászosabbat e vészharang éles,
vijjogó hangjánál, ahogy belemart az éjszaka fenséges csendjébe. A kegyetlen erőszak vad
szava volt ez, amely megtörte a hullám és a szél szabad lélegzésének harmóniáját. Egy szempillantás alatt eszeveszett izgalom lett úrrá az erődön. Puskák baljós zaját hallottam, ahogy az
őrszemek izgatottan csattogtatták a kakast, készen rá, hogy azonnal célba vegyenek mindent,
ami váratlanul feltűnne szemük előtt. Az udvaron vörös fény lángolt, s megsápasztotta a hold
kék színben játszó sugarait. Schwartz úr gyújtotta meg a falilámpát. Jelszavak felelgettek
egyik bástyáról a másikra, s a visszhang elfúló, panaszos hangon verte vissza őket. A riadóágyú is eldördült, hogy ijesztő, ünnepélyes bömbölésével teljessé tegye ezt a pokoli szimfóniát. Nehéz léptek kopogtak a kőkockákon. Semmit sem láttam, de hallottam a zajokat, s
szívem összeszorult az iszonyattól. Mayer elsietett, de már nem tudtam örülni, hogy megszabadultam tőle: keserű szemrehányásokat tettem magamnak, hogy én figyelmeztettem, ilyen
meggondolatlanul, egy szerencsétlen rab menekülésére. A rémülettől dermedten vártam, hogy
mi lesz a kaland vége, megremegtem, valahányszor eldördült egy puska, s szorongva figyeltem, nem hallom-e a sebesült szökevény jajveszékelését, ami balsorsa megpecsételését
jelentené.
Már több, mint egy órája tartott a zűrzavar, de a szökevényt, hála az égnek, még mindig nem
látták és nem találták el. Hogy meggyőződjem a dologról, lementem az udvarra Schwartzékhoz. Ők is oly izgatottak és zavarodottak voltak, hogy nem is csodálkoztak, amikor ott láttak,
távol a cellámtól az éj kellős közepén. Talán tudtak róla, hogy Mayer engedélyezte aznap este
távozásomat. Schwartz, miután fejvesztetten egyik cellából a másikba rohant, hogy lássa, nem
hiányzik-e egyik foglya, most végre kissé megnyugodott; de ő is, felesége is, fájdalmas
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elképedéssel néztek maguk elé, mintha egy ember szabadulását valóságos merényletnek tartanák a mennyei igazság ellen, és súlyos csapásnak is, amely egyaránt megkárosítja a közösséget és az egyéneket. A többi foglár és katona döbbenten fel s alá járt, s egymás közt váltott
szavaik ugyanerről a kétségbeesésről és ugyanerről a félelemről árulkodtak, mert szemükben
egy szökési kísérlet nyilván a leggaládabb volt minden gaztett közül. Ó, jóságos Isten! milyen
iszonyatosak voltak ezek a barbár zsoldosok, milyen fertelmes, az odaadásuk, amellyel
embertársaikat legszentebb joguktól, a szabadságuktól fosztották meg! De mintha a legfőbb
igazságtevés arra határozta volna el magát, hogy végre példás büntetéssel sújt le két rabtartómra. Schwartzné, aki egy pillanatra eltűnt az odújában, most hangos jajveszékeléssel
rohant elő:
- Gottlieb! Gottlieb! - kiáltott elfúló hangon. - Álljatok meg! Ne lőjetek, ne öljétek meg a
fiamat, ő az, biztos, hogy ő az.
A két Schwartz izgatott, összefüggéstelen szavaiból végre megértettem, hogy Gottlieb nincs
az ágyában, sem másutt a lakásban, s nyilván észrevétlenül kiment, s ahogy máskor is tette,
most behunyt szemmel a tetőkön járkál. Gottlieb alvajáró!
Mihelyt ennek híre terjedt az erődben, az izgalom lassan lecsillapodott. Már mindegyik foglár
végigjárta a celláit, és meggyőződhetett róla, hogy egy rab sem hiányzik. Az emberek megkönnyebbülve tértek vissza őrhelyükre. A tisztek örültek, hogy nincs baj, a katonák nevettek a
vaklármán; Schwartzné fejvesztetten rohangált, férje pedig szomorúan végigjárta a vizes
árkot, mert attól félt, hogy Gottlieb veszélyes sétája közben megriadt az ágyú és a puskák
lármájától, és hirtelen rémületében a mélybe zuhant. Vele tartottam, hogy én is részt vegyek a
kutatásban. A pillanat talán alkalmas lett volna, hogy szökéssel próbálkozzam; mert láttam,
hogy a kapuk nyitva vannak, s az emberek nagyon szórakozottak; de mindjárt elvetettem ezt a
gondolatot, mert csak arra tudtam gondolni, hogyan segíthetnék szegény betegemnek, aki oly
megható szeretettel van irántam.
De közben Schwartz úr, aki sohasem veszíti el teljesen a fejét, látva, hogy már virrad, arra
kért, menjek vissza a cellámba, mert a szabályzat nem engedi, hogy ily szokatlan órában a
falakon kívül legyek. Ő maga kísért el, hogy kulcsra zárhassa az ajtót. S találjátok ki, kit
láttam a szobámban, mihelyt benyitottam: Gottliebot, amint békésen aludt a karosszékemben.
Talán szerencsésen ideért már, mielőtt általánossá lett volna a riadó az erődben, vagy oly
mélyen aludt, és oly gyorsan szaladt, hogy megmenekült minden veszélytől. Azt mondtam az
apjának, hogy ne ébressze még fel, s megígértem, hogy vigyázok rá, míg Schwartzné meg
nem tudja a szerencsés hírt.
Amikor magamra maradtam Gottliebbal, szelíden a vállára tettem a kezemet, s halkan szólva
hozzá, beszédre akartam bírni. Hallottam már, hogy az alvajárók kapcsolatot találnak azokkal,
akikhez vonzódnak, és világosan felelnek kérdéseikre. Kísérletem pompásan sikerült.
- Gottlieb - kérdeztem -, hol jártál ma éjszaka?
- Ma éjszaka? Már éjszaka van? Azt hittem, a reggeli napfény világít a tetőkön.
- A tetőn voltál?
- Azt hiszem. A vörösbegy, a jó kis angyal, az ablakomra szállt, hogy szólítson; vele repültem
ki, s magasra szálltunk, fel az égbe, egészen közel a csillagokhoz, s szinte az angyalok lakóhelyéig. Utunk kezdetén Belzebubbal találkoztunk, a tetőn és a mellvéden szaladt, minket
akart megfogni. De ő nem tud repülni, mert Isten hosszú vezeklésre ítélte, s hiába lesi a repülő
angyalokat és madarakat, nem tudja utolérni őket.
- S miután a felhőkben szálltál, ide jöttél, ugye?
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- A vörösbegy azt mondta: látogassuk meg testvéremet, aki beteg, s akkor ide jöttem vele a
celládba.
- Be tudtál jönni a cellámba, Gottlieb?
- Természetesen; amióta beteg vagy, már többször jártam itt, hogy vigyázzak rád. A vörösbegy kilopja a kulcsokat anyám párnája alól, s hiába igyekszik Belzebub, nem tudja felébreszteni anyámat, mert az angyal altatta el, láthatatlanul repkedve a feje körül.
- Ki oktatott, hogy ily jól ismered az angyalokat és a démonokat?
- A mesterem! - felelt az alvajáró, kedvesen mosolyogva gyermeteg lelkességében.
- És ki a mestered? - kérdeztem.
- Mindenekelőtt Isten, s aztán... a csodálatos cipész.
- Hogy hívják ezt a csodálatos cipészt?
- Ó, nagy név ez, de, tudod, nem szabad kimondani; olyan név, amelyet anyám nem ismer.
Nem tudja, hogy két könyvem van a kandalló üregében. Az egyiket nem olvasom, a másikat
négy év óta falom, ez a mennyei táplálékom, szellemi életem, az igazság könyve, a lélek
fénye és üdvössége.
- Ki írta ezt a könyvet?
- Ő maga, a gorlitzi cipész, Jakob Böhme!
Ebben a pillanatban lépett be Schwartzné, s ha nem akadályozom meg, mindjárt a fiára vetette
volna magát, hogy agyonölelgesse. Ez az asszony imádja gyermekét, bocsássa hát meg Isten a
vétkeit. Beszélni akart a fiával, de Gottlieb nem hallotta szavait, s csak én tudtam rábírni,
hogy visszamenjen az ágyába, ahol, mint ma reggel hallottam, békésen folytatta álmát. Semmiről sem tudott, jóllehet ma egész Spandau az ő különös betegségéről és az éjjeli riadóról
beszél.
Megint a cellában vagyok tehát párórás fájdalmas és izgalmas félszabadság után. Ilyen áron
nem is szeretnék börtönömből szabadulni. Pedig talán megszökhettem volna!... Ezentúl csak
erre fogok gondolni, hiszen most már egy haramia kezében vagyok, s a halálnál is rosszabb,
az örök szenvedésnél is rosszabb veszély fenyeget. Komolyan gondolkozom majd, hogyan
menekülhetnék, s egy nap, ki tudja, talán sikerül! Az állhatatos akarat, mondják, mindent
legyőz. Jó Istenem, végy oltalmadba!
Május 5. - A nagy események óta elég nyugodtan élek. Már ott tartok, hogy boldognak érzem
magam, ha megpihenhetek, s ilyenkor hálát adok Istennek, ahogy jólétünkben mondunk neki
köszönetet, hogy baj nélkül múlnak az évek. A balsorsot kell megismerni, hogy levetkőzzük
azt a hálátlan egykedvűséget, amelyben mindennapos életünket éljük. Ma már keserű szemrehányást teszek magamnak, hogy gondtalan ifjúságom oly sok szép napját hagytam elrepülni,
nem éreztem értéküket, s nem adtam hálát a Gondviselésnek szép ajándékáért. Azokban az
időkben nem ismételtem el magamban elég gyakran, hogy érdemtelenül kapom ezt a kegyet, s
most talán ezért érdemlem meg kissé azokat a bajokat, amelyek szüntelen sújtanak.
Azóta nem láttam az iszonyatos toborzót, aki most még félelmetesebb nekem, mint a Moldva
partján volt, mert akkor egyszerűen gyermekfalónak, afféle mesebeli szörnynek véltem. Most
még gyűlöletesebb és még veszélyesebb ellenséget látok benne. Valahányszor e nyomorult
féreg felháborító szándékaira gondolok, a felsőbbségre, ahogy körülöttem rendelkezik, meg
arra, mily könnyen bejöhet éjjel a cellámba, s Schwartzék, ezek a mohó és szolgalelkű állatok,
talán meg sem akarnának védeni, érzem, meghalok a szégyentől és a kétségbeeséstől... Nézem
a könyörtelen rácsokat, amelyek nem engednék, hogy az ablakon vessem ki magam.
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Méreghez nem tudok jutni, s tőröm sincs, amelyet szívembe döfnék... Mégis van némi okom a
reményre és a bizalomra, s szüntelenül erre gondolok, mert nem akarom, hogy teljesen erőtlenné tegyen a félelem. Először is Schwartz nem szereti az alhadnagyot, aki, ha jól értettem,
ugyancsak kihasználja a rabok vágyait és szükségleteit, s jó pénzért egy kis levegőhöz,
napfényhez, nagyobb adag kenyérhez, meg a börtönélet más kincseihez juttatja őket, s
mindezt természetesen Schwartz kárára. Aztán meg Schwartzék, különösen az asszony,
kezdenek megbarátkozni velem, mert Gottlieb szeret engem, s ők úgy vélik, hogy jó hatással
vagyok gyermekük szellemére. Ha fenyegetésekkel kellene szembenéznem, talán nem segítenének; de ha komoly veszélybe kerülnék, biztosan elvinnék panaszomat az erőd parancsnokához. Láttam egyszer ezt a tisztet: szelíd, emberséges képe van... Gottlieb nyilván sietve
megtenné nekem ezt a szolgálatot, s anélkül hogy megmagyaráztam volna okát, már meg is
állapodtam vele a dologban. Hajlandó elvinni egy levelet, amelyet máris megírtam. De amíg
nincs veszély, nem akarok segítséget kérni; mert ellenségem, ha nem folytatja ostromát,
könnyen tréfának tüntethetné fel szavait, amelyeket én nevetséges erényeskedésemmel
komolyan vettem. Bárhogy legyen is, nagyon éberen alszom, s izmaimat is folytonosan gyakorlom, ha netán verekedésre kerülne sor. Bútorokat emelgetek, karomat megfeszítem az
ablak vasrácsán, s kezem a falhoz verem, hogy megedződjék. Ha valaki e gyakorlataim
közben látna, azt hinné, a végső kétségbeesés vett rajtam erőt, vagy egyszerűen megbolondultam. Pedig szomorú hidegvérrel végzem őket, s látom, testi erőm sokkal nagyobb, semmint
gondoltam. Mindennapos életünk biztonságában nem törődünk azzal, hogyan védekezhetnénk, s nem ismerjük lehetőségeinket. Most hogy erősnek érzem magam, visszanyertem
bátorságomat, s Istenbe vetett bizalmam is megnövekedett, mert már jobban élhetek segítségével. Sokszor elismétlem magamban azokat a szép sorokat, amelyeket Porpora, mint mondta,
a velencei inkvizíció egyik tömlöcének falán olvasott:
Di che mi fido, mi guarda Iddio;
Di che non mi fido, mi guarderô io.16
Én szerencsésebb vagyok, mint az az árva lélek, aki bús versét cellája kövére véste, mert én
legalább maradéktalanul megbízhatom a szegény, rajongó Gottlieb tiszta odaadásában.
Szegény betegem azóta nem ismételte meg éjjeli vándorútját, s anyja is nagyon vigyáz rá.
Gottlieb napközben gyakran benéz hozzám, hogy elbeszélgessen velem. Már nem járok le az
udvarra, amióta ott Mayerral találkoztam.
Gottlieb elmagyarázta nekem vallását. Nagyon szépnek, bár olykor kissé furcsának találtam
eszméit. El akartam olvasni Böhme teológiáját, mivel Gottlieb kétségkívül böhmista, hogy
megtudjam, mivel tetézte barátom a hírneves cipész lelkes álmodozásait. Kölcsönadta nekem
ezt az értékes könyvet, s vállalva minden kockázatot azonnal elmerültem benne. Most már
értem, miért zavarta meg ez az olvasmány a gyermeteg lelkületű ifjút, aki szó szerint vette e
kissé őrült misztikus szimbólumait. Nem állítom, hogy én jól értem és helyesen magyarázom
őket; de egy magasrendű vallás jövőbe világító sugarát és egy bőkezűn feltárulkozó költészet
ihletét vélem benne meglátni. Legjobban az ördögről alkotott elmélete döbbentett meg. „Isten
nem semmisítette meg Lucifert vele folytatott harcában. S te, vak ember, nem látod ennek
okát. Azért történt így, mivel Isten Isten ellen harcolt. Az istenség egyik részének harca volt
ez a másik ellen.” Emlékszem, Albert nagyjából ugyanígy magyarázta a rossz elvének múló
földi uralmát, s Riesenburg káplánja iszonyattal hallgatta, és manicheizmusnak bélyegezte ezt
a hitet. Albert azt állította, hogy a mi kereszténységünk teljesebb és babonásabb manicheizmus, mint az övé, mivel örökkévalónak véli a rossz elvét, az ő rendszere viszont a rossz elv
áthajlását vallja, vagyis feloldozást és megbékélést hirdet. A rossz Albert szerint csak tévedés,
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Akiben megbízom, attól megvéd az Isten, akiben nem, attól megvédem magam én. (olasz)
132

s az isteni fény egy nap megvilágosítja a tévedést, s megszünteti a rosszat. Bevallom, barátaim, ha megátalkodott eretneknek tarttok is, hogy én is mindig az igaz vallással ellentétes
eszmének véltem és vélem ma is a Sátán örök kárhozatát, amelynél fogva felidézi és szereti a
rosszat, s elfordítja tekintetét az igazságtól.
Amellett Jakob Böhme, úgy látom, millenárius is, vagyis azt hirdeti, hogy az igazak feltámadnak, s Jézus Krisztus társaságában egy új, a miénk romjaiból alkotott földön élnek majd
ezer esztendeig felhőtlen boldogságban és hibátlan bölcsességben; ezek után következik a
lelkek teljes egyesülése Istennel, és az örök jutalom, amely a milléniumnál is tökéletesebb.
Emlékszem, hogyan magyarázta Albert gróf ezt a szimbólumot, amikor elmesélte az ő régi
Csehországának viharos történetét, s kedves taboritáiról szólt, akik ezt a kereszténység kezdeti
időiből merített hitet vallották. Albert kevésbé anyagias értelemben hitte mindezt, s nem szólt
a feltámadás időtartamáról, sem a világ eljövendő korának évezredeiről. De érezte s prófétaként előre látta az emberi társadalom közeli felbomlását, amelyet egy magas rendű megújulás
korának kell követnie; és Albert egy pillanatig sem kételkedett, hogy lelke, megszabadulva a
halál múló öleléséből, létezések új sorát kezdi majd itt lenn, s végül meglátja a Gondviselés
adta jutalmat, s az emberi nem erőfeszítéseit megkoronázó hol borzalmas, hol csodás napokat.
Ez a nagylelkű hit, amely oly ijesztőnek tűnt Riesenburg ortodoxai szemében, s amely, bár
eleinte túlságosan újnak és különösnek véltem, az én szívemet is eltöltötte, minden idők és
minden népek hite; s a római egyház minden erőfeszítése ellenére, hogy elfojtsa, vagy éppen
annak ellenére, hogy nem képes megvilágítani, sem megtisztítani anyagi és babonás jelentésétől, látom, hogy igen sok lángolón áhítatos lelket hatott át és ihletett cselekvésre. Azt is
mondják, hogy voltak nagy szentek, akik ezt a hitet vallották. Lelkifurdalás és rémület nélkül
adom hát magam át neki, mert bizonyos vagyok, hogy egy eszme, amelyet Albert vallott, csak
nagy eszme lehet. Tetszik is nekem, és a mennyei költészet derűjét árasztja rám, amikor a
halálra gondolok, és azokra a szenvedésekre, amelyek bizonyára megrövidítik életemet. Szeretem ezt a Jakob Böhmét. S tanítványa, aki szárnyaló álmokba merülve s égi látomásoktól
körülvéve ül szülei piszkos konyhájában, s miközben Schwartzék kotyvasztanak, üzletelnek, s
egyre jobban elaljasodnak, ő, ez a tiszta és megható lény, könyvét forgatja, amelyet már
betéve tud, de nem nagyon ért, és cipőjén dolgozik, amelyet a mester példáját követve varr, de
soha nem tud befejezni. Testében és szellemében fogyatékos, de gyermekien tiszta, s erkölcsei
mint egy angyalé! Szegény Gottlieb, akire nyilván az a sors vár, hogy - miközben azt hiszed,
az egekben szárnyalsz -, egy magas bástyáról lezuhanva töröd össze magad, vagy pedig sok
nyomorúságos terhed alatt roppansz össze idő előtt! úgy suhansz el a földön, mint egy ismeretlen szent, mint egy száműzött angyal, anélkül, hogy megértenéd a rosszat, megismernéd a
boldogságot, vagy akár csak egyszer is éreznéd a földet megvilágító nap melegét, mert te
mindig csak a gondolataidban ragyogó misztikus napot szemléled! Senki sem ismer majd,
senki sem szán és csodál téged, ahogy megérdemelnéd! S én is, az egyedüli lény, aki elleste
elmélkedéseid titkát, s megértve a szépséges eszményt, követhetném és megvalósíthatnám azt
életemben, amely több erőt adott nekem, mint neked a tied, én is ifjúkorom virágjában halok
meg, akárcsak te, anélkül, hogy cselekedhettem, anélkül, hogy élhettem volna. Ugyanazok a
falak vesznek körül és roppantanak halálra mindkettőnket. Hasadékaikban szegény kis
növények zöldellnek: a szél megtöri és a nap sohasem üdíti őket; elszáradnak, mielőtt virágba
szökkennének, és termést adnának. Mégis, mintha folytonosan megújulnának; de távoli
magvak adják ezt az új életet, a szél hozza őket, mindig ugyanazokra a helyekre, hogy itt, az
elpusztultak maradványai felett próbáljanak élni és növekedni. Így sínylődnek a rabok is, így
népesednek be újra meg újra a börtönök.
De nem különös-e, hogy itt is egy rajongóval találkoztam, aki alatta marad ugyan Albertnak,
de ugyancsak egy titkos vallás, egy csúfolt, üldözött vagy megvetett hit követője? Gottlieb azt
mondja, hogy sok böhmista van ebben az országban, számos cipész nyíltan hirdeti e nézete133

ket, s e tanok alapja örökre bevésődött azoknak az ismeretlen filozófusoknak és prófétáknak
népi lelkébe, akik annak idején Csehországot lángra lobbantották, ma pedig a hamu alá rejtett
szent tüzet táplálják egész Németországban. Valóban emlékszem azokra a lelkes huszita
cipészekre, akik, mint Albert mesélte, Zsiska János idején merész prédikációkkal és rettenetes
vállalkozásaikkal tűntek ki. Jakob Böhme neve is erről a dicsőséges eredetről tanúskodik.
Nem tudom, milyen eszmék forronganak a türelmes Németország szemlélődő elméiben.
Lármás, tépett életem nem adott időt arra, hogy ezt megfigyeljem. De ha Gottlieb és Zdenko
akár utolsó tanítványai is annak a titokzatos vallásnak, amelyet Albert értékes talizmánként
rejtegetett szívében, akkor is érzem, hogy ez az én vallásom, mivel minden ember eljövendő
egyenlőségét és az isteni jóság és igazságosság eljövendő földi megvalósulását hirdeti. Igen,
hinnem kell Isten uralmában, amelyet Krisztus hirdetett meg az embereknek; hinnem kell az
igaztalan monarchiák és tisztátalan társadalmak felbomlásában, nehogy rabságukba élve,
kételkedjem a Gondviselésben!
.....................................................................................................................................................
Semmi hír a kettes számú rabról. Ha Mayer nem hazudott arcátlanul, amikor e szerencsétlen
nő szavait idézte, akkor Amélie porosz hercegasszony vádol árulással. Isten bocsássa meg
neki, hogy kételkedik bennem, aki nem kételkedtem benne, bármi vádakat hangoztattak is
ellene! Nem akarok újabb lépéseket tenni, hogy találkozzunk. Igazolásomat keresve újra csak
bajt hozhatnék a fejére, ahogy nyilván máris tettem, bár nem tudom, hogyan.
.....................................................................................................................................................
A kis vörösbegy hűségesen kitart mellettem. Most, hogy Gottliebot macskája nélkül látja a
szobámban, vele is megbarátkozott, s szegény Gottlieb nagy örömében és büszkeségében
maradék értelmét is elveszti. „Nagyúr”-nak szólítja a madarat, s nem meri tegezni. Mély
tisztelettel és remegő áhítattal nyújtja neki eledelét. Hiába próbálom meggyőzni, hogy ez a
vörösbegy sem más madár, mint a többi, nem tudom kiverni a fejéből, hogy kis barátunk égi
szellem, aki egy madár alakját öltötte magára. Azzal próbálom szórakoztatni Gottliebot, hogy
a zene elemeire oktatom, s biztos vagyok benne, hogy van érzéke hozzá. Szülei boldogok,
hogy foglalkozom gyermekükkel, s felajánlották, hogy egy spinétet hozatnak egyik szobájukba, ahol órákat adhatnék Gottliebnak, és a magam gyönyörűségére is dolgozhatnék. Néhány
nappal ezelőtt boldoggá tett volna ez a lehetőség, de most nem merem elfogadni. A cellámban
sem merek többé énekelni, mert attól félek, hogy odacsalogatnám azt a durva lelkű zenebarátot, azt a volt trombitatanárt. Bár sújtana rá haragjával az Úristen!
Május 10. - Már jó ideje töröm a fejem, mi van ismeretlen barátaimmal, csodát tevő pártfogóimmal, akik, mint Saint-Germain gróftól tudom, beavatkoztak ügyeimbe, de nyilván csak
azzal az eredménnyel, hogy siettették a bajokat, amelyekkel a király jóindulata fenyegetett.
Ha ők azok az összeesküvők, akiknek büntetésében osztozom, akkor nyilván szétugrasztották
és elfogták őket, talán éppen abban az órában, amikor engem is, vagy pedig magamra hagytak, minthogy azon a napon, amikor Berlinből Spandauba vittek, nem akartam Buddenbrock
karmaiból szabadulni. Nos, megint jelentkeznek, s Gottliebot választották közvetítőnek.
Milyen vakmerők! Csak ne idézzenek ennek az ártatlan fiúnak a fejére ugyanolyan bajt, mint
az enyémre.
Ma reggel Gottlieb titokban egy levelet adott nekem. Ez volt benne:
„Szabadulásodon fáradozunk; közeledik a pillanat. De új veszély fenyeget, s ez
késleltetné vállalkozásunk sikerét. Óvakodj mindenkitől, aki szökésre biztatna, mielőtt
határozott értesítést és pontos részleteket kapnál tőlünk. Csapdát állítanak neked. Légy
résen, s ne veszítsd el bátorságod. Testvéreid
A Láthatatlanok”
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A levél Gottlieb lábához hullott, amikor ma reggel a börtön egyik udvarában járt. Ő maga
szentül meg van győződve, hogy az égből érkezett, és a vörösbegynek is része van a dologban. Nem akartam megzavarni tündérlátomásait, de mikor faggattam, különös dolgokat tudtam meg, s talán valamit az igazságból is. Megkérdeztem, tudja-e, kik ezek a Láthatatlanok.
- Senki sem tudja - felelte -, bár mindenki úgy tesz, mintha tudná.
- Te már hallottál azokról az emberekről, akiket így hívnak?
- Amikor a városban, a cipészmesternél inaskodtam, sok mindent hallottam róluk.
- Beszélnek róluk? Ismeri őket a nép?
- Elmondom, hogyan jutott a dolog a fülembe; a sok fecsegésből, amit ott mindennap hallhattam, vajmi keveset volt érdemes komolyan venni és megjegyezni, de ezt mindenképpen.
Egy szegény munkatársunk oly súlyosan megsértette a kezét, hogy már le akarták vágni. Ő
volt egy népes család egyetlen eltartója, s igen bátran és nagy szeretettel dolgozott övéiért.
Bekötözött kezével eljött hozzánk, s szomorúan figyelte munkánkat: „- Milyen boldogok
vagytok - mondta -, hogy szabad a kezetek! Nekem hamarosan kórházba kell mennem, s öreg
anyám, azt hiszem, koldulni fog, hogy kis testvéreim ne haljanak éhen.” Gyűjteni akartunk; de
mind oly szegények voltunk, s nekem is, akinek pedig gazdagok a szülei, nekem is oly kevés
pénzem volt, hogy nem gyűlt össze annyi, ami elég segítség lett volna szegény társunknak.
Miután mindenki odaadta maradék garasait, azon törtük a fejünket, hogyan szabadíthatnánk
meg Franzot nagy bajából. De semmi sem jutott eszünkbe, s Franz is hiába kopogott minden
ajtón, mindenütt elutasították. Azt mondják, hogy a király nagyon gazdag, s apja óriási vagyont hagyott rá. De azt is mondják, hogy katonái felszerelésére költi minden pénzét; s minthogy éppen háborús idő volt, a király pedig távol, és a tehetősek is féltek a szükségtől, a szegény nép sokat szenvedett, s Franz még a jó lelkeknél sem talált elég segítséget. A rosszaknak
pedig, tudjuk, soha sincs felesleges garasuk. Egy nap a műhelyben egy fiatalember ezt mondta
Franznak: „- Ha a helyedben volnék, tudnám, hogy mit csináljak! De talán nem lesz rá
bátorságod! - Nem vagyok éppen gyáva - felelt Franz -, mit kell tennem? - Fordulj a Láthatatlanokhoz.” Franz úgy látszik értette, miről van szó, mert nem válaszolt, csak iszonyattal rázta
a fejét. Néhány fiatal, aki, mint én is, nem tudta, mit jelentsen ez a dolog, kérdezősködni
kezdett, mire sokan válaszoltak: „- Nem ismeritek a Láthatatlanokat? Látszik, hogy gyerekek
vagytok még! A Láthatatlanok olyan emberek, akiket nem látni, de akik cselekszenek. Sok jót
és sok rosszat tesznek. Senki sem tudja, hol tartózkodnak, de mindenütt jelen vannak. Azt
mondják, egyaránt tevékenykednek a világ négy részén. Sok utast megölnek, másokat pedig
megvédenék a haramiáktól, aszerint, hogy megítélésük szerint ezek az utasok büntetésre vagy
pártfogásra érdemesek-e. A Láthatatlanok szítják a forradalmakat: megjelennek az udvarokban, intézik az ügyeket, döntenek háborúról és békéről, kiváltják a foglyokat, megsegítik a
nyomorgókat, megbüntetik a gonoszokat, megfélemlítik a királyokat; egyszóval ők az okozói
minden jónak és rossznak, ami e földön történik. Talán nemegyszer tévednek; de azt mondják,
szándékaik jók; s egyébként is, ki tudná megmondani, hogy ami ma baj, nem lesz-e holnap a
boldogság forrása.”
- Őszinte csodálattal, álmélkodva figyeltük e szavakat - folytatta Gottlieb -, s még oly sok
mindent hallottam, hogy már meg tudom mondani, mit gondolnak a munkások és a tudatlan
emberek a Láthatatlanokról. Egyesek azt mondják, hogy gonoszok, az ördög szövetségesei,
tőle kapták hatalmukat, a rejtett dolgok ismeretét, meg azt a képességüket, hogy a rendelkezésükre álló kincsekkel és tisztségekkel megkísértsék az embereket, meglássák a jövőt, aranyat
csináljanak, meggyógyítsák a betegeket, megfiatalítsák az aggokat, föltámasszák a halottakat,
megakadályozzák az élők halálát, mivel ők találták fel a bölcsek kövét és a hosszú élet elixírjét. Mások viszont azt gondolják, hogy vallásos, jótékony emberek, akik közösbe tették vagyonukat, hogy segítsenek a szűkölködőkön, s legfőbb céljuk, hogy orvosolják az igazságta135

lanságokat és megjutalmazzák az erényt. A műhelyben persze mindenki megtette a maga észrevételét. „- A templomos lovagok régi rendje ez - mondta az egyik. - Ma szabadkőműveseknek hívják őket - így a másik. - Nem - szólt közbe a harmadik -, Zinzendorf herrnhutijai ők,
más szóval a moráviai testvérek, az Egyesség hajdani testvérei, Tábor hegyének árvái, vagyis
a régi Csehország, amely nem semmisült meg, s most titokban Európa minden hatalmát
fenyegeti, mivel egyetemes köztársaságot akar teremteni a világon.”
Mások megint azt állították, hogy a Láthatatlanok csupán egy maroknyi régi varázsló,
Paracelsus, Böhme, Swedenborg, és a ma is élő limonádéárus Schröpfer tanítványai (szép
egyveleg, tettem hozzá magamban), akik tekintélyükkel és alvilági cselszövéseikkel meg
akarják dönteni a birodalmakat, hogy ők legyenek a világ urai. Legtöbb társam megegyezett
abban, hogy ma ők alkotják a szabad bírák ősi, titkos számadószékét, amely sohasem oszlott
fel Németországban, s miután századokon át a homályban tevékenykedett, most már büszkén
felemeli a fejét, s érezteti vas karja, tűz pallosa és gyémánt mérlege erejét.
Franz azonban nem akart hozzájuk fordulni, mert, mondta, aki elfogadja jótéteményeiket,
elkötelezi magát ebben az életben, s a másvilágon is, mégpedig üdvösségének kárára és
szeretteinek nagy veszedelmére. Végül azonban a szükség erőt vett félelmén. Egyik társunk,
éppen az, aki ezt a tanácsot adta neki, s akit azzal gyanúsítottak, bár ő erősen tagadta, hogy
kapcsolatban van a Láthatatlanokkal, titokban kioktatta, hogyan kell jelzést adnia nyomorúságáról. Sohasem tudtuk meg, miben áll ez a jelzés. Egyesek azt mondták, hogy Franz saját
vérével kabalisztikus jelet rótt a kapujára. Mások, hogy éjfélkor egy kis dombra ment, négy út
találkozóján, s ott egy kereszt lábánál egy fekete lovag jelent meg előtte. Megint mások azt
állították, hogy a temető bejáratánál egy levelet helyezett el egy vén szomorúfűz üregébe.
Annyi bizonyos, hogy megsegítették; családja koldulás nélkül várhatta meg gyógyulását, s ő
maga rendbe jött, mert arra is volt módja, hogy egy ügyes sebésszel kezeltesse magát. Soha
egyetlen szóval sem említette a Láthatatlanokat, csak annyit mondott, hogy élete végéig
áldani fogja őket. Így ismertem meg, testvérkém, e félelmetes és jótékony lények létezését.
- S te, aki tanultabb vagy e műhelybeli fiataloknál - kérdeztem tőle -, hogyan vélekedsz te a
Láthatatlanokról? Minek véled őket, szektásoknak, szélhámosoknak, vagy összeesküvőknek?
Most Gottlieb, aki eddig nagyon értelmesen beszélt, megint valami zavaros mondókába
fogott, és semmit sem tudtam kivenni szavaiból, hacsak azt nem, hogy ezeket az embereket
valóban nem lehet látni, s megérinteni sem, mert, akár Isten vagy az angyalok, csak akkor
foghatók fel érzékeinkkel, ha az emberekkel való érintkezés céljából testi formát öltenek.
- Nyilvánvaló - folytatta -, hogy közeledik a világ vége. Sokasodnak a jelek. Megszületett az
Antikrisztus. Egyesek azt mondják, hogy Poroszországban van, s Voltaire-nek hívják; de én
nem ismerem ezt a Voltaire-t, s talán nem is ő az, már csak azért sem, mivel a V nem W, s az
a név, amelyet az Antikrisztus az emberek közt viselni fog, ez utóbbi betűvel kezdődik, s
német név lesz.17 Nagy csodák tanúi leszünk századunk folyamán, de addig is Isten, aki nem
mutatkozik láthatón, Isten, aki az örök csend, oly lényeget küld közénk, akiknek felsőbbrendű
képességeik vannak a jóra vagy a rosszra, titkos hatalmakat, angyalokat és démonokat: az
utóbbiakat, hogy próbára tegyék az igazakat, amazokat meg, hogy diadalra vigyék őket. És
már meg is kezdődött a harc a két elv között. Hiába védekezik a rossz királya, a tévedés és
tudatlanság atyja. Az arkangyalok már megfeszítették a tudomány és az igazság íját. Nyilaik
áttörtek a Sátán páncélján. A Sátán üvölt, s még védekezik; de hamarosan lemond a hazugságról, elveszíti mérgét, s érzi, hogy; már nem a csúszó-mászók tisztátlan vére, hanem a megbocsátás harmatja kering ereiben. Világos és biztos magyarázata ez mindannak, ami érthetet17

Weishaupt lehetett, aki 1748-ban született. (A szerző.)
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len és ijesztő történik e világon. A jó és a rossz egy magasabb rétegben harcol, ott, ahová már
nem jutnak el az emberek erőfeszítései. A győzelem és a vereség felettünk lebeg, s egyiket
sem rögzítjük kedvünkre. A porosz Frigyes seregei erejének tulajdonítja a sikereit, amelyeket
pedig a sors adott neki, hogy aztán titkos céljainak megfelelően összetörje vagy ismét felemelje a királyt. Igen, mondom neked, az emberek egészen egyszerűen nem értenek többé
semmit abból, ami a földön történik. Látják, hogy az istentelenség kezébe ragadja a hit fegyvereit, és viszont. Elnyomástól, nyomortól, az egyenetlenség minden csapásától szenvednek,
anélkül, hogy imáik meghallgatásra lelnének, vagy a régi vallás csodái megismétlődnének.
Már semmiben sem értenek egyet, s szüntelen civódnak, anélkül hogy ennek okát tudnák.
Bekötött szemmel egy szakadék felé haladnak. A Láthatatlanok irányítják lépteiket, de senki
sem tudja, Istentől vagy az ördögtől jönnek-e a csodák, amelyek küldetésüket jelzik, ahogy a
kereszténység kezdetén is sok ember épp oly hatalmasnak és isteninek vélte Simont, a
mágust18, mint magát Jézus Krisztust. Én viszont azt mondom neked, hogy minden csoda
Istentől jő, minthogy a Sátán nem tehet csodát, csak ha Isten engedi, s azok között, akiket
Láthatatlanoknak hívnak, vannak, akik a Szentlélek közvetlen sugallatára cselekszenek,
mások meg a felhőn át kapják hatalmukat, s akkor is szükségszerűen jót cselekszenek, amikor
rosszat vélnek cselekedni.
- Nagyon elvont magyarázat ez, kedves Gottlieb. Jakob Böhme mondja így, vagy te?
- Ő mondja, ha így akarjuk értelmezni; én mondom, ha nem az ő ihletéséből kaptam sugallatot.
- No jó, Gottlieb! De most sem lettem okosabb, mert még mindig nem tudom, jó vagy rossz
angyalaim-e ezek a Láthatatlanok?
Május 12. - Valóban megkezdődnek a csodák, s sorsom a Láthatatlanok kezében van. Én is
Gottliebbal kérdezem: „Istentől valók-e, vagy az ördögtől?” Ma reggel Gottliebot magához
hívta az őrszem, aki az udvar végén emelkedő kis bástyáról ezt a helyet figyeli. Ez az őrszem
Gottlieb szerint egy Láthatatlan, egy szellem, amit az bizonyít, hogy eddig sohasem látta,
holott ő valamennyiüket ismeri, s szívesen elbeszélget velük, amikor tréfából cipőt rendelnek
nála; meg azt is megfigyelte, hogy termete meghaladja az emberi mértéket, s arcának kifejezése teljességgel meghatározhatatlan. - „Gottlieb - mondta neki az őrszem -, a mától számított
harmadik éjjelen ki kell szabadítani Porporinát. Ez tőled függ, te elveheted szobája kulcsait
anyád párnája alól, kivezetheted Porporinát a konyhán, s ide hozhatod az udvar végébe. A
többi az én dolgom. Mondd meg neki ezt, hogy készen legyen; s ne feledd, ha nem vagy elég
körültekintő és óvatos, ő és te és én, mindhárman elveszünk.”
Így áll hát az ügyem. Már egészen belebetegedtem az izgalomba. Éjjel lázas voltam, s egyre a
fantasztikus hegedűt hallottam. Végre elmenekülhetek, itt hagyhatom ezt a szomorú börtönt, s
főleg megszabadulhatok attól a rettegéstől, amelyet Mayer okoz. Ó, ha csak életemet kellene
kockáztatnom ezért, már indulnék is; de milyen következményekkel jár menekülésem
Gottliebra, meg erre az őrszemre, akit nem ismerek, s aki önzetlenül vállalja a kockázatot, és
mindenekelőtt az ismeretlen cinkosokra, akik újabb vádat vonnak a fejükre? Reszketek,
habozok, nem tudom elhatározni magam. Most is nektek írok, s nem szabadulásom előkészületeivel foglalkozom. Nem, nem menekülök, csak ha biztonságban tudom barátaimat és
pártfogóimat. Ez a szegény Gottlieb, ő mindenre el van szánva! Amikor megkérdezem, nem
fél-e, azt feleli, hogy örömmel vállalná a vértanúságot érettem; s amikor hozzáteszem, hogy
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A gnosztikus tan hirdetője. A legenda szerint be akarta bizonyítani, hogy mint Krisztus, ő is fel tud
emelkedni a levegőbe, és valóban Róma fölé repült. Szent Péter Istenhez könyörgött, hogy ne engedje megzavarni az első keresztények hitét ezzel a csodával, mire a mágus lezuhant és szörnyethalt.
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talán hiányzom majd neki, azt mondja, ez az ő dolga, s én egyébként sem tudom, mit szándékozik tenni. Amellett mindezt az ég parancsának véli, s gondolkodás nélkül engedelmeskedik
az ismeretlen hatalomnak, amely mozgatja. De én megint figyelmesen elolvastam a Láthatatlanok levelét, amelyet pár nappal ezelőtt kaptam, s attól tartok, hogy éppen az őrszem üzenete az a csapda, amelytől óvakodnom kell. Még van negyvennyolc órám. Ha Mayer megint
jelentkezik, mindent kockáztatok; ha továbbra is megfeledkezik rólam, s nem kapok jobb
biztosítékot, csak ennek az ismeretlen embernek a figyelmeztetését, akkor itt maradok.
Május 13. - Mégis a sorsra bízom magam, a Gondviselésre, amely váratlan segítséget küld.
Megyek innen, elfogadom e hatalmas kar oltalmazó támogatását!... Amikor ma reggel az
udvaron sétáltam - abban a reményben kockáztattam a dolgot, hogy talán valami új üzenetet
kapok a körülöttem lebegő szellemektől - a bástyát figyeltem, ahol az őrszem tartózkodik.
Ketten voltak ott, az egyik puskával a karján őrködött, a másik csak jött-ment, mintha keresne
valamit. Ez utóbbinak magas termete mintha nem lett volna ismeretlen előttem. De csak lopva
nézhettem, s minden forduló után háttal voltam feléje. Egyszer mégis úgy történt, hogy amikor az ő irányába mentem, ő, mintha csak véletlenül tenné, ugyancsak felénk jött, s bár sokkal
magasabb bástyán volt mint a miénk, valóban felismertem. Szinte felsikoltottam. Karl állt
előttem, a cseh katonaszökevény, akit a Böhmerwaldban én mentettem meg Mayer karmaiból;
Karl, akivel aztán a moráviai Roswaldban találkoztam, Hoditz grófnál, ahol kedvemért lemondott rettenetes bosszújáról... Testestül-lelkestül odaadó hívem ő, s most oly örömmel
néztem vad arcát, lapos orrát, vörös szakállát, merev szemét, mintha maga Gábor arkangyal
jelent volna meg előttem.
- Ő az - súgta a fülembe Gottlieb -, ő a Láthatatlanok küldötte, s biztosan maga is láthatatlan,
legalábbis azzá lehet, ha akarja. Ő a szabadítód, ő vezet ki a börtönödből holnap éjjel.
Szívem oly bolondul dobogott, hogy alig tudtam a lábamon állni, az öröm könnyei záporoztak
a szememből. Hogy elrejtsem megindultságomat a másik őrszem elől, a bástyával szemben
levő korláthoz mentem, s úgy tettem, mintha az árok füvét nézném. Közben lopva megfigyeltem, hogy Karl és Gottlieb fesztelenül elbeszélget, de szavaikat nem értettem. Néhány
pillanattal később Gottlieb hozzám jött, s gyorsan azt mondta:
- Lejön, benyit hozzánk, hogy megigyon egy üveg bort. Tégy úgy, mintha nem látnád. Apám
nincs otthon. Miközben anyám a kantinba siet a borért, menj a konyhába, mintha csak a
szobádba tartanál, s akkor pár pillanatig beszélhetsz vele.
Valóban, miután Karl pár percig tárgyalt Schwartznéval, aki, jó üzletasszony lévén, szívesen
szerzett némi üdítő italt az erőd veteránjainak, láttam, hogy Gottlieb az ajtóhoz jön. Megértettem, hogy jelt ad. Beléptem a konyhába, s csak Karlt találtam ott. Gottlieb a kantinba ment
az anyjával. Szegény gyermek! a barátság érzése, úgy látszik, oly ravasszá és körültekintővé
tette, hogy már a gyakorlati dolgokkal is megbirkózik. Szántszándékkal ügyetlenkedett, elejtette a gyertyát, egyre bosszantotta anyját, s elég sokáig feltartotta, hogy én közben szót válthassak megmentőmmel.
- Signora - mondta Karl -, itt vagyok, s végre kegyed is itt van! Megint elfogtak a toborzók, ez
volt megírva sorsom könyvében. De a király megismert és megkegyelmezett, talán éppen
kegyed miatt. Aztán megengedte, hogy hazamenjek, még pénzt is ígért, de persze nem adott.
Éppen a falum felé tartottam, amikor hallottam, hogy kegyed itt van. Elmentem egy híres
varázslóhoz, hogy megtudjam, hogyan segíthetnék kegyeden. A varázsló Heinrich herceghez
küldött, a herceg pedig Spandauba. Hatalmas emberek vannak körülöttünk, nem ismerem
őket, de tudom, hogy kegyed megszabadításán fáradoznak. Biztosíthatom, hogy nem kímélik
a pénzt, sem a közbenjárásokat! Most végre minden kész! Holnap este az ajtók önmaguktól
megnyílnak előttünk. Mindenki, aki utunkat állhatná, le van kenyerezve. Csak Schwartzékat
nem nyertük meg az ügyünknek. De holnap mélyebben alusznak majd, mint máskor, s amikor
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felébrednek, kegyed már messze jár. Gottliebot is magunkkal visszük, mert velünk akar jönni.
Én is kegyeddel indulok, semmit sem kockáztatunk, minden rendben van. Legyen tehát kész,
signora, most pedig menjen vissza az udvarra, nehogy itt találja a vénasszony.
Csak könnyeimmel fejeztem ki hálámat Karlnak, s gyorsan kiszaladtam, hogy elrejtsem őket
Schwartzné inkvizítori tekintete elől.
Ó, kedves barátaim, újra látlak, újra a karomba szoríthatlak hát benneteket! Másodszor is
megmenekülök ettől a fertelmes Mayertól! Viszontlátom a végtelen eget, a mosolygó mezőket, Velencét, Olaszországot; ismét énekelek, rokonszenveket lelek! Ó, a börtön új lendületet
adott életemnek, új erőt szívemnek, amely szinte kialudt már a közöny tespedtségében.
Milyen lelkességgel fogok élni és szeretni, milyen áhítatos és adakozó leszek!
Mégis, mily titka az emberi szívnek! valami különös félelemmel s szinte bánatosan gondolok
rá, hogy elhagyom ezt a cellát, ahol három hónapot töltöttem a bátorság és megnyugvás állandó erőfeszítésében, ezt az udvart, ahol annyi mélabús álmomat hordoztam, ezeket az öreg
bástyafalakat, amelyek oly magasak, hidegek és derűsek voltak a holdfényben! És a nagy
árkot, amelynek komor vize oly szépségesen zöld volt, s az ezernyi szomorú virágot, amelyeket a tavasz a partokon szerteszórt! És mindenekelőtt a kis vörösbegyet! Gottlieb azt mondja,
hogy utánunk jön; de abban az órában a repkény mögött alszik majd, s nem látja, hogy elmegyünk. Ó, drága kicsi madár! légy barátja és vigasza annak, aki az én helyemre kerül ebben
a cellában! Bár ő is úgy gondozna és tisztelne, ahogy én tettem!
Most megpróbálok aludni, hogy holnap erős és nyugodt legyek. Lepecsételem ezt a kéziratot,
mert magammal akarom vinni. Gottlieb segítségével egy újabb készlet papírhoz, ceruzához és
gyertyához jutottam, de mindezt a rejtekhelyen hagyom, hadd örüljön utódom ezeknek a
felbecsülhetetlen kincseknek.
.....................................................................................................................................................
Ezek Consuelo naplójának utolsó szavai. Most pedig folytatjuk kalandjai hű történetét.
Mindenekelőtt azt kell tudnia az olvasónak, hogy Karl cseppet sem hetvenkedett, amikor azt
mondta, hogy hatalmas személyiségek alkalmazták és segítik. Ezek a láthatatlan lovagok, akik
hősnőnk megszabadításán fáradoztak, tele marokkal szórták az aranyat. Több foglár, nyolc-tíz
veterán, s egy tiszt is megígérte, hogy nyugton marad, semmit sem vesz észre, s riadó esetén
csak látszólag siet a menekülők nyomába. A szökés előestjén Karl Schwartzéknál vacsorázott,
s részegséget színlelve a háziakat is ivásra bírta. Schwartznét mindig csillapíthatatlan szomjúság gyötörte, mint a legtöbb asszonyt, aki egész napját a konyhában tölti. Ura sem vetette meg
a kantin pálinkáját, különösen, ha mások fizették. Karl titokban álomport is csempészett az
üvegbe, ami csak növelte az erőteljes ital hatását. Schwartzék nehezen vonszolták magukat
ágyukba, s oly hangosan horkoltak, hogy Gottlieb, aki mindent természetfeletti befolyásoknak
tulajdonított, azt hitte, meg vannak bűvölve, hogy ő minden nehézség nélkül elvehesse a
kulcsokat. Karl visszament a bástyára, hogy ott őrködjön. Consuelo Gottlieb segítségével
nehézség nélkül a bástyához ért, és bátran felkúszott a kötélhágcsón, amelyet a katonaszökevény dobott le neki. De a szegény Gottlieb, aki Consuelo minden figyelmeztetése ellenére
megmakacsolta magát, hogy velük megy, nagyon akadályozta őket tervük végrehajtásában.
Alvajáró pillanataiban egy macska könnyedségével szaladt az ereszen, de most, hogy ébren
volt, az udvaron sem tudott három lépést tenni botladozás nélkül. Mivel meg volt győződve,
hogy az ég küldöttjét követi, pillanatig sem félt, s habozás nélkül a mélybe vetette volna
magát, ha Karl ezt mondja neki. De vakmerő önbizalma csak növelte az ügyetlenségéből
adódó veszélyeket. Csak vaktában mászott, semerre sem nézve, semmilyen lehetőséget sem
mérlegelve. Consuelo egyre reszketett miatta, már hússzor is elveszettnek vélte, de végül
Gottlieb is felért a bástya tetejére; innen aztán a szökevények hosszú folyosókon át az erődnek
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abba a részébe jutottak, ahol az összeesküvésükbe beavatott alkalmazottak laktak. Minden
nehézség nélkül folytatták útjukat, de egyszerre szembe találták magukat Nanteuil alhadnaggyal, vagyis Mayerral, a volt toborzóval. Consuelo azt hitte, elveszett, s már vissza akart
fordulni, de Karl megfogta a kezét, s azt mondta neki: - „Ne féljen, signora, az alhadnagy úr is
tud a tervünkről.”
- Maradjanak itt - szólt gyorsan Nanteuil. - Hiba csúszott a számításunkba. Weber alhadnagy
meg az a vén hülye hadnagy a körletünkbe jött vacsorázni, s most abban a teremben vannak,
amelyen át kell menniük. Azon töröm a fejem, hogyan távolíthatnám el őket. Karl, siessen
gyorsan az őrhelyére, mielőtt észrevennék, hogy nincs ott. Később aztán elmegyek magáért. A
hölgy a szobámban bújhat meg, Gottlieb velem jön, s azt mondom majd, hogy megint erőt
vett rajta az alvajárás. Mire az a két fajankó kirohan, hogy megnézze a dolgot, én meg kulcsra
zárom a szobát, hogy ne jöhessenek vissza.
Gottlieb, aki nem tudott betegségéről, nagy szemeket meresztett, de minthogy Karl intett neki,
szó nélkül engedelmeskedett. Consuelo nem tudta elhatározni magát, hogy Mayer szobájába
menjen.
- Ne féljen tőle - súgta neki Karl. - Igen nagy összeget ígértek neki, s nem fogja elárulni. Jó
tervet eszelt ki, s én máris megyek a bástyára. Ha túlságosan sietünk, valamennyien elveszünk.
- A túlságos hidegvér és előrelátás is vesztünkre lehet - mondta magában Consuelo. Mégis
engedett. Fegyver volt nála. Schwartzék konyhájában egy apró kést rejtett ruhájába, s ez kissé
megnyugtatta. Karlnak adta a pénzét és papírjait, s csak a feszületet tartotta magánál, mert
szinte amulettnek tekintette.
Mayer a biztonság kedvéért reá zárta az ajtót, majd Gottliebbal elment. Tíz perccel később, s
Consuelo egy évszázadnak vélte ezt a rövid időt, Nanteuil visszajött, s a leány rémülten látta,
hogy a férfi megint bezárja az ajtót, majd a zsebébe teszi a kulcsot.
- Signora - mondta Mayer olaszul -, még egy félórát kell várnia. Az a két alak teljesen részeg,
s ki nem megy onnan, míg csak egyet nem üt az óra; mert akkor az őr, aki erre a körletre
vigyáz, kiteszi a szűrüket.
- Mi van Gottliebbal, uram?
- Gottlieb barátja biztonságban van: egy farakás mögött kuksol, s gondolom, hamarosan
elalszik; de ettől csak új erőre kap, s még könnyebben lohol majd kegyed nyomában.
- Szól Karlnak, ugye?
- Ha csak nem akarom akasztófára juttatni - felelt az alhadnagy, s Consuelo megremegett arca
ördögi kifejezésétől -, nem hagyhatom ott. Meg van velem elégedve, signora?
- Most nincs módom rá, hogy valami bizonyítékát adjam hálámnak - felelt Consuelo hidegen,
s hangja akarata ellenére is elárulta megvetését -, de remélem, hamarosan megszolgálhatom
jóságát.
- Ha már erről van szó, most is megszolgálhatja (Consuelo iszonyattal hátrált), csak egy kicsit
barátságosabbnak kell lennie - szólt Mayer esetlen, durva hízelgéssel. - Mert tudja, ha nem
volnék oly szenvedélyes zenebarát... s ha kegyed nem volna oly pokolian csinos, aligha vállaltam volna, hogy megszöktessem. Azt hiszi talán, hogy pénzért tettem? Ugyan, elég gazdag
vagyok, hogy meglegyek önök nélkül, s Heinrich herceg nem elég hatalmas, hogy megmentsen a bitófától vagy az örökös fegyháztól, ha felfedeznék cinkosságomat. Ma esti hanyagságom mindenképpen kegyvesztésemet okozza, s legalábbis egy kevésbé kellemes, a fővárostól távolabb fekvő erődbe helyeznek... Mindezért némi vigasz jár, igaz? Ne legyen hát olyan
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büszke. Tudja jól, hogy szerelmes vagyok kegyedbe. Csordultig a szívem gyengéd érzelmekkel! De ez nem ok, hogy visszaéljen védtelenségemmel; kegyed nem apáca, sem ájtatos vénasszony, vagy mi a fene! Egy ilyen elbűvölő kis színésznő, bármibe fogadnék, engedett már
néha az igazgatóknak, amikor első lépéseit próbálgatta a színpadok világában. Mondják,
Mária Terézia előtt is énekelt, márpedig oda csak Kaunitz herceg hálószobáján át lehet jutni.
Most egy kevésbé fényes helyiségben van; de kezemben a szabadsága, s a szabadság egy
császárné kegyénél is nagyobb kincs.
- Fenyegetés volna ez? - szólt Consuelo, reszketve a felháborodástól és iszonyattól.
- Nem, szép signora, csak alázatos kérelem.
- S ez volna a feltétel?
- Ugyan! Hogy gondolhat ilyen gyalázatot? - felelt Mayer arcátlan gúnnyal, s tárt karokkal
közeledett Consuelóhoz.
Consuelo rémületében a szoba sarkába menekült, de Mayer egyre a nyomában volt. A leány
látta, hogy elvész, ha becsülete védelmében nem mond le emberségéről, s fellobbant benne a
spanyol nők félelmetes büszkesége: amikor Mayer átölelte, kését a férfi mellébe döfte. Mayer
nagyon hájas volt, s a seb elég jelentéktelen; de hogy a vérét látta folyni, a szerelmes lovag,
aki éppoly gyáva volt, mint érzéki, máris halálát érezte, s hassal az ágyra zuhanva jajgatni
kezdett: „Végem van! Megöltek!” Consuelo maga is azt hitte, hogy megölte a férfit, s csaknem elájult. Néhány pillanatig dermedten nézte, s mikor látta, hogy Mayer nem mozdul,
közelebb merészkedett, és remegve felvette a szoba kulcsát, amely a férfi lábához hullott.
Amikor a kulcs a kezében volt, érezte, hogy visszatér régi bátorsága; már nem habozott, kiment a szobából, s vaktában megindult a folyosókon. Minden ajtót nyitva talált, s lement egy
lépcsőn, bár nem tudta, hová vezet. De szinte összeesett, amikor egyszerre a riasztó harang
kongását hallotta, majd megperdültek a dobok, s az az ágyú is eldördült, amelynek hangja
annyira megrémítette Gottlieb alvajárásának éjszakáján. Az utolsó lépcsőfokon térdre hullt, s
egybekulcsolva két kezét Isten oltalmába ajánlotta szegény Gottliebot és a nemes szívű Karlt,
akik miatta vállalták a halál kockázatát; s hogy most távol volt tőlük, Consuelo érezte, elhagyja minden ereje, s már nem is vágyik a szabadulásra. Nehéz, sietős lépteket hallott,
fáklyák fénye kápráztatta el riadt szemét, s szegény már azt sem tudta, valóság-e ez, vagy
káprázat. Egy sarokban megbújt, és elvesztette eszméletét.
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Amikor Consuelo magához tért, valami hasonlíthatatlan jó érzés fogta el, bár nem tudta, hol
van, sem azt, hogyan került erre a helyre. A szabad ég alatt feküdt; s noha egyáltalán nem
érezte az éjszaka hidegét, a tágas, tiszta mennybolton jól láthatta a fénylő csillagokat. E varázsos kép hatását egy másik érzés tette teljessé: a gyors, de könnyed és kellemes mozgásé. Az
egyenletes időközökben megcsobbanó evezők puha zajából megértette, hogy egy bárkán van,
s a tavon haladnak előre. Jóleső meleg járta át tagjait; s volt valami e békésen szunnyadó
vizekben, a szél irányában szelíden meghajló lápi növényekben, ami a szívének annyira
kedves velencei lagúnákra, s a tavaszi olasz ég elbűvölő szépségére emlékeztette. Felemelte
elnehezült fejét, körülnézett, s két embert látott a bárka két végén, amint erőteljes csapásokkal
eveztek. Most az erődöt kereste szemével: már nagyon távol volt, s csak fekete kőhalom a
levegő és a víz áttetsző fényei mögött. Első gondolata az volt, hogy megmenekült, de máris
eszébe jutottak barátai, s Karlt szólította szorongva. - Itt vagyok! Egy szót se, signora, csendben kell maradnunk! - felelt a bárka orrán álló evezős. Consuelo azt hitte, hogy a másik meg
Gottlieb, s túlságosan gyenge lévén, hogy tovább kutasson, megint lehanyatlott fekhelyére.
Egy kéz ismét betakarta a puha és meleg köpennyel, amely előbb is védelmezte, de Consuelo
szelíd mozdulattal kiszabadította az arcát, hogy kedvére gyönyörködjék a csillagokkal
meghintett kék égben, amely végtelen ívben feszült a feje felett.
Érezte, hogy már szűnőben van heves idegrohama, s lassan visszanyeri erejét és bénult tagjainak rugalmasságát. De amikor gondolatait is kezdte rendbe szedni, egyszerre Mayer ijesztő,
véres árnyékát látta maga előtt. Kínlódva erőlködött, hogy megint felemelkedjen, mert csak
most vette észre, hogy feje egy harmadik utas térdén nyugszik, s testét is átkarolja ez a titokzatos személy, akit eddig nem látott, vagy talán csomagnak vélt, mivel mozdulatlanul, tetőtől
talpig beburkolva húzódott meg mögötte a bárka mélyén.
Iszonyú félelem nyilallott Consuelo szívébe, mert tudta, milyen könnyelmű bizalommal van
Karl Mayer iránt, s most arra gondolt, hogy talán ez a nyomorult ül mellette. Gyanúja csak
megerősödött, amikor látta, hogy az ismeretlen gondosan eltakarja az arcát. Szinte elviselhetetlen érzés volt Consuelónak, hogy e férfi mellén pihent, s csaknem szemrehányásokat tett
a Gondviselésnek, hogy e szörny oltalmazó karjában kellett átélnie az üdvös feledés és a
mondhatatlan nyugalom pár rövid pillanatát.
Szerencsére a bárka most földet ért, s Consuelo gyorsan felugrott, hogy megfogja Karl kezét
és partra szálljon; de megcsúszott az imbolygó ladikon, s ismét a titokzatos idegen karjába
hullt. Most kiegyenesedve látta, s a csillagok gyenge fényénél azt is észrevette, hogy az ismeretlen férfin fekete álarc van. De egy fejjel nagyobb volt Mayernél, s alakja, noha hosszú
köpeny fedte, karcsú és nyúlánk. A leány már megnyugodott, s elfogadva a férfi karját, amelyet ez szótlanul feléje nyújtott, mintegy ötven lépést tett a part mentén. Karl és a másik
evezős mögöttük haladt, s ez utóbbi megint intett Consuelónak, hogy maradjon csendben. A
táj magányos és néma volt; az erőd felől sem hallatszott lárma. Egy magas bozót mögött
négylovas kocsi várt rájuk, s az ismeretlen besegítette Consuelót, majd ő is melléje ült. Karl a
hátsó ülésen foglalt helyet, s a harmadik személy eltűnt, de a leány nem is ügyelt rá. Engedett
szabadítói csendes és ünnepélyes sietségének, s a kitűnő és jól rugózott hintó hamarosan
villámsebesen száguldott az éjszakában. A kerekek lármája és a lovak patkóinak csattogása
nem kedvez a beszélgetésnek. Consuelo kissé megijedt attól, hogy egymagában maradt az ismeretlen férfival. Mégis, amikor látta, hogy már veszély nélkül megszólalhat, kötelességének
érezte, hogy kifejezést adjon a hálájának és örömének. De társa nem válaszolt. A leánnyal
szemben ült, s tisztelettudóan fogta a kezét, de egyetlen szót sem szólt, majd a kocsi sarkába
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húzódott. Consuelo eleinte azt remélte, hogy elbeszélget vele, de e néma visszautasítás őt is
elhallgattatta. Pedig nagyon szerette volna tudni, melyik odaadó és nagylelkű barátjának
köszönheti szabadulását; s, bár nem ismerte, szorongó tisztelettel tekintett útitársára, de csak
képzeletében ruházhatta fel mindazokkal a regényes tulajdonságokkal, amelyek ilyen körülmények között szinte természetesnek látszanak. Végül még arra gondolt, hogy szabadítója a
Láthatatlanok alárendelt ügynöke csupán, hűséges szolga, aki kötelmei megsértését látná
abban, ha éjjel egyedül maradva egy hölggyel, szólni merészelne hozzá.
Kétórás vágta után egy sűrű erdő közepén álltak meg; a váltólovak, amelyeknek ott kellett
várniok, még nem érkeztek meg. Az ismeretlen férfi előrement, hogy megnézze, jönnek-e
már, vagy talán csak azért, hogy palástolja türelmetlenségét és nyugtalanságát. Consuelo is
leszállt, s egy ösvény homokján fel-alá járt Karllal, akitől sok mindent akart kérdezni.
- Hála Istennek, megint jó erőben van, signora - mondta neki hű csatlósa.
- És te, kedves Karl?
- Nem is lehetnék jobban, hiszen kegyed végre szabad.
- Mi van Gottliebbal?
- Gondolom, az ágyában van, Spandauban.
- Szent ég! Gottlieb ott maradt? Ő lakol majd miattunk?
- Nem lakol senkiért és semmiért. Amikor valaki megkongatta a riasztó harangot, vaktában
elrohantam, hogy megkeressem a signorét, mert láttam, nincs veszteni való idő. Nem tudtam,
merre menjek, s egyszerre Nanteuil alhadnaggyal, vagy Mayer toborzóval találtam magam
szemben. Nagyon sápadt volt...
- Találkoztál vele? Fenn volt, járt?
- Miért ne járt volna?
- Nem volt megsebesülve?
- Most jut eszembe: ő maga mondta, hogy a sötétben egy fegyvergúlára esett, s megsértette
magát, de nem súlyosan. Gondolhatja, hogy ez nem nagyon érdekelt akkor, s gyorsan megkérdeztem tőle, hogy kegyed hol van. Nem tudta, teljesen elvesztette a fejét. Az volt a benyomásom, hogy el akar árulni minket, mert a harang, amelyet hallottam és a hangját is felismertem,
az ő szobája mellett van, és azt a körletet riasztja. De aztán, úgy látszik, meggondolta magát,
mert ez a haramia jól tudta, hogy sok pénzt kereshet kegyed szökésén. Segített is, hogy lecsillapítsuk a vihart, s akivel csak találkoztunk, mindenkinek azt mondta, hogy megint az az
alvajáró Gottlieb volt az oka a felesleges riasztásnak. Amiben szegény Gottlieb is segítségünkre volt, mert alva találtuk az egyik sarokban, az a különös álom verte le lábáról, amely
napközben is sokszor meglepi, s bárhol, akár az udvar korlátja mellett is. Talán a menekülés
izgalmai miatt aludt el így, talpon állva, ami felettébb csodálatos, ha ugyan nem ivott ő is pár
cseppet abból a folyadékból, amellyel oly nagylelkűen itattam jó szüleit. Csak annyit tudok,
hogy bezárták a kezük ügyébe eső első szobába, nehogy megint a párkányra másszon, s én is
jónak láttam, ha egyelőre ott marad. Őt semmi vád nem érheti, az én szökésem pedig kellő
magyarázatot ad majd kegyed eltűnéséről. Schwartzék olyan mélyen aludtak, hogy nem
hallották a harangszót, s nyilván senki sem ment kegyed szobájához, hogy megnézze, nyitva
van-e, vagy zárva. Csak holnap lesz tehát komoly riadó. Nanteuil úr segített, hogy lecsillapítsam az izgalmat, s én azt mondtam neki, a körletembe megyek, hogy lefeküdjek, de kegyedet
kerestem mindenfelé. Szerencsére három lépésre volt attól az ajtótól, amelyen át menekülnünk kellett. Ezen a részen a foglárok mind a mi embereink voltak. Első pillanatban nagyon
megijedtem, mert úgy feküdt, mintha meghalt volna. De akár halott volt, akár élő, nem akar143

tam ott hagyni. A bárka már várt az árokban, s könnyen oda tudtam vinni. S akkor... nos,
akkor elég kellemetlen kis kalandban volt részem, de ezt majd máskor mesélem el, signora...
Amúgy is elég gyötrelmes napja volt ma, s amit elmondanék, csak újabb izgalommal járna.
- Nem, nem, Karl, mindent tudni akarok. Már elég erős vagyok, hogy bármit meghallgassak.
- Ismerem, signora, meg fog róni azért, amit tettem. Kegyed másképp látja a dolgokat.
Emlékszem, Roswaldban sem engedte...
- Karl, nagyon gyötör ez a titkolódzásod. Beszélj már, az ég szerelmére, akarom...
- No jó, signora; elvégre nem történt nagy baj; és ha bűn volna is, én felelek érte. Ahogy egy
mély boltív alatt haladtunk a bárkával, nagyon lassan, hogy ezen a visszhangos helyen ne
okozzak túlságos lármát az evezőmmel, egyszerre három embert láttam a boltívet félig eltorlaszoló gát végén. Beugrottak a bárkába, hogy lefogjanak. Meg kell mondanom, hogy az a
személy, akik kegyeddel a kocsiban ül, és már akkor velünk volt - tette hozzá Karl és lehalkította a hangját -, túlságosan megbízott Nanteuilben, s mihelyt túljutottunk az utolsó folyosón,
átadta neki a megbeszélt összeg kétharmadát. Nanteuil nyilván azt gondolta, hogy egyelőre
megelégszik ennyivel, a többit pedig a mi rovásunkra szerzi meg. Ott bújt tehát meg két hozzá
hasonló semmirekellővel, hogy elfogjon minket. Mindenekelőtt kegyed pártfogójával és
velem akart végezni, hogy senki se beszélhessen a pénzről, amit kapott. Ezért a három
haramia egyenesen életünkre tört. De útitársa, signora, bármilyen békés embernek látszik
egyébként, oroszlánként küzd, ha harcra kerül a sor. Nem felejtem el egyhamar, esküszöm.
Két gyors mozdulat, és máris megszabadult egyik támadójától, aki a vízbe zuhant; a másik
félelmében kiugrott a partra, s ülő távolságból figyelte, hogyan alakul az én csatám az alhadnaggyal. Sajna, signora, én nem bántam vele oly könnyedén, mint a nagyságos úr... akinek
nem tudom a nevét. Legalább félpercig tartott a dolog, ami nem válik becsületemre, mert ez a
Nanteuil, aki erős, mint egy bika, most puhának és elgyengültnek látszott, mintha félne, vagy az a
seb akadályozná, amelyről az előbb beszélt. Mikor aztán éreztem, hogy enged a fogása, felemeltem, és egy kissé megmártottam a lábát a vízben. A nagyságos úr akkor azt mondta: „- Ne öld
meg, már nem árthat.” De én, aki felismertem, s tudtam, hogy szívós, kegyetlen gazfickó,
mindenre képes, s ráadásul jól is úszik, amellett a bőrömön éreztem csapásainak erejét, meg
régi számadásom is volt még vele, nos, én nem tudtam türtőztetni magam, és ököllel fejbe
vágtam... s ez a csapás most már megóvja attól, hogy újakat kapjon vagy adjon. Isten nyugosztalja, és legyen irgalommal irántam. Úgy vágódott a vízbe, mint egy gerenda, s nem
lehetett többé látni, mintha csak márványból lett volna a teste. Társa, akit a nagyságos úr
ugyancsak a vízbe taszított, hamarosan felbukkant, s már a gátnál volt, ahol a harmadik martalóc, a legóvatosabb mindannyiuk közt, segítette, hogy felkapaszkodjon. Nem volt könnyű
dolog; olyan keskeny ott a töltés, hogy alig fértek el, s végül mindketten visszaestek a vízbe.
Miközben egymást szidalmazva küszködtek, s egy kis úszógyakorlatot is végeztek, én
gyorsan evezni kezdtem, s hamarosan arra a helyre értem, ahol már várt egy derék halász, aki
szavát adta, hogy megsegít pár evezőcsapással, ha majd átkelünk a tavon. Az volt a szerencsém, signora, hogy a roswaldi park szelíd vizein már gyakoroltam a tengerészmesterséget.
Amikor, emlékszik talán, kegyed szeme láttára vitézkedtem azon a nevezetes főpróbán, még
nem tudtam, hogy egyszer egy kevésbé ragyogó, de sokkal komolyabb tengeri csatában lesz
részem. Ez jutott eszembe, amikor már a tavon siklottunk, s nevettem, akár egy bolond, de
valahogy kárörvendve nevettem. Semmi zajt nem csináltam, legalábbis én nem hallottam. De
fogam vacogott, s mintha vasmarok szorította volna a torkomat, a homlokom meg csupa
veríték volt, fagyos, hideg veríték!... Látom, egy embert nem lehet csak úgy megölni, mint
egy legyet. Pedig nem ő az első, hiszen voltam háborúban; de a háború más! Ahelyett így,
éjjel, egy félreeső zugban, és egyetlen hang nélkül, szinte olyan ez, mint egy előre kitervelt
gyilkosság. Pedig jogos önvédelemből tettem. És egyszer már gondoltam gyilkosságra!...
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Emlékszik, signora? Ha nincs ott... megöltem volna! De nem tudom, nem bántam volna-e
meg később. Annyi bizonyos hogy csupa kárörömmel nevettem a tavon... És még most sem
tudom megállni... Olyan mulatságos volt, ahogy nyílegyenesen eltűnt az árokban! mint egy
nád, amelyet iszapba dugnak! s amikor már csak a fejét láttam, mielőtt végleg eltűnt volna, a
csapásomtól betört fejét... Könyörületes Isten! milyen csúf volt! Szinte megijedtem tőle!...
Most is látom!
Consuelo attól félt, hogy a nagy izgalom teljesen megzavarja Karlt, s ezért leküzdve felindultságát, egyre csitította és nyugtatta hűséges barátját. Karl szelíd, türelmes embernek
született, igazi cseh jobbágylélek volt. A tragikus élet, amelybe sorsa taszította, sehogy sem
egyezett természetével; s bár mindig helytállt, s néha bosszúra is szomjazott, lelkiismerete
egyre gyötörte, és ájtatos szíve iszonyattal telítődött. Consuelo igyekezett elterelni figyelmét e
gyászos gondolatokról, már azért is, hogy ő is szabaduljon gyötrő töprengéseitől. Ő is gyilkosságra készült e baljós éjjelen. Ő is lesújtott késével, s pár csepp vérét is kiontotta fertelmes
áldozatának. E hivő, egyenes lélek nem nézhet szembe a gyilkosság szándékával, nem juthat
ily végzetes elhatározásra, csak ha fájlalja és átkozza azokat a körülményeket, amelyek egy
tőr védelme alá helyezik az életet és a becsületet. Consuelo elbúsulva, zavarodottan nézett
maga elé, s már nem merte azt elmondani, hogy szabadsága olyan érték, amelyért vért is
onthatnak, ha akár egy gonosztevő vérét is.
- Szegény jó Karlom - mondta -, ma éjjel bizony a hóhér szerepét játszottuk! Nem borzalmas?
Vigasztaljon az a tudat, hogy nem mi akartuk, s még csak nem is láttuk előre, amire a szükség
kényszerített. Most mondj valamit arról az úrról, aki oly nagylelkűen segített szabadulásomban. Nem ismered?
- Nem ismerem, signora, most látom először, a nevét sem tudom.
- Hová visz minket?
- Azt sem tudom, signora. Megtiltották, hogy érdeklődjem; sőt azzal is megbíztak, figyelmeztessem kegyedet, ha a legkisebb próbálkozást teszi útközben, hogy megtudja, hol vagyunk,
vagy hová megyünk, kénytelenek lesznek magára hagyni. De biztos, hogy jó szándék vezeti
őket; én tehát elhatároztam, hogy nem szólok, hagyom, hogy vezessenek, akár egy gyermeket.
- Láttad az úr arcát?
- Egy pillanatra, a lámpa világánál, amikor kegyedet a bárkába hoztam. Szép arca van,
signora, soha ilyen szépet nem láttam még. Mintha király volna.
- Ilyen szép volna? Fiatal?
- Harmincéves lehet.
- Milyen nyelven szólt hozzád?
- A Szabad Csehek nyelvén, az igaz keresztények nyelvén! Csak öt-hat szót mondott. Milyen
öröm lett volna, hogy az én nyelvemen szólnak hozzám... ha nem abban a borzalmas pillanatban hallom! „Ne öld meg, már nem árthat.” Pedig tévedett, nagyon is ártalmunkra lehetett
volna, igaz, signora?
- És mit mondott, amikor arra a borzalmas elhatározásra jutottál?
- Azt hiszem, Isten bocsássa meg bűnömet, hogy nem látta. A bárka végébe ugrott, oda, ahol
kegyed aléltan feküdt; és attól való félelmében, hogy valami baj érheti, testével védelmezte a
signorát. Amikor pedig már a mély vízen és biztonságban voltunk, karjába vette, betakarta
egy jó köpennyel, amelyet nyilván ezért hozott magával, majd szívéhez szorította, mint anya a
gyermekét. Ó, signora, látszik, hogy nagyon szereti! Lehetetlen, hogy ne ismerné!
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- Talán ismerem, de hogy nem láthattam az arcát...
- Elég meglepő, hogy kegyed elől is elrejti! De hát ezek az emberek olyan különösek, hogy
semmin sem szabad csodálkozni.
- Milyen emberek? Mondd csak...
- Hát azok, akinek neve lovagok, fekete álarcosok, Láthatatlanok. Én sem tudok róluk többet,
mint a signora; pedig két hónapja az ő pórázukon vagyok, s ők bírtak rá apránként, hogy
segítsem és megmentsem kegyedet.
Most halk lódobogás hallatszott a pázsiton. Két perc alatt befogtak, és az új kocsis, aki nem a
király postájának egyenruháját viselte, pár szót váltott az ismeretlennel, majd lóra ült. Az
idegen most kezét nyújtotta Consuelónak, s mindketten a kocsiba ültek. A férfi hátrahúzódott,
a lehető legmesszebbre társnőjétől; s egyszer sem törte meg az éjszaka ünnepélyes csendjét,
csak óráját szólaltatta meg két órakor. Még távol voltak a virradattól, bár a hangafűben már
csipegtek a fürjek, s kutyaugatás is hallatszott a távoli tanyákról. Csodálatos éjszaka volt, a
göncölszekér csillagképe szinte vakítón szikrázott a sötét mennybolton. A kerekek robogása
elfojtotta a táj szelíd hangjait, s az utasok már háttal voltak az északi sarkcsillagnak. Consuelo
most megfigyelte, hogy délnek tartanak, Karl, a hátsó ülésen, egyre Mayer árnyképével
küszködött, őt vélte látni az erdei út minden fordulóján, a keresztek lábánál, az erdők magas
fenyőfái alatt. Cseppet sem gondolkozott tehát azon, milyen tájak felé vezeti jó vagy rossz
csillaga.
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XXI
Consuelo végül is megértette, útitársának eltökélt szándéka, hogy egyetlen szót sem szól
hozzá, s azt gondolta, neki is tiszteletben kell tartania ezt a különös fogadalmat, amellyel az
idegen nyilván a régi kóbor lovagok példáját követi. Hogy szabaduljon a sötét képektől és
szomorú következtetésektől, amelyek Karl elbeszélése nyomán szívét nyugtalanították, csak
ismeretlen jövőjére akart gondolni, a sok lehetőségre, amely reá vár, s e tűnődései során szelíd
emlékek rajzottak körülötte. Csak kivételes egyéniségek képesek rá, hogy szemlélődő tétlenség közben is irányítsák gondolataikat. Consuelónak sokszor volt alkalma, s főleg e háromhónapos magányban, amelyet Spandau erődjében töltött, hogy gyakorolja ezt a képességét,
amely egyébként nem annyira a szerencséseknek, mint inkább azoknak adatik meg, akik kemény munka árán sok veszéllyel meg üldözéssel dacolva igyekeznek sorsuk fölé emelkedni.
Mert el kell fogadnunk a kegyelmi állapot létét, a Gondviselés e titokzatos adományát, mert
anélkül azok, akik sohasem ismerték meg a balsorsot, lehetetlennek tartanák, hogy egy ember
megpróbáltatásai idején is erős és derűs maradjon.
A menekülő leány e különös helyzetében egyébként is érthető volt, hogy légvárakat épített. A
titok, amely sűrű ködként fogta körül, a végzet, amely egy fantasztikus világ felé sodorta, a
szinte atyai szeretet, amely csodák egyre megújuló sorával oltalmazta, hogyne ihlette volna
meg mindez a fiatal leány költői képzeletét? Felidézte magában az írás szavát, amelyet fogsága idején dallamba formált.
„Az angyalaimnak parancsolok tefelőled, és ők kezeikben hordoznak téged, hogy valamikor
meg ne üssed lábadat a kőbe.”
.....................................................................................................................................................
„Még ha szinte a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert az Úr
velem van.”
E szavaknak most világosabb és istenibb értelmük volt számára. A mai időkben, amikor már
nem hisznek a közvetlen kinyilatkoztatásban és az istenség érzékelhető megnyilvánulásában,
az ég támogatása és segedelme embertársaink jószándékában, rokonszenvében és odaadásában mutatkozik meg. Milyen simogató érzés, ha sorsunkat egy szerető lény gondjaira bízhatjuk, és ha, jelképesen szólva, ő hordoz minket! Oly nagy boldogság ez, hogy hamarosan meg
is rontana, ha nem küzdenénk az ellen, hogy visszaéljünk vele. Az anyja kebelén nyugvó
gyermek boldogsága ez, akinek színes álmait még nem zavarja meg a valóságos élet fenyegető közelsége.
Hogy ily gyorsan és váratlanul szabadult fogságából, Consuelóban álomként zsongtak ezek a
gondolatok, s szent gyönyörűségben ringatták, míg be nem csukódott a szeme: egész lénye
abba a testi-lelki nyugalomba süppedt, amelyet érző és jóleső megsemmisülésnek nevezhetnénk. Amikor felriadt, teljesen megfeledkezett néma útitársa jelenlétéről, pedig egész testével
hozzásimult, s feje a férfi vállán pihent. Egy pillanatig nem mozdult; álmában anyjával utazott
egy szekéren, s most a kart, amely támogatta, a zingara karjának vélte. Amikor teljesen magához tért, nagyon zavarba jött, hogy ilyen figyelmetlen; de az ismeretlen férfi karja varázsos
láncként fogta körül, s nem engedte el, hiába igyekezett a leány gyengéden kiszabadulni. Az
ismeretlen férfi aludt, s nyilván akkor ölelte át gépiesen társnőjét, amikor a fáradtság és a
kocsi ringása melléje sodorta. Consuelo derekát átkarolva összekulcsolta a két kezét, mintha
attól tartott volna, hogy álmától elgyengülve elejti értékes terhét. De ujjai most is erőteljesen
egybeforrtak, s Consuelo látta, hogy csak akkor szabadul, ha felébreszti társát. Nem merte
megtenni, s abban reménykedett, hogy a férfi álma öntudatlanságában végül is elengedi, s
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akkor ő is visszahúzódhat a helyére, s úgy tehet, mintha nem vette volna észre együttlétük
kényes körülményeit.
S miközben arra várt, hogy az ismeretlen mélyebben elaludjon, hiszen máris egyenletesen lélegzett, és mozdulatlansága is megnyugtató volt, Consuelón is erőt vett az álom, mert nagyon
kimerült a sok izgalomtól. Amikor megint felébredt, társának feje az övére hajolt, a maszk
félrecsúszott, arcuk egymáshoz simult, a lélegzetük is eggyé lett. Consuelo kiegyenesedett,
hogy távolabb húzódjon, s nem is gondolt arra, hogy az ismeretlen férfi arcára nézzen, ami
mindenképpen nehéz lett volna, mert még sötét volt künn, s főleg a kocsiban. Az ismeretlen
most melléhez szorította Consuelót, s testének melege valósággal megdelejezte a leányt, aki
már nem tudott, s nem is akart szabadulni. Semmi tolakodás, semmi erőszak nem volt e
szelíd, forró ölelésben, s e simogató mozdulat nem rémítette meg és nem mocskolta be
Consuelo tiszta szívét. Mintha bűvölet igézné, megfeledkezett tartózkodásáról, arról a szűzi
hidegségről, amelyet mindig, még a szenvedélyes Anzoleto karjaiban is megőrzött, s ő is
viszonozta a mély odaadó csókot, amelyet az ismeretlen férfi az ajkára lehelt.
Ahogy minden különös és szokatlan volt e titokzatos lényben, Consuelo akaratlan izgalma
sem lepte meg, s nem is tette bátrabbá vagy mámorosabbá. Még egyszer lassan a szívéhez
szorította a leányt; s bár félelmetes volt az ereje, a leány nem érezte azt a fájdalmat, amelyet a
heves szorítás egy törékeny lénynek mindig okoz. Még azt a riadalmat vagy szégyent sem
érezte, amely oly természetes lett volna, ha csak egy pillanatig arra gondol, hogy teljesen
megfeledkezett szokásos szemérméről. De egyetlen gondolat sem zavarta meg a mondhatatlan
biztonság érzését, amely ez ajánlkozó és viszonzott szerelem gyors fellobbanását kísérte. Soha
Consuelo nem ismert még ilyen pillanatot, ösztöneiben érezte, s világosan is látta; s oly teljes,
oly mély, oly isteni volt igézete, hogy tudta, semmi a világon már meg nem másíthatja. Az
ismeretlen férfi meg különleges lény volt, az angyalok küldötte, akinek szerelme őt is az
angyalok sorába emeli. S a férfi ujja, e virágok szirmánál simogatóbb érintés, végül lecsukta a
leány szemét, és Consuelo, mintha elvarázsolták volna, ismét álomba merült. A férfi most
ébren volt, de látszólag nagyon nyugodt, mintha legyőzhetetlen volna, mintha a kísértés nyilai
nem hatolhattak volna át tisztasága páncélján. Őrködött, miközben ismeretlen tájak felé repítette Consuelót, akár egy arkangyal, aki szárnya alatt óvja az istenség sugárzásától meggyengült, elalélt szerafimot.
Az ébredő, hideg nap végre kitépte Consuelót zsibbadtságából. Egyedül volt a kocsiban, s azt
kérdezte magában, vajon csak álmodta-e, hogy szerelmes. Le akarta húzni az egyik redőnyt;
de valamennyi kívülről volt bereteszelve, vagy olyan rugó mozgatta őket, amelynek nem
ismerte működését. A levegő azonban szabadon átjárta a redőnyök réseit, s Consuelo láthatta
is, gyorsan tűnő, kusza és tört vonalakban, az út fehér vagy zöld szegélyeit; de a tájat nem
tudta megfigyelni, s így még csak nem is találgathatta, milyen irányban haladnak. Mintha
végletes és zsarnoki módon őrködnének felette, rabságát új rabsággal váltva fel, s ez a gondolat egyszerre nyugtalansággal és félelemmel töltötte meg Consuelo szívét.
Hogy az ismeretlen már nem volt vele, a szegény bűnös leány már érezte döbbenete kábultságát és szégyene mardosását. Nyilván kevés operai leány (ahogy akkor az énekesnőket és
táncosnőket hívták) gyötrődött volna egy csók miatt, amelyet az éj homályában egy nagyon
tartózkodó idegennel váltott, különösképpen, ha tudjuk, hogy ez az ismeretlen, mint Karl
Porporinának bizonygatta, nagyon szép arcú és sudár termetű fiatalember. De az ilyen
bolondos könnyedség annyira távol állt a jó és bölcs Consuelo erkölcsétől és gondolkozásától,
hogy mélyen megalázva érezte magát. Albert szelleméhez esedezett bocsánatért, s lelke
mélyéig elpirult, hogy ilyen meggondolatlanul és méltatlanul hűtlen lett emlékéhez. Biztosan
lázrohamom volt, mondta magában, az est tragikus eseményei és szabadulásom öröme miatt.
Hogy képzelhettem volna különben, hogy szerelmes vagyok egy férfiba, aki egyetlen szót

148

sem szólt hozzám, akinek a nevét, de még vonásait sem ismerem! Olyan ez, mint az álarcosbálok szégyenletes kalandjai vagy az érzékek pillanatnyi fellángolása, amivel Corilla vádolta
magát előttem, s amit csak egy hozzá hasonló nőnél tartottam lehetségesnek. Milyen lenézéssel gondolhat rám az a férfi! És csak azért nem élt vissza eltévelyedésemmel, mivel
becsülete védelmében voltam, vagy esküje tiszteletre méltóbb feladatokra kötelezi, vagy talán
éppen azért, mivel csak megvetést érezhetett irántam! Bár tudná, bár megértené, hogy csak
lázrohamom, elmém megzavarodottsága volt gyengeségem oka.
Bármennyire vádolta magát Consuelo, nem tudott szabadulni valami keserű érzéstől, amely
lelkiismerete korholásánál is erősebb volt: nagyon fájlalta, hogy már nincs vele útitársa, akit
nincs joga, sem ereje vádolni vagy átkozni. Úgy élt a leány gondolatában, mint egy felsőbbrendű lény, akinek mágikus hatalma talán az ördögtől jő, de mindenképpen ellenállhatatlan.
Félt tőle, és mégis sajnálta, hogy ily hirtelen s talán örökre elszakadt tőle.
A kocsi lassított, s Karl kinyitotta a redőnyt. - Ha járni akar egy keveset - mondta -, a lovag úr
szívesen hozzájárul. A lejtő nagyon meredek a lovaknak, s erdőben vagyunk; azt gondolja,
hogy most nincs veszély.
Consuelo annyi időt sem hagyott Karlnak, hogy lehajtsa a hágcsót; a férfi vállára támaszkodva a homokra ugrott. Azt remélte, hogy most meglátja útitársát és alkalmi szerelmét. Valóban
látta, de harminc lépéssel előbbre, vagyis háttal feléje, s mint éjjel, most is bő, szürke köpenyébe burkolva. Járása, és ami keveset hajából és cipőjéből látni lehetett, előkelő úrról tanúskodott, olyan férfiról, aki gondosan ügyel arra, hogy, mint akkor mondták, gáláns öltözékével
növelje személyének varázsát. Kardjának markolata csillagként szikrázott a kelő nap sugaraiban, és hajának illata - a jól nevelt férfiak nagy körültekintéssel válogatták meg akkor rizsporukat - egy comme il faut úriember balzsamos nyomaként lebegett mögötte a friss reggeli
levegőben.
„Sajna - mondta magában Consuelo -, talán valami önhitt ficsúr, esetleg csempészfőnök vagy
gőgös nemes úr. Bárki legyen is, ma reggel hátat fordít nekem, s nyilván igaza van!”
- Miért nevezed lovagnak? - kérdezte Karltól, fennhangon fűzve tovább gondolatait.
- Mert a kocsisok is így szólítják.
- Milyen lovagnak?
- Egyszerűen lovag úrnak. De miért szeretné megtudni, signora? Ha ő ismeretlen akar
maradni, elég nagy szolgálatokat tett kegyednek, s élete kockáztatásával, hogy megnyugodjék
ebben. Ami engem illet, én akár tíz évig utaznék vele, és sosem kérdezném, hogy hová visz.
Olyan szép, olyan bátor, olyan jó, olyan derűs...
- Derűs? Ez az ember derűs?
- Bizony. És egy pillanatig sem tud hallgatni, annyira örül, hogy megmentette kegyedet.
Folyton Spandauról kérdez engem, meg kegyedről, Gottliebról, rólam, a porosz királyról. Én
meg sorjában mindent elmondok neki, amit tudok, ami velem történt, még a roswaldi kalandról is szóltam! Olyan jó, ha cseh nyelven beszélhet az ember, s egy értelmes lény hallgatja, aki
érti, amit mondok, nem úgy, mint az a sok szamár porosz, aki csak a maga kutyanyelvén tud
csaholni.
- Ő is cseh?
- Egyszer megengedtem magamnak ezt a kérdést, mire ő röviden, s kissé szárazon is, csak
annyit mondott: nem. Nem lett volna szabad kérdeznem, mikor őt csak a válaszaim érdeklik.
- Mindig álarcban van?
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- Csak amikor a signoréhoz közeledik. Tréfás ember lehet, s biztosan kíváncsivá akarja tenni
kegyedet.
Karl derűs bizalma nem nyugtatta meg teljesen Consuelót. Látta, hogy barátja eltökéltsége és
bátorsága valami gyermekes egyenességgel és szívbéli egyszerűséggel párosul, s tudta, hogy
az ilyen embereket könnyen félre lehet vezetni. Hiszen még Mayer jóhiszeműségében sem
kételkedett! Ő bátorította, hogy menjen csak e nyomorult szobájába. Most pedig vakon aláveti
magát egy ismeretlennek, segítségére van, hogy elhurcolják Consuelót, s talán még körmönfontabb, még veszélyesebb csábításoknak tegyék ki! Felidézte magában a Láthatatlanok
üzenetét: „Csapdát állítanak neked, új veszély fenyeget. Óvakodj mindenkitől, aki szökésre
biztatna, mielőtt határozott értesítést kapnál tőlünk. Légy erős stb.” Nem jött új levél, amely
ezt megerősítette volna, s Consuelo nagy örömében, hogy viszontlátta Karlt, azt hitte, ez a
hűséges embere csak segítségére lehet. De nem áruló-e az ismeretlen lovag? Hová viszi ily
rejtélyesen? Consuelo egy barátjára sem emlékezett, aki hasonlított volna a ragyogó külsejű
lovagra, ha ugyan nem Friedrich von Trenck a szabadítója. De Karl nagyon jól ismerte az
utóbbit, tehát nem lehetett ő. Saint-Germain gróf idősebb, Cagliostro alacsonyabb. Ahogy
Consuelo a távolból figyelte az ismeretlent, hogy valamelyik régi barátját fedezze fel benne,
végül is azt mondta magában, hogy sohasem ismert senkit, aki ilyen könnyed bájjal jár. Csak
Albertban volt ennyi méltóság. De az ő lassú járásában és szokásos levertségében nem volt
olyan erő és lovagi délcegség, mint az ismeretlen férfi mozgásában.
Az erdő egyre világosabb lett, s a lovak ügetni kezdtek, hogy utolérjék az utasokat, akik
messze előttük jártak. A lovag felemelte karját, s anélkül, hogy megfordult volna, meglobogtatott egy hónál fehérebb kendőt. Karl megértette a jelet, és a kocsiba segítve Consuelót, azt
mondta neki:
- Az ülés alatt levő málhákban fehérneműt és ruhákat talál, signora, s ha megéhezne, elegendő
ételt is, hogy reggelizzen vagy ebédeljen. Könyvek is vannak ott. Azt mondják, valóságos
gördülő fogadó ez, s hogy nem hagyhatja el egyhamar.
- Karl - mondta Consuelo -, arra kérlek, tudakold meg a lovagtól, hogy szabad leszek-e, ha
már átléptük a határt, s miután köszönetet mondtam neki, oda mehetek-e, ahová akarok.
- Ó, signora, sohasem mernék ily méltatlan dolgot kérdezni ettől a kedves embertől!
- Mindegy, tedd csak, amit kívánok. A legközelebbi váltónál megmondod, mit válaszolt,
hiszen velem nem akar beszélni.
Az ismeretlen válasza az volt, hogy Consuelo teljességgel szabad, és minden kívánságát
parancsnak tekintik; de menekülésének sikere, valamint vezetőjének és Karlnak élete függ
attól, hogy ne ellenkezzék az útirány és menedékhelyének megválasztásában. Karl gyermeki
szemrehányással a szemében azt is hozzátette, hogy a signora bizalmatlansága láthatóan
nagyon fájt a lovagnak, mert szomorú és komor arccal hallgatta kérdéseit. Consuelo lelkifurdalást érzett, s azt üzente Karllal, hogy a Láthatatlanok kezébe helyezi sorsát.
A nap baj nélkül telt el. Consuelo állami fogolyként kocsijába volt zárva és rejtve, s még csak
nem is találgathatta, merre visz az útjuk. Nagy örömmel váltott ruhát; mert amikor megvilágosodott, Mayer fekete vérének néhány cseppjét látta szoknyáján, és mindig elborzadt,
valahányszor odanézett. Olvasni próbált; de túlságosan gondterhelt volt. Elhatározta, hogy
alszik, amikor csak tud, s azt remélte, így lassan megfeledkezik utolsó kalandja gyötrő emlékétől. De amikor leszállt az éjszaka, és az ismeretlen a hátsó ülésen maradt, még nagyobb
zavar vett erőt rajta. A férfi nyilván nem felejtette el a dolgot, s tisztelettudó figyelme csak
azzal a következménnyel járt, hogy a leány még nevetségesebbnek és még bűnösebbnek
érezte magát. Az is bántotta, hogy a lovag azon a kényelmetlen, fárasztó helyen ül, amely nem
elég széles két embernek, s egy szolgának álcázott katona mellett, akinek bizalmas locsogása
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nyilván terhére lesz ennek a választékos modorú férfinak; meg hogy az ismeretlen nem tud
majd aludni, s a friss éjjeli levegőn kell dideregnie. Ez a végletes elszántság talán már hivalkodás is, s a lovag nyilván ellenállhatatlannak véli magát. Arra gondol-e, hogy Consuelo, kijózanodva képzelete első fellobbanásából, nem tudna védekezni túlságosan atyai közvetlensége ellen? Szegény gyermek csak azért ismételgette ezt magában, hogy írt találjon megbántott
önérzetére; pedig szerette volna megint látni a lovagot, és semmitől sem félt jobban, mint
megvetésétől vagy szigorú erényének diadalától, ami örökre elidegeníthette őket egymástól.
Éjfél felé egy vízmosás mélyén megálltak. Az ég felhőkkel volt borítva, a szél egy hegyi
patak morajlásával zúgott a lombok közt. „Signora - mondta Karl kinyitva az ajtót -, utunk
legnehezebb szakaszához értünk: át kell mennünk a határon. A merészség és a pénz, mondják,
minden akadályt legyőz. Mégsem volna helyes, ha kegyed az országúton és a rendőrök szeme
láttára kísérelné meg a dolgot. Én kisember vagyok, semmit sem kockáztatok. Lépésben vezetem a kocsit, egyetlen lóval, és azt mondom majd, most vásároltuk, s a gazdámhoz viszem egy
közeli birtokra. Kegyed kerülőt tesz a lovag úrral, s talán kissé nehéz ösvényeken kell
haladnia. Elég erősnek érzi magát, hogy egy mérföldet gyalogoljon rossz utakon?”
Consuelo bólintott, mire a lovag máris a karját nyújtotta. Karl még azt mondta:
- Ha előbb érkeznének a találkahelyre, minden aggodalom nélkül vár rám, ugye, signora?
- Semmitől sem félek - felelt Consuelo, s gyengéd büszkeséggel a szemében tekintett az ismeretlenre -, hiszen ennek az úrnak az oltalma alatt vagyok. De, szegény Karl - tette hozzá -,
téged nem érhet baj?
Karl vállat vont, és megcsókolta Consuelo kezét; majd elsietett, hogy befogja a lovat;
Consuelo pedig néma pártfogójával útnak indult a mezőn.
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Egyre jobban beborult; a szél vadul fújt, s a két menekülő csak nehezen jutott előre, mert hol
köves ösvényeken, hol bozótok közt, magas fűben kellett járniok, s ráadásul egy félóra múlva
szakadni kezdett az eső. Consuelo addig egy szót sem szólt társához; de most, hogy látta,
nyugtalankodik miatta, és menedéket keres, azt mondta:
- Ne aggódjék miattam, uram; erős vagyok, s csak az bánt, hogy annyi bajt és gondot vállal
egy személyért, akit nem ismer, és aki nem tudja, hogyan mondjon köszönetet jóságáért.
Az idegen most boldogan felemelte a karját, mert végre meglátott egy elhagyott viskót,
amelynek egyik zugában Consuelo megbújhatott a zuhogó esőben. A kunyhó csupa rom volt,
tetejét rég elvitték, s a fal egy előreugró része csak olyan kis helyet védett meg a záportól,
hogy a lovagnak szorosan Consuelo mellé kellett volna állnia, ha nem akar megázni. A férfi
mégis illő távolságban maradt, nehogy a leánynak bármi oka legyen az aggodalomra. De
Consuelo nem tudta tovább elviselni ezt az önfeláldozást. Hívta a férfit, s amikor látta, hogy
nem mozdul, elhagyta menedékét, s arra is volt ereje, hogy könnyed közvetlenséggel szóljon
társához:
- Most rajtam a sor, lovag úr, én is ázhatom egy keveset. Menjen a helyemre, ha már nem akar
mellettem állni.
A lovag vissza akarta vezetni Consuelót a védett sarokba, amely nagylelkű civódásuk tárgya
volt; de a leány ellenállt.
- Nem - mondta -, nem megyek. Látom, megbántottam ma reggel, amikor azt mondtam, hogy
a határ után szeretnék magamra maradni. Jóvá kell tennem a hibámat, hadd fizessek hát egy
kis meghűléssel.
A lovag végül engedett, és a menedékbe húzódott. Consuelo, érezve, hogy ki kell engesztelnie
ugyancsak odament, bár nagyon szégyenkezett, hiszen a férfi bátorításnak is vélhette magatartását. Gondoljon bár könnyelműnek, mondta magában, csak hálátlannak ne, s ez a legkevesebb, amivel jóvá tehetem hibámat. Az ismeretlen olyan jól megértette tépelődését, hogy távol
maradt tőle, már amennyire e két-három négyzetlábnyi területen tehette. A falhoz szorult, s
még a fejét is elfordította, nehogy a leány zavarba jöjjön, és azt gondolja, hogy ő biztatásnak
véli előzékenységét. Consuelo pedig csak ámult, hogy ez a férfi, aki némaságra ítélte magát, s
következőleg bizonyos mértékben őt is, ilyen jól megértette őt, és a maga érzéseit is ilyen
világosan ki tudta fejezni. Egyre nagyobb tisztelettel gondolt reá, s ez a különös tisztelet
annyira megdobogtatta a szívét, hogy alig tudott lélegzeni a fojtott légkörben, amelyet szinte
forróvá tett ennek az érthetetlenül rokonszenves férfinak a lehelete.
Egy negyedóra múlva a zápor lecsillapodott, s a két vándor ismét útnak indulhatott; de
Consuelo alig tudott járni a felázott ösvényeken. A lovag egy ideig nem változtatott szenvtelen tartózkodásán, noha a leány minden pillanatban megcsúszott, és beléje kapaszkodott, hogy
el ne essen. De aztán nem nézhette tovább, hogy így fáradjon, felemelte, és a leány tiltakozása
ellenére a karjában vitte, akár egy gyermeket. Igaz, ez a tiltakozás sohasem vált ellenállássá:
Consuelót a tehetetlenség jóleső érzése járta át. Így haladt előre, széllel és viharral szemben, e
komor lovag karjában, aki az éjszaka szelleméhez hasonlított, s oly könnyed és biztos léptekkel szökellt át, édes terhével a kezében, vízmosások és árkok felett, mintha ő is anyagtalan
lény lett volna. Végre egy kis folyó gázlójához értek. Az ismeretlen egy pillanatig sem állt
meg, a vízbe lépett, s ahogy a gázló mélyült, mindig magasabbra emelte Consuelót.
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A gyors és sűrű zápor azonban annyira megdagasztotta a patak vizét, hogy a zavaros, tajtékos
áradat zúgva, bömbölve s fenyegető örvénylésekkel tört magának utat. A lovag már derekáig
a hullámokban gázolt, s oly görcsös erőfeszítéssel tartotta a leányt a víz színe fölött, hogy
csak nehezen jutott előre a meder iszapjában Consuelo féltette, hogy elesik.
- Engedjen el - mondta -, tudok úszni. Az ég szerelmére, engedjen el! Az áram egyre erősebb,
elsodorja a víz.
Ebben a pillanatban egy heves szélroham kiszakította a velük szemben levő part egyik fáját,
és a nagy tömegben leomló föld és kő mintha egy ideig természetes gátként szegült volna
ellen a sebes áramlatnak. A fa szerencsére a folyó sodrásával ellentétes irányban zuhant le, s
az ismeretlen férfi már fellélegzett, de most a víz egy szűk utat találva az akadályok között,
oly szilaj erővel tört előre, hogy alig lehetett megküzdeni vele. A lovag megállt, s Consuelo
igyekezett kiszabadulni a karjából.
- Engedjen - kérlelte újra -, nem akarom, hogy miattam pusztuljon el. Nem vagyok gyenge,
sem gyáva; hadd küzdjek hát önnel együtt!
De a lovag megújult erővel szorította a szívéhez, mintha elhatározta volna, hogy vele együtt
vész el. A leány most már félt ettől a fekete álarc mögé rejtőző, hallgatag embertől, aki, mint a
régi német balladák vízi tündérei, talán az örvények mélyébe akarja ragadni. Nem mert többé
ellenkezni. Az ismeretlen több mint negyedóráig harcolt a hullám és a szél dühével, s ijesztő
hidegvérrel és makacssággal egyre a víz felett tartotta Consuelót, bár alig egy lábnyit jutott
előre négyöt perc alatt. Teljes nyugalommal ítélte meg helyzetét. Előremenni sem volt nehezebb, mint hátrálni; a legmélyebb hely már mögöttük volt, s érezte, ha megfordul, a víz e
mozdulata közben felemelheti, s ő elvesztené egyensúlyát. Végre elérte a partot, de most sem
tette le Consuelót, hanem egy pillanatnyi pihenés nélkül folytatta útját, míg csak meg nem
hallotta a szorongva várakozó Karl füttyszavát. Ekkor a katonaszökevény karjába adta drága
terhét, és ájultan a homokra zuhant. Lélegzete nehéz hörgés volt már csak, mintha megszakadt
volna mellkasa.
- Jóságos Isten, mindjárt meghal! - kiáltott Consuelo a lovagra vetve magát. - Nézd csak, Karl,
a halál hörgése ez. Vegyük le az álarcot, hogy könnyebben lélegezzen...
Karl engedelmeskedni akart, de az ismeretlen, nagy erőfeszítéssel felemelve jéghideg kezét,
megfogta a katona karját.
- Igaza van! - mondta Karl. - Megszegtem a fogadalmam, signora. Megesküdtem neki, ha akár
meghalna is, kegyed előtt nem nyúlok az álarcához. Fusson a kocsihoz, signora. A hátsó
ülésen van egy pálinkás flaskó, hozza ide, pár korty majd lelket önt bele. Consuelo fel akart
állni, de a lovag visszatartotta. Ha meg kell halnia, az ő lábánál akarta kilehelni lelkét.
- Megint igaza van - mondta Karl, aki durva külseje ellenére értette a szerelem titkait (ő is
szeretett). - Kegyednek kell ápolnia, nem nekem. Én meg elhozom a flaskót. Mondok valamit,
signora - tette hozzá halkan. - Azt hiszem, ha szereti egy kicsit, és van szíve, hogy ezt meg is
mondja neki, a lovag úr egykettőre leküzdi a baját. Különben nem állok jót semmiért.
Karl mosolyogva ment el. Ő távolról sem volt olyan nyugtalan, mint Consuelo; látta, hogy a
lovag lélegzése máris megkönnyebbült. De a riadt Consuelo azt hitte, hogy ez a nagylelkű
férfi utolsó perceit éli, átölelte hát két karjával, s csókokkal borította széles homlokát, az
egyedüli helyet, amely arcán fedetlen maradt.
- Az Isten szerelmére kérem - esedezett -, vegye ezt le; nem nézek oda, elmegyek, csak jusson
lélegzethez.
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Az ismeretlen megfogta, és lihegő melléhez szorította Consuelo két kezét, hogy érezze ezt a
jóleső meleget, meg azért is, hogy a leány ne könnyíthessen rajta arca felfedésével. Consuelo
egész lelkét adta e tiszta ölelésbe. Arra gondolt, amit Karl pár pillanattal előbb félig ingerkedve, félig meghatottan mondott neki.
- Ne haljon meg - mondta az ismeretlen férfinak -, ne hagyja el magát; nem érzi, hogy szeretem?
Alig mondta ki e szavakat, máris azt hitte, álmában beszélt. Úgy röppentek el ajkáról, hogy
nem is tudott róla. De a lovag hallotta. Nagy erőfeszítéssel felemelkedett, és térdre hullva
Consuelo előtt megcsókolta a leány térdét. Consuelo könnyekbe tört ki, s nem értette okát.
Karl hamarosan megérkezett a flaskóval. De a lovag félretolta a javallt gyógyszert, s a katonaszökevény vállára támaszkodva a kocsiba szállt, Consuelo pedig melléje ült. Nagyon nyugtalan volt, mert attól félt, hogy a lovag fázik átázott ruhájában.
- Ne aggódjon, signora - mondta Karl. - A lovag úr még nem hűlt le túlságosan. Majd betakarom a köpenyemmel, amelyet a kocsiba tettem, amikor láttam, hogy hamarosan megered az
eső; mert biztos voltam, hogy egyikük megázik. Ha száraz, vastag kabátot terítenek nedves
ruhára, az ember nem érzi a hideget. Olyan ez, mintha langyos fürdőben ülne, ami nem egészségtelen.
- Te is ezt csináld, Karl - mondta Consuelo. - Vedd magadra a kabátomat, mert te is megáztál,
amikor a kocsit hajtottad.
- Ó - nevetett Karl -, az én bőröm vastagabb, mint az uraké. Tegye a saját kabátját is a
lovagra. Takarja jól be; én meg pihenő nélkül viszem önöket a következő váltóig, ha akár
beleszakad is a ló.
Consuelo egy óra hosszat átölelve tartotta a lovagot; és feje, amelyet a férfi szelíden kebelére
vont, hatékonyabban sugározta az élet melegét, mint Karl akármilyen előírása vagy gyógymódja. A leány olykor ezt az ismeretlen homlokot kérdezte, leheletével melengette, hogy az
ott gyöngyöző veríték ne hűljön le. Amikor a kocsi megállt, a lovag oly erővel szorította
szívéhez társnőjét, hogy a leány megint örömmel érezte benne az élet és a boldogság teljességét. De a lovag máris kiugrott a kocsiból, és eltűnt.
Consuelo egy nagy csarnokot látott, s a kocsival szemben egy öreg, félparaszt szolgát, aki
fedett lámpával a kezében egy sövénnyel szegélyezett utat világított meg a leánynak. Egy
szerény külsejű ház mellett haladtak el, majd egy kerti lakhoz értek. A szolga kinyitott egy
ajtót, de nem követte a leányt. Consuelo egy újabb ajtón át egy nagyon tiszta és egyszerű kis
lakásba ért; csak két szoba volt itt: egy jól fűtött háló, kényelmes, vetett ággyal, és egy másik,
amelyben gyertyák világították meg a dúsan megrakott asztalt. Consuelo elszomorodott, mert
csak egy teríték volt az asztalon, és amikor Karl behozta a csomagokat, és felajánlotta szolgálatait, nem merte megmondani, hogy csak egy dolgot kérne, pártfogója jelenlétét a vacsorán.
- Egyél te is, jó Karlom, és feküdj le - mondta -, nincs szükségem semmire. Biztosan
fáradtabb vagy, mint én.
- Nem vagyok fáradtabb, mint ha csak esti imámat mondtam volna el a tűzhely mellett szegény párommal, Isten nyugosztalja! Mert megcsókoltam a földet, amikor megint Poroszország határain kívül voltam, bár tulajdonképpen nem tudom, hol vagyunk, Szászországban.
Csehországban, Lengyelországban, vagy talán Kínában, ahogy Roswaldban, Hoditz gróf úrnál
mondták.
- Hogy lehet az, Karl, hogy a hátsó ülésen utazva egy helyet sem ismertél fel, pedig sok várost
érinthettünk napközben?
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- Nyilván azért, signora, mert még sohasem jártam erre; aztán nem tudom elolvasni, ami a
falakra vagy a jelzőtáblákra van írva, meg azért is, mert egy városban vagy faluban sem álltunk meg, és a váltó mindig egy erdőben, vagy egy magánház udvarán várt ránk. De van egy
negyedik ok is: becsületszavamat adtam a lovag úrnak, hogy nem mondom meg a signorának.
- Ezzel kellett volna kezdened, Karl, mert akkor nem makacskodtam volna többé. De mondd
csak, nem beteg a lovag?
- Egyáltalában nem, signora; egyre jön-megy a házban, pedig nem lehet sok dolga, mert nem
látok itt mást, csak egy kevés beszédű öreg kertészt.
- Légy az ő segítségére, Karl. Szaladj, hagyj magamra.
- Mit tegyek most? Mert ő is elküldött magától, és azt parancsolta, csak a signorát szolgáljam.
- Hát akkor foglalkozzál önmagaddal, barátom, és álmodj szépeket a szabadságról.
Consuelo virradatkor feküdt le; és amikor felkelt és felöltözött, már kettőt ütött az óra. Derűsnek, ragyogónak látszott az idő. Consuelo ki akarta nyitni a redőnyöket; de mindkét szobában
titkos szerkezet zárta le őket, akárcsak a postakocsin, amelyben utazott. Ki akart menni; az
ajtók be voltak reteszelve a folyosó felől. Consuelo visszament az ablakhoz, s egy szerény
gyümölcsös első fasorait látta maga előtt. Semmi sem jelezte egy város vagy egy forgalmas út
közelségét. A ház teljesen csendes volt; künn is csak a bogarak zümmögését, a tetőn ülő
galambok turbékolását lehetett hallani, s időnként egy taliga kerekének panaszos csikorgását a
távolabbi sétányokon, ahová Consuelo már nem láthatott el. Gépiesen hallgatta e fülének oly
kedves zajokat, hiszen már jó ideje nem volt része a vidéki élet visszhangjaiban. Most is
fogolynak érezte magát, s némi nyugtalanság ébredt a szívében, hogy ily gondosan elzárják a
külvilágtól. De szívesen viselte volna el egy ideig új rabságát ebben a cseppet sem zord
környezetben, s a lovag szerelmére sem gondolt oly iszonyattal, mint Mayeréra.
Jóllehet a hűséges Karl lelkére kötötte, hogy azonnal csengessen, mihelyt felkel, nem akarta
zavarni, mert azt gondolta, hogy hosszabb pihenésre van szüksége, mint neki. De mindenekelőtt attól félt, hogy felébreszti másik útitársát, aki nyilván halálosan kimerült. A szomszéd
szobába ment tehát, s ott könyveket meg írószerszámot talált az asztalon, amelyről, anélkül
hogy észrevette volna, már elvitték az előző esti vacsora maradékait.
A könyvek nem nagyon csábították; túlságosan izgatott volt, semhogy olvasni tudott volna, s
mivel e nagy tanácstalanságában ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy rögzítse az előző éj
eseményeit, elhatározta, hogy egy pillanatig sem késlekedik. És minthogy tulajdonképpen
most is őrizetben volt, arra gondolt, hogy naplóját folytatja, s bevezetőként a következő
sorokat írta egy különálló lapra:
Kedves Beppo, csak a te számodra folytatom különös kalandjaim történetét. Veled mindig nyíltan beszéltem, mert egyidősek vagyunk, s gondolkozásunk is sokban hasonlít,
neked elmondhatom tehát minden érzelmemet, azokat is, amelyeket más barátaim nem
értenének, s nyilván nálad szigorúbban ítélnének meg. E pár szóból biztosan kitaláltad
már, hogy nem érzem magam vétlennek; tudom, nem cselekedtem mindig helyesen, de
még nem tudom felmérni, milyen mértékben tettem ezt, és mik lesznek a következmények.
Joseph, mielőtt elmesélném, hogyan szabadultam Spandauból (s ezt most, hogy őszinte
legyek, szinte semmiségnek érzem ahhoz képest, ami azóta foglalkoztat), meg kell mondanom... hogy is mondjam?... magam sem tudom. Talán csak álmodtam volna? Pedig
érzem, hogy a fejem lázas, és szívem úgy dobog, mintha ki akarna szakadni mellemből,
hogy egy másik lélekkel egyesüljön... Hadd mondom hát egész egyszerűen, mert,
kedves barátom, jó pajtásom, minden ebben az egy szóban van: szeretek.
155

Egy ismeretlent szeretek, egy férfit, akinek nem láttam arcát, és nem hallottam hangját.
Most biztosan azt gondolod, hogy megőrültem, s igazad is van: a szerelem igazi őrület.
Figyelj, Joseph, és halljad, hogy megismertem a boldogságot, amely hasonlíthatatlanul
több, mint első, velencei szerelmem ábrándjai; ez a boldogság mámorossá tesz, s a
szégyent sem érzem, hogy ily gyorsan és bolondul szívembe fogadtam, sem a félelmet,
hogy vonzalmam talán nem jól választott vagy éppen viszonzatlan marad... Mert érzem,
engem is szeretnek!... És ne hidd, hogy valami káprázatban élek, mert most valóban,
sőt, mondhatnám, eszeveszetten szerelmes vagyok. Miért ne lennék? a szerelem Istentől
jő. Nem tőlünk függ, hogy kigyulladjon kebelünkben, ahogy egy gyertyát gyújtanánk
meg az oltár előtt. Bármennyire igyekeztem, hogy szeressem Albertot (s e nevet már
csak remegő kézzel írhatom le), nem tudtam lángra lobbantani a szent tüzet; amióta őt
elvesztettem, emlékét jobban szeretem, mint ahogy személyét szerettem. Ki tudja,
hogyan szeretném most, ha visszaadnák nekem?...
Alighogy ezeket az utolsó szavakat leírta, Consuelo mindjárt áthúzta őket, talán nem eléggé,
hogy olvashatatlanná váljanak, de eléggé, hogy ő maga szabaduljon a rémülettől, hogy erre
gondolt. Nagyon izgatott volt; mert lényének legbelsejében akarata ellenére lelepleződött,
hogy ezúttal valóban lángolóan szerelmes. Hiába próbálkozott, hogy folytassa az írást, s így
jobban megértse saját szívének titkát. Semmi mást nem talált felfoghatatlan érzésének kifejezésére, csak ezeket a rettenetes szavakat: „Ki tudja, hogyan szeretném Albertot, ha visszaadnák nekem.”
Consuelo nem tudott hazudni; azt hitte, szerelemmel szereti egy halott emlékét; de most
érezte, hogy túlárad benne az élet, s valóságos szenvedélye megsemmisíti képzelt szenvedélyét.
Megpróbálta elolvasni, amit leírt, hogy szabaduljon szelleme zavarodottságától. De ahogy
olvasott, saját szavaiban is csak zavarodottságot látott; s végül lemondva arról a reményéről,
hogy elég nyugalmat talál gondolatai egybefogására, s érezve, hogy meddő erőfeszítése lázassá teszi, összegyűrte, és az asztalra dobta a papirost, hogy majd később elégesse. Reszketett,
mint egy bűnös lélek, arca tüzelt, izgatottan fel s alá járt, és semmire sem tudott gondolni,
csak arra, hogy szeret, s már nem is kételkedhet ebben többé.
Kopogtak a háló ajtaján, Consuelo visszament, s beengedte Karlt. A hű szolga arca piros volt,
szeme zavarodott, szája elbiggyedt. Consuelo azt hitte, hogy Karl halálosan kimerült, de válaszaiból hamarosan megértette, hogy borral vagy sörrel ünnepelte szerencsés megérkezésük
első reggelét. Ez volt szegény Karl egyetlen hibája. Egy kis adag tolakodón bizalmassá tette;
egy nagyobb adag félelmetessé tudta tenni. Szerencsére most megmaradt a jókedv és a közlékenység adagjánál, s bár ivás után egész nap aludt, még nem szabadult hatásától. Imádja a
lovag urat, nem tudott másról beszélni. A lovag úr olyan jó, olyan emberséges, és cseppet sem
gőgös a szegény néppel! Nem engedte, hogy Karl kiszolgálja, maga mellé ültette az asztalnál,
arra kényszerítette, hogy vele egyen, a legjobb borból töltött neki, minduntalan koccintott
vele, és úgy állta a sarat, mintha vérbeli szláv volna.
- Milyen kár, hogy olasz - mondta Karl -, megérdemelné, hogy cseh legyen; éppolyan jól bírja
a bort, mint én.
- No, ezzel nem mondtál éppen sokat - felelt Consuelo, aki nem volt elragadtatva a lovag
képességétől, hogy versenyt tud inni a szolgákkal.
De mindjárt meg is bánta, hogy nála vagy barátainál alsóbbrendűnek véli Karlt, mikor ez oly
sok szolgálatot tett neki. Amellett, mondta magában, a lovag talán azért kereste e hű szolga
társaságát, hogy róla beszélhessen vele. Karl szavaiból aztán hamarosan megtudta, hogy nem
tévedett feltevésében.
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- Ó, signora - folytatta a legény gyermeki áhítattal -, ez a derék fiatalember a bolondulásig
szereti kegyedet; bármi bűnre, még aljasságra is képes volna a signoráért!
- Ezt sose kívánnám tőle - felelt Consuelo, akinek cseppet sem tetszettek ezek a kifejezések,
bár Karl nyilván nem értette igazi jelentésüket. - Meg tudnád mondani - folytatta, hogy másra
terelje a szót -, miért vagyok itt bezárva?
- Ami ezt illeti, signora, ha tudnám is, előbb kivágatnám a nyelvem, de meg nem mondanám;
becsületszavamat adtam a lovagnak, hogy egyetlen kérdésére sem válaszolok.
- Köszönöm, Karl. Látom, jobban szereted a lovagot, mint engem.
- Nem igaz! Ezt nem mondtam; de minthogy ő bebizonyította, hogy minden kegyed
érdekében történik, meg kell tennem, akár kegyed ellenére is.
- Hogy bizonyította be?
- Azt nem tudnám megmondani; de szent igaz. Azt is megparancsolta, hogy őrizzem, tartsam
zár alatt, s mindig egymagában, míg csak meg nem érkezünk.
- Nem maradunk itt?
- Már éjjel indulunk. De nappal nem utazunk többé, hogy ne fárasszuk kegyedet, meg más
okból is, amiről nem tudok.
- És egész idő alatt te leszel a foglárom?
- Ahogy mondja, signora; az evangéliumra esküdtem.
- Rendben van, Karl. Látom, a lovag úr szereti a tréfát. De megnyugszom a sorsomban;
inkább te vigyázz rám, mint Schwartz úr.
- Én jobban is fogok vigyázni - felelt Karl kedélyes nevetéssel. - Most pedig megkezdem a
szolgálatomat, és vacsorát rendelek.
- Nem vagyok éhes, Karl.
- Nem, az nem lehet: ennie kell, mégpedig jól. Ez az előírás, signora; az előírás, ahogy
Schwartz úr mondogatta.
- Ha mindenben utánzod, nem fogsz arra kényszeríteni, hogy egyem. Ő nagyon boldog volt,
ha másnap újra megfizettethette velem az előző esti vacsorát, amelyet gondosan félretett.
- Persze, ő csak az üzletre gondolt. De én nem tehetem, mert az üzlet a lovag úrra tartozik. Ő
pedig nem fukarkodik, két kézzel szórja az aranyat. Csuda gazdag lehet, mert ha nem,
hamarosan nyakára hág apai örökségének.
Consuelo gyertyát hozatott, és a másik szobába ment, hogy elégesse az írást. De hiába kereste,
hiába kutatott mindenfelé, sehol sem találta.
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XXIII
Néhány pillanattal később Karl visszajött, s egy levelet adott át Consuelónak. A leány nem
ismerte az írást, s nagyjában a következőket olvashatta:
Elhagyom, s talán soha nem látom többé viszont. Lemondok arról a három napról,
amelyet még kegyed mellett tölthettem volna, s ezt a három napot talán soha az életben
vissza nem kapom. A magam akaratából mondok le róluk, így kell tennem. Egy nap
talán méltányolni fogja e szent áldozatomat.
Igen, szeretem, én is eszeveszetten szeretem! Pedig nem ismerem jobban, mint ahogy
kegyed engem ismer. Ne tudja tehát érdememül, amit kegyedért tettem. Igen magas
rendelkezéseknek engedelmeskedtem, hivatásom kötelmeit teljesítettem. Csak kegyed
iránt érzett szerelmemet vegye figyelembe, szerelmemet, amelyet csupán távozásommal
tudok bizonyítani. Ez a szerelem éppoly szenvedélyes, amilyen tisztelettudó. Oly tartós
lesz, amilyen hirtelen és oktalanul fellobbant. Vonásait alig láttam, semmit sem tudok
életéről; de éreztem, hogy lelkem kegyedé, és már soha többé vissza nem vehetem. Ha
oly szennyes volna is múltja, amilyen tiszta a homloka, akkor is tisztelettel és szeretettel
gondolnék kegyedre. Most elmegyek, s szívem csupa gőg, öröm és keserűség. Szeret
engem! Elviselem-e majd válásunk gondolatát, ha egyszer a kegyeddel és velem
rendelkező szörnyű hatalom erre ítél?... Nem tudom. Ebben a pillanatban nem lehetek
szerencsétlen, bármi iszonyat is van bennem: túlságosan mámoros vagyok szerelmétől
és az enyémtől, semhogy szenvednék. És bár hasztalan keresném is egész életemben,
nem panaszolnám, hogy találkoztunk, s egyetlen csókjában olyan boldogságot ízleltem
meg, amely örökös vágyakozást ébresztett bennem. Nem veszíthetem el azt a reményemet sem, hogy egy nap megtalálom; s ha csak egy pillanatra látom is, ha soha nem
ismerem meg szerelmének más tanúságát, csak azt az egyetlen áhítatos lélekkel váltott
csókot, akkor is százszor boldogabb leszek, mint akkor voltam, mielőtt megismertem.
Most pedig, szent leány, szegény, megzavart lélek, gondolj szégyenkezés és riadtság
nélkül azokra a rövid, isteni pillanatokra, amikor érezted, hogy szíved osztozik szerelmemben. A szerelem Istentől jő, te magad mondtad, s nem tőlünk függ, hogy elfojtsuk
vagy magasra lobbantsuk lángját. Ha nem volnék is méltó hozzád, hirtelen ölelésed,
amellyel enyémre válaszolni kényszerültél, az ég ihletése volt. De a Gondviselés
őrködik feletted, s nem akarja, hogy szereteted kincse egy önző és hideg szív mocsarába
vesszen. Ha hálátlan lennék, válaszod tévelygő nemes ösztön, hiábavaló szent lelkesség
volna csupán; imádlak, s bármiféle ember legyek is, nem tévedtél, amikor azt hitted,
hogy szeretnek. Nem mocskolt be szívem dobogása, karom ölelése, ajkam lehelete. Kölcsönös bizalmunk, vak hitünk, ellenállhatatlan lendületünk egyetlen szempillantás alatt
valami fenséges önfeledkezésbe emelt mindkettőnket, s odaadásunkat egy soha el nem
múló szenvedély szentesíti. Miért is bánkódnánk miatta? Tudom, van valami ijesztő
abban a végzetben, amely egymás felé lökött bennünket. De, látod, Isten ujja ez. Engedelmeskednünk kell neki. Magammal viszem ezt az ijesztő titkot. Őrizd meg te is, ne
bízd senkire. Beppo talán nem értené. Bármilyen legyen ez a barátod, csak én tisztelhetlek őrületedben, és becsülhetlek gyengeségedben, mert ez a gyengeség és őrület az
enyém. Isten veled! talán örökre búcsút mondok neked. Pedig szabad vagyok a világ
törvénye szerint, s gondolom, te is. Csak téged szerethetlek, s látom, te sem szeretsz
mást... De sorsunk nincs a kezünkben. Engem örök fogadalom köt, s nyilván hamarosan
téged is; mert a Láthatatlanok hatalmában vagy, s e hatalom korlátlan. Isten veled
tehát... keblem megszakad, de Isten erőt ad majd, hogy teljesítsem, ezt az áldozatot, és
még fájdalmasabbakat is, ha ugyan vannak ilyenek. Isten veled... Isten veled... Jóságos
Istenem könyörülj rajtam!
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A levél végén nem volt név, s írása kusza vagy talán elferdített.
- Karl! - kiáltott Consuelo sápadtan, remegve. - A lovag adta neked ezt a levelet?
- Igen, signora.
- Ő írta?
- Igen, signora, s nagy kínlódással. Jobb keze megsebesült.
- Megsebesült, Karl? Súlyosan?
- Talán. A seb elég mély, de a lovag láthatóan nem törődik vele.
- Hogy sebesült meg?
- Múlt éjjel, amikor a határ előtt lovakat váltottunk, a rúd mellé fogott ló nekiiramodott,
mielőtt a kocsis a magáéra ült volna. A signora egyedül volt a kocsiban; a kocsis meg én
négy-öt lépés távolságban. A lovag állította meg a lovat, ördögi erővel, s egy oroszlán bátorságával, mert nagyon vad állat volt...
- Igen, éreztem, hogy a kocsi erősen megrázkódik. De te akkor azt mondtad, hogy nincs
semmi baj.
- Akkor még nem láttam, hogy a lovag úr a hám egy csatjával megsértette a keze fejét.
- Mindig miattam! És mondd, Karl, elment már a lovag?
- Még nem, signora; de már nyergelik a lovát, s én elkészítettem az útipoggyászát, aki őt kegyednél helyettesíti, megérkezett. Remélem, hamarosan viszontlátjuk, mert nagyon sajnálnám, ha
nem így volna. De semmit sem ígér, és minden kérdésemre csak azt válaszolja: Talán.
- Hol a lovag, Karl?
- Nem tudom, signora. A szobája nincs messze. Adjak át neki valami üzenetet?
- Ne mondj neki semmit, majd írok. De mégse... mondd neki, hogy köszönetemet szeretném kifejezni... egy pillanatig látni, csak éppen megszorítani a kezét... Siess, rohanj, félek, hogy már elment.
Karl máris távozott, Consuelo pedig mindjárt megbánta, hogy üzent vele. Azt mondta magában, a lovag útközben talán azért kerülte el őt mindig, a végső szükséges pillanatait kivéve,
mivel fogadalmat tett a különös és félelmetes Láthatatlanoknak. Elhatározta, mégis ír neki; de
alig vetett a papírra, s húzott át néhány szót, valami halk neszt hallott. Amikor felemelte a
szemét, látta, hogy a fal egy fatáblája lassan kinyílik; nyilván rejtett ajtó volt a szobája és a
szomszéd helyiség között, amelyben feltehetően a lovag lakott. De a tábla csak annyira fordult
ki, hogy egy kesztyűbe burkolt kéznek adjon helyet. A kéz mintha hívta volna Consuelót,
mire a lány odaszaladt, megfogta, és azt mondta: „A másikat, a sebesült kezét!”
Az idegen a tábla mögött volt, s a leány nem láthatta. S amikor a jobb kéz nyúlt feléje, megragadta, gyorsan levette róla a kötést, s látta a sebet, amely valóban mély volt. Megcsókolta, s
kendőjével beburkolta; majd kivéve kebléből a kis keresztet, amelyet babonásan szeretett, e
szép kézbe, a vér bíborától szinte vakítón fehér kézbe helyezte.
- Legyen a magáé - mondta neki -, ez a legnagyobb kincsem a világon, anyám öröksége, boldogságom záloga, amely mindig velem volt. Még senkit sem szerettem annyira, hogy nekiadjam ezt a kincsemet. Őrizze meg, míg újra nem látom.
Az ismeretlen most sem mutatkozott, csak a fatábla mögé vonta, s csókjaival és könnyeivel
borította Consuelo kezét. Majd meghallva Karl lépteit, mert a katona most érkezett az üzenettel, elengedte a leány kezét, és gyorsan becsukta a táblát. Consuelo egy retesz csikorgását
hallotta. De hiába figyelt, hogy ellesse az ismeretlen hangját. A lovag halkan beszélt, vagy
talán már ott sem volt.
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Karl pár pillanattal később visszajött.
- Elment, signora - mondta szomorúan -, elment, s búcsút sem mondott kegyednek, az én
zsebeimet viszont megtöltötte aranydukátokkal, hogy legyen pénzünk, mondta, ha valami váratlan dolog adódik útközben, mert a rendes költségekről amazok gondoskodnak... vagyis
Isten vagy az ördög, a fene tudja! Most egy kis fekete ember van itt, ki nem nyitná a száját,
csak ha kurta, pattogó parancsait adja, nem nekem találták ki, mondhatom; ő helyettesíti a
lovagot, s abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy vele ülök hátul, ami nem kecsegtet
szórakoztató csevegéssel. Szegény lovag! adja az ég, hogy visszajöjjön hozzánk.
- Kötelesek vagyunk követni a kis fekete embert?
- A legteljesebb mértékben, signora. A lovag esküt vett tőlem, hogy utódjának éppúgy engedelmeskedem, mint neki. De hagyjuk, signora, itt a vacsorája. Ne nézze olyan megvetéssel,
nagyon jól van elkészítve. Este indulunk, s csak ott állunk meg, ahol... Isten vagy az ördög,
mint előbb mondtam, jónak látja.
A levert, döbbent Consuelo már nem is hallotta Karl fecsegését. Nem útjáról vagy új vezetőjétől félt. Most, hogy drága ismeretlenje elhagyta, minden közönyös volt már számára. Mély
szomorúság fogta el, de hogy mégis kedvére tegyen Karlnak, gépiesen csipegetni kezdett az
ételekből. De mivel inkább sírhatnékja volt, nem ehetnékje, egy csésze kávét kért, hogy kissé
visszanyerje testi erejét és bátorságát. Karl meghozta a kávét.
- Tessék, signora - mondta -, a kicsi úr saját kezével készítette, hogy minél jobb legyen. Ez az
emberke biztosan urasági inas vagy talán komornyik volt valahol, s amellett nem is olyan
gonosz, mint amilyennek látszik. Jó fiú ez alapjában véve, csak épp nem szeret beszélni.
Képzelje, legalább százéves pálinkával kínált, soha életemben nem ittam még ilyen jót. Csak
egyszer kóstolná meg, signora, mindjárt látná, hogy a legjobb kávénál is többet ér...
- Jó Karl barátom, menj csak vissza a pálinkádhoz, engem meg hagyj békén - mondta
Consuelo. Gyorsan megitta a kávét, és egyáltalában nem törődött a minőségével.
Alig állt fel az asztaltól, valami különös bódultságot érzett. Amikor Karl bejött, hogy jelentse,
a kocsi készen áll, székében szunnyadva találta úrnőjét.
- Add a karod - mondta Consuelo -, nehezen állok a lábamon. Azt hiszem, lázam van.
Olyan gyenge volt, hogy valami ködfátyolon át látta a kocsit, új vezetőjét, meg a ház gondnokát, akinek pénzt küldött Karllal, de az nem akarta elfogadni. Mihelyt útnak indultak,
Consuelo mélyen elaludt. A kocsi úgy volt elrendezve, párnákkal felszerelve, mintha ágy lett
volna. Ettől a pillanattól kezdve Consuelo semmiről sem tudott; nem figyelte meg, mennyi
ideig tart az útjuk, sem azt, hogy éjjel van-e, vagy nappal, hogy időnként megpihennek-e,
vagy szünet nélkül robognak. Egyszer-kétszer látta Karlt az ajtóban, de nem értette kérdéseit,
sem ijedelmét. Érezte, hogy a kis ember az ütőerét fogja, majd frissítőt itat vele.
- Nincs semmi baj, asszonyom, máris jól van.
Pedig Consuelo valami különös nyugtalanságot, legyőzhetetlen csüggedtséget érzett. Nehezen
látott, mert szemhéja nehéz volt, s minduntalan lecsukódott; gondolkodása sem volt elég
tiszta, hogy megkülönböztesse a tekintete előtt elsuhanó tárgyakat. Minél többet aludt, annál
többet kívánt aludni. Már azzal sem törődött, hogy beteg-e, s Karlnak is csak azokat a
szavakat ismételgette, amelyeket utoljára mondott neki: „Hagyj békén, jó Karl.”
Később már valahogy szabadabbnak érezte testét és elméjét, és ahogy körülnézett, látta, hogy
egy pompás ágyban fekszik, négy aranyrojtos, széles fehér selyemfüggöny között. Kis útitársa, aki szintén fekete álarcot hordott, akár a lovag, egy kis üvegcsét szagoltatott vele, mire
felszakadoztak szelleme felhői, s mintha napfény törte volna át az elméjét borító ködöt.
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- Ön orvos, uram? - kérdezte Consuelo némi erőfeszítés után.
- Igen, nagyságos grófné, parancsára - felelt a férfi olyan hangon, amelyet a leány nem vélt
teljesen ismeretlennek.
- Beteg voltam?
- Csak múló rosszullét volt az egész. Most biztosan sokkal jobban van.
- Jól érzem magam, s köszönöm fáradozását.
- Mindig szolgálatára vagyok, s csak akkor jelentkezem ismét nagyságod előtt, ha betegség
okából hívat.
- Utam végére értem?
- Igen, asszonyom.
- Szabad vagyok, vagy fogoly?
- Lakhelyének falai között teljesen szabad.
- Értem, egy nagy és szép börtönben vagyok - felelt Consuelo, körülnézve a tágas, világos
szobában, amelynek falait arannyal áttört fehér lampasz borította, és csodálatosan megmunkált aranyozott fafaragványok ékesítették. - Láthatom Karlt?
- Nem tudom, nem én rendelkezem itt. De megyek is, nagyságos grófné, már nincs szüksége
rám, s tiltva van, hogy önnel beszélgessek.
A fekete ember távozott. A még gyenge, bágyadt Consuelo fel akart kelni. Nem látott más
ruhát, csak egy csodálatosan puha, fehér gyapjúszőttesből készült hosszú köntöst, amely egy
római hölgy tunikájára emlékeztette. Amikor kezébe vette, egy papírlap hullott ki belőle, s
Consuelo a következő, arany betűkkel írt sorokat olvashatta:
A neofiták szeplőtelen ruhája ez. Ha lelked be van szennyezve, az ártatlanság e nemes
köntöse Déianeira19 égető tunikája lesz testeden.
Consuelo, aki mindig megbékélt lelkiismerettel, s talán még egy ennél is mélyebbről fakadó
békében élt, mosolygott, és gyermeki örömmel vette magára a szép ruhát. Megint elolvasta a
levelet, s most már szinte együgyűen fellengzősnek találta. Majd odament a gazdag, fehérmárvány öltözőasztalhoz, amelyen egy nagy tükör állott, ízléses keretét aranyozott, csigavonalú
cirádák díszítették. De Consuelo figyelmét főként az a felirat kötötte le, amelyet a tükör fölötti
díszben helyeztek el:
Ha lelked oly tiszta, mint az én kristálylapom, el nem múlón fiatalnak és szépnek látod
magad benne; de ha bűn érintette szívedet, erkölcsi rútságod ijesztő képe tekint rád.
„Sosem voltam szép, sem bűnös - mondta magában Consuelo -, a tükör tehát mindenképpen
hazudik.”
Félelem nélkül megnézte magát, és nem találta, hogy rút volna. Szép lebegő ruhája és a vállára hulló fekete haja egy ókori papnő képét idézte; de döbbenten látta, hogy milyen sápadt.
Szeme nem volt oly tiszta és csillogó, mint máskor. „Megcsúnyultam volna - töprengett
magában -, vagy bűnösnek vélne a tükör?”

19

Déianeira a görög mitológiában Héraklész felesége. Nesszosz, a kentaur, akit Héraklész lenyilazott,
haldokolva, pár cseppet adott Déianeirának a Héraklész nyilának mérgével elegyült véréből, azzal,
hogy Déianeira ezzel örökre biztosíthatja magának férje szerelmét. Déianeira átitatta a vérrel
Héraklész ingét, mire a hős meghalt, Déianeira pedig öngyilkos lett.
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Kinyitotta az öltöző egyik fiókját, s a keresett fényűzés változatos tárgyait találta benne; valamennyin együgyű, de hangzatos jeligéket és mondásokat olvashatott. Egy pirosító tégely
tetejére vésett szavak:
Divat és hazugság! A festék nem lopja az arcra az ártatlanság frisseségét, s nem törli le
a kicsapongás pusztító nyomait;
meg ez a mondás egy ritka illatszert tartalmazó üvegen:
A hitetlen lélek, a fecsegő száj olyan, mint egy nyitott üveg, amelynek értékes tartalma
elpárolgott vagy megromlott;
aztán fehér szalagokat is talált itt, a selymükön díszes, hímzett arany betűk:
Tiszta homlokon szent szalag, gyalázattól árnyalt homlokon kötés, a rabszolgák fenyítéke.
Consuelo felemelte a haját, s szinte önelégülten antik módra egybefonta a szalagokkal. Aztán
kíváncsian bejárta e különös elvarázsolt kastélyt, ahová regényes sorsa vetette. Gazdag és
tágas lakosztálya minden helyiségét megnézte. Volt ott könyvtár, zeneszoba, kitűnő hangszerekkel, sok hangjegyfüzettel és értékes kéziratokkal, elbűvölő szalon, s egy kis galéria is pompás festményekkel és kecses szobrokkal. Egy királynőhöz illett a sok pompa, egy művésznőhöz a jó ízlés, egy apácához a tisztaság. Consuelo, már valósággal kábultan e fényűző és
tapintatos vendégszeretettől, elhatározta, hogy később, ha már kipihente magát, aprólékosan
megfigyeli a sok jelképet, amelyeket e szentélyt díszítő könyvek, művészi tárgyak és képek
megválogatásában is elrejtettek. És mivel tudni szerette volna, hogy a világ melyik táján
fekszik csodás lakhelye, a ház belsejénél is jobban érdekelte a környezet. Az egyik ablakhoz
lépett; de mielőtt félrehúzhatta volna a tafotafüggönyt, megint egy mondást pillantott meg:
Ha a rossz gondolata él szívedben, nem vagy méltó, hogy a természet isteni látványában
gyönyörködj. Ha erény lakozik lelkedben, szemléld és áldd az Urat, aki megnyitja
neked a földi paradicsom kapuját.
Consuelo sietve kinyitotta az ablakot, hogy lássa, megfelel-e a táj képe a felirat önhitt ígéretének. Valóban egy földi paradicsom tárult a szeme elé, s Consuelo azt hitte, csak álmodik. Az
angolkert, nagy ritkaság ebben a korban, minden részletében a német gondosságot dicsérte; a
derűs távlatok, sűrű lomberdők, friss pázsitok páratlan egységbe olvadtak a természet szabadon burjánzó pompájával; s a színes virágok, kristálytiszta vizek, a szitált homokkal fedett
ösvények, az elbűvölő tisztaság értelmes és szerető szorgosságról tanúskodtak. E szép fák
mögött, a virágokkal meghintett vagy inkább beborított, s kecses, csillogó patakoktól átszelt
völgy fölött magasra törő kék hegyek, váratlan vonulatok, roppant csúcsok fenséges egysége
emelkedett. Consuelo nem ismerte ezt a tájat. Ameddig szeme elláthatott, semmi jellegzetes
részletet nem vett észre, amiből megtudta volna, melyik vidéken van Németországnak, ahol
annyi a szép táj és a nemes hegység. Csak a Poroszországénál gazdagabb növényzet és a
melegebb éghajlat mutatta, hogy valamelyest déli irányban utaztak. „Ó, jóságos kanonokom,
hol vagy most?” - sóhajtott Consuelo, amikor a fehér orgonafákat, rózsasövényeket, a nárcisztól, jácinttól, ibolyától tarka réteket bámulta. - „Ó, porosz Frigyes, légy áldott, mert neked köszönhetem a sok nélkülözést, kegyetlen gyötrelmet, amely most képessé tesz rá, hogy igaz
szívvel örüljek a gyönyörűséges menedékemnek! És te, mindenható Láthatatlan, ne bocsáss el
soha e szelíd rabságomból; teljes lélekkel vállalom... főleg ha a lovag...” Consuelo ajkán megakadt a szó. Amióta magához tért aléltságából, még nem gondolt a lovagra. Most felébredt
benne a perzselő emlék, s eszébe jutottak a fenyegető szavak, amelyeket az elvarázsolt kastély
falán, minden bútorán olvashatott, s azon a szalagon is, amelyet ártatlan kézzel a hajába fűzött.
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XXIV
Consuelo mindenekelőtt szabadságra vágyott, s szinte testi szükséglet volt ez most nála, ami
cseppet sem meglepő hosszú rabsága után. Boldogan bolyongott tehát e tágas térben, amelyet
a facsoportok és ösvények művészi és leleményes elrendezése még tágasabbnak mutatott. De
kétórás sétája után érezte, hogy egyre búsabb lesz, mert csak magány és csend fogadta e
tündéri tájon. Már többször bejárta, de egyetlen emberi lábnyomot sem látott a finom, frissen
gereblyézett homokon. Az elég magas falak, amelyek a dús növényzet mögé rejtőztek, nem
engedték, hogy ismeretlen ösvények felfedezésére induljon; a többit pedig, azokat, amelyek a
szeme előtt kanyarogtak, már betéve ismerte. Egyes helyeken megszakadt a fal, s itt, vízzel
töltött mély árkok mögött, erdőkkel szegélyezett réteket és dombokat látott, meg elbűvölő,
titokzatos fasorokat, amelyek ívelő vonalát nem sokáig követhette a szem. Amikor még
ablakánál állt, Consuelo azt hitte, az egész természet feltárulkozik előtte, s most minden
oldalról lezárt, elhatárolt térségben találta magát, ahol szabadon bolyonghatott, de egy pillanatra sem feledkezett meg rabságának gondolatától. Most szemben állt az elvarázsolt kastéllyal, amelyben felébredt. Kicsi, olasz stílusú épületet látott, amelynek külső vonalai éppolyan választékosak voltak, amilyen fényűző a berendezése; egy sziklacsúcsnak támaszkodott,
amely nagyon festői volt, de egyben természetes lezárása a kert végének, s áthatolhatatlanabb
akadály a szemnek, mint akár Spandau magas falai és tömör bástyái. „Az erődöm nagyon
szép - mondta magában Consuelo -, de látom, alaposan körül van kerítve.”
A ház előtti teraszra ment, ahol sok virágváza és egy kis szökőkút is volt. Ez a hely is valósággal elbűvölte, s bár a kerten kívül csak egy nagy park néhány távoli színfoltját, és a
fasorok fölé emelkedő hegység kék csúcsait láthatta, minden friss és megnyugtató volt itt. De
Consuelo szíve mélyén mégis riadtan gondolt arra, hogy új börtönbe zárták, talán hosszú
időre, s szívesen elcserélte volna kastélyát egy szalmatetős viskóval, és ezeket a virágzó katalpákat, e sok színben játszó ágyasokat egy szabadabb tájjal, ahol a gondozatlan utak új megismerésre, megannyi felfedezésre csábítanak. Ahol most volt, semmi átmenetet nem láthatott
kertje falának magas zöldje, s a lenyugvó nap párájába vesző csipkés távlatok közt. A csalogányok elbűvölőn énekeltek, de egyetlen emberi hang sem árulkodott közeli lakótelepről.
Consuelo csak most vette észre, hogy az ő kis háza, amely egy nagy park és végtelennek tűnő
erdő találkozásánál emelkedik, egy tágasabb kastély melléképülete csupán. És amit a parkból
látott, csak szította vágyát, hogy még többet láthasson. Semmi sem mozgott amott, csak azok
a szelíd őzek és szarvasok, amelyek a domboldalon legelésztek, oly bizalommal, mintha soha
ember nem közeledett volna még feléjük. Most az esti szél betört a kert egyik oldalát lezáró
nyárfasoron, s a megnyíló ágak közt Consuelo egy elég jelentős kastély fehér tornyait és
meredek tetőit pillantotta meg az est utolsó fényében, körülbelül negyed mérföldnyi távolságban, egy erdős domb mögött félig elrejtve. Bár nem akart a lovagra gondolni, most meg
volt győződve, hogy ott lakik; és szeme mohón tapadt a kastélyra - amelyet talán csak képzeletében lát, s nem is közeledhet feléje -, míg csak az alkony lassan lehulló fátylai véglegesen
el nem rejtették előle.
Amikor teljesen besötétedett, s Consuelo már földszinti ablakainak fényében látta felcsillanni
a közeli bokrokat, gyorsan besietett, mert azt remélte, hogy most végre emberi arcot talál
lakásában. De megint csalódnia kellett; a szolga, aki a gyertyákat meggyújtotta, és most a
vacsora előkészületeivel foglalatoskodott, fekete álarcot viselt, akárcsak a doktor, ami nyilván
általános szokás volt a Láthatatlanoknál. Öreg embernek látszott, sima, fémesen merev
parókájával a fején és tiszta paradicsomszínű gúnyával a testén.
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- Alázatosan bocsánatáért esedezem, asszonyom - mondta reszkető hangon -, hogy ilyen
arccal mutatkozom. Ez a parancs, és nem az én feladatom, hogy szükségességét mérlegeljem.
Remélem, majd kegyeskedik megszokni, és nem iszonyodik tőlem. Mindenben nagyságod
rendelkezésére állok. Matthäus a nevem. A ház őre, a kert gondozója, valamint komornyik és
szobainas vagyok egy személyben. Mint hallom, nagyságod sokat utazott, s eléggé megszokta, hogy önmagát szolgálja ki, s talán nem kíván női segítséget. Mert nehéz volna szobalányt
szereznem a hölgynek, mivel itt egy sincs, akik pedig a kastélyban laknak, nem járhatnak ide.
Csak reggelenként jön át egy szolgáló, aki a takarításban segít, és néha egy kertészlegény is
benéz, hogy megöntözze a virágokat, és rendben tartsa a fasorokat. Ezzel kapcsolatban egy
alázatos észrevételt kell tennem nagyságodnak: minden szolgát, természetesen engem kivéve,
akit csak meg is gyanúsíthatnának, hogy nagyságod szólt hozzá, vagy bármi jelt adott neki,
azonnal elbocsátanának; ami nagy szerencsétlenség volna neki, mert az ellátás jó, s az
engedelmességet bőségesen jutalmazzák. Asszonyom jó szíve és igazságérzete nyilván nem
engedné, hogy ilyen kockázatnak tegye ki ezeket a szegény embereket...
- Legyen nyugodt, Matthäus úr - felelt Consuelo -, nem vagyok elég gazdag, hogy megtérítsem kárukat, s nem is szokásom, hogy bárkit kötelességszegésre bírjak.
- Egyébként is szemmel tartom majd őket - folytatta Matthäus, mintha csak önmagát nyugtatná.
- Nem kell ilyen elővigyázatosnak lennie. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik ide hoztak, s
itt, mert gondolom, ugyanazok, minden jóval ellátnak, nem tennék tehát semmit ellenükre.
- Nagyságod a maga jószántából van itt? - kérdezte Matthäus, aki a kíváncsiskodást láthatólag
nem tartotta oly tilalmasnak, mint a közlékenységet.
- Kérem, tekintsen önkéntes rabnak, s hogy az vagyok, becsületszavamra fogadom.
- Igen, én is így értem a dolgot. Mindig is önkéntes foglyokat őriztem, bár nem egyet láttam,
aki egyre sírt és kínlódott, mintha megbánta volna, hogy becsületszavát adta. Pedig, Isten a
tanúm, valamennyinek nagyon jó sora volt itt! De ha kérték, mindig feloldozták a szavuk alól:
senkit sem tartanak itt akarata ellenére. A vacsora tálalva van, asszonyom.
A paradicsomszínű udvarmester e mondata varázslatosan visszaadta új úrnője étvágyát, s
Consuelo oly kitűnőnek találta a vacsorát, hogy bókokkal halmozta el alkotóját. Matthäus
úrnak nagyon jólestek az elismerő szavak, s Consuelo látta, hogy máris megnyerte a derék
ember szívét. De Matthäus úr nem lett bizalmasabb, sem kevésbé szertartásos. Jó lélek volt,
ártatlan s egyszersmind furfangos is. Consuelo hamar megismerte jellemét, s látta, milyen
kedélyes hajlékonysággal tér ki minden lehető kérdése elől, nehogy váratlanul érje a dolog, s
a maga kedvére alakíthassa válaszát. Így Consuelo mindent megtudott tőle, amit nem kérdezett, de tulajdonképpen semmit sem tudott meg. „Az urak nagyon gazdagok, hatalmasok,
bőkezűek, de nagyon szigorúak, különösen a titoktartás dolgában. A kerti lak egy szép ház
udvarához tartozik, ahol az urak időnként megszállnak, egyébként hűséges, titoktartó, jól
fizetett szolgák gondozzák. A vidék gazdag és termékeny, az igazgatás jó. A lakosok nem panaszkodnak uraikra; de Matthäus mester meg sem hallgatná őket, mert ő tiszteli a törvényeket
és az urakat, s nem tűri a felesleges beszédet.” Consuelo végül már annyira unalmasnak találta
a körülményes tájékoztatást és ezeket a fontoskodó megjegyzéseket, hogy vacsorája után
mosolyogva fordult udvarmesteréhez:
- Attól tartok, Matthäus úr, én is terhére leszek, ha tovább élvezem kellemes társalgását; ma
már semmire sincs szükségem. Jó éjszakát kívánok.
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- Kegyeskedjék csengetni, asszonyom, ha bármit óhajtana. Egy csinos remetelakban élek a
ház mögött a sziklánál, és csodálatos görögdinnyéket termesztek. Végtelenül boldog volnék,
ha nagyságod egy bátorító pillantást vethetne rá, de sajna, szigorú parancs tiltja, hogy az ajtót
nagyságodnak megnyissam.
- Értem, Matthäus úr, csak a kertbe szabad mennem, nem az ön szeszélyéből, hanem vendégfogadóim akaratából. Ehhez tartom magam.
- Annál is inkább, mivel nagyságod nem egykönnyen nyitná ki azt az ajtót. Nagyon súlyos...
amellett a zár titkos rugója, ha nem ismeri, könnyen megsérthetné a kezét.
- Jobban bízhat a szavamban, Matthäus úr, mint bármelyik reteszében. Aludjon nyugodtan, én
is ezt akarom tenni.
Több nap elmúlt már, s Consuelo még mindig nem hallott vendéglátóiról, s nem látott más
arcot, csak Matthäus fekete álarcát, amely talán kellemesebb volt, mint az alatta rejtőzködő
vonások. A derék komornyik buzgón és pontosan látta el feladatát, s Consuelo nem győzte
köszönni jóságát. De nagyon untatta Matthäus úr véget nem érő fecsegése, amelyet mégis
meg kellett hallgatnia; a komornyik ugyanis sztoikus egykedvűséggel utasított el minden
adományt, a leány tehát csak érdeklődésével tudta háláját kifejezni. Az öreg szenvedélyesen
szeretett beszélni, ami már azért is különös volt, minthogy hivatásánál fogva nagyon tartózkodónak kellett lennie; de locsogó természete ellenére sohasem szegte meg kötelességét, s bár
könnyedén cifrázta és válogatta előadásainak tárgyát, tiltott dolgokról még célzás formájában
sem szólt. Consuelo pontosan megtudta, hány szál sárgarépa és spárga terem évenként a
kastély veteményesében, hány kis őzike születik a parkban, és a vízmedence hattyúinak, a
fácános csibéinek, a melegház ananászainak történetéről is aprólékosan értesült. De még nem
is következtethetett arra, milyen vidéken tartózkodik, és arról sem hallott, jelen vannak-e
most, vagy távol a kastély urai, látja-e őket egy napon, vagy vég nélkül egymagára marad a
kerti lakban.
Egyszóval, ami valóban érdekelte volna, arról semmit sem árult el Matthäus úr óvatos, noha
mozgékony ajka. És Consuelo tapintatlanságnak érezte volna, ha akár hallótávolságra is
megközelíti a kertészfiút vagy a szolgálót, akik egyébként nagyon korán érkeztek, s nem
sokkal azután, hogy a leány felkelt, már el is tűntek. Consuelo tehát megelégedett azzal, hogy
időnként egy pillantást vessen a parkra, de soha senkit sem látott, hacsak oly távolságban
nem, hogy nem tudta kivenni arcát; máskor a kastély emeletét figyelte, s az ott esténként
felcsillanó, s hamarosan elalvó ritka fényeket.
Nem csoda tehát, hogy egyre jobban erőt vett rajta a mélabú, s hogy az unalom, amellyel
Spandau erődjében oly jól megküzdött, itt, a fényűző élet e langyos fürdőjében egyre terhesebb lett neki. Van-e öröm a világon, amelyet maradéktalanul élvezhetünk, ha nem tudjuk
másokkal megosztani? A hosszú magány a legszebb tárgyakat is fakóvá és értéktelenné teszi,
s szorongást lop a legerősebb lélekbe is. Consuelo hamarosan úgy vélte, hogy a Láthatatlanok
vendéglátása nem is különös, inkább kegyetlen, s valami halálos iszony bénította meg minden
képességét. Csodálatos zongorája ijesztő lármával szólt az üres, zengő szobában, és Consuelo
valósággal megrémült saját hangjától. Ha néha mégis énekelt, s csak az éjszaka első árnyai
hallgatták, úgy érezte, mintha haragos visszhang feleselne vele, s nyugtalan, suhanó árnyak
táncolnának a selyemmel bevont falakon, s a csendes szőnyegeken, de valahányszor szembenéz velük, mindjárt tovalibbennek, a bútorok mögé rejtőznek, hogy ott is egyre susogjanak,
meg őt utánozzák és csúfolják. Pedig csak az esti szél játszott az ablakkereteket átölelő
lombokban, vagy talán saját énekének visszhangja remegett körülötte. Képzelete már kifáradt
abban, hogy egyre, unalmának néma tanúit kérdezze, a szobrokat, a képeket, a virágos japán
vázákat, a csillogó, mély nagy tükröket, s valami meghatározhatatlan szorongás reszketett
benne, mint amikor érezzük, hogy valami történni fog, de nem tudjuk, hogy mi. Arra gondolt,
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milyen különös hatalmat tulajdonítanak az egyszerű emberek a Láthatatlanoknak, mennyire
tisztelte őket Cagliostro, eszébe jutott a fehér nő megjelenése a berlini palotában, SainGermain grófnak Albert gróf feltámadására vonatkozó csodálatos ígéretei, és azt mondta
magában, hogy ezek a megmagyarázhatatlan dolgok talán mind a Láthatatlanok cselekedeteiből erednek, ők alakítják velük a közéletet és az ő egyéni sorsát is. Nem hitt természetfeletti
hatalmukban, de jól látta, hogy minden módon úrrá akarnak lenni az embereken, s csábítással
vagy megfélemlítéssel, ígéretekkel vagy fenyegetésekkel hol szívükhöz, hol meg képzeletükhöz szólnak. Valami jelentős kinyilatkoztatás vagy kegyetlen megtévesztés vár tehát reá, s
akár a riadt gyermekek, ő is elmondhatta: attól fél, hogy fél.
Spandauban végletes veszélyek, valóságos gyötrelmek ellen feszítette meg akaratát, s mindig
győzött; amellett ott természetesnek tartotta, hogy megnyugodjon sorsában. Egy erőd szomorú képe nagyon jól egyezik a magány bús elmélkedéseivel; új börtönében minden részlet
költőin áradó, meghitten békés életet idézett, de az örök csend, az emberi rokonszenv hiányának szörnyű értelmetlensége megtörte ezt a varázst. Olyan érzés volt ez, mint amikor két boldog szerelmes vagy egy derűs család valami fájdalmas szakítás vagy váratlan szerencsétlenség miatt egyszeriben meggyűlöli és elhagyja meghitt menedékét, vidám otthonát. Consuelo
már nem találta gyermekin fellengzősnek a sok feliratot, amelyet a lakás minden díszítésén
olvashatott, s már nem mosolygott rajtuk. Bátorítások voltak ezek, amelyek fenyegettek is,
megalázó vádakkal terhes feltételes dicséretek. Már nem is tudta a szemét felemelni, hogy ne
lásson egy új mondást, amelyet eddig nem vett észre, s lélegzeni is alig mert az éber és gyanakvó igazságtevés e szentélyében. Menekülésének izgalma és váratlan fellobbanó szerelme,
egy ismeretlen iránt érzett szerelme, megzavarta és erőtlenné tette lelkét. Kábultsága, amelyet
nyílván szándékosan idéztek elő, hogy ne figyelhesse meg, merre viszik, nem múlt el teljesen,
bágyadttá tette, s ugyanakkor, ami következménye e lelkiállapotnak, nagyon ingerlékennyé is.
Azt érezte tehát, különös ellentétként, hogy egyszerre nyugtalan és egykedvű, hogy mindennel szemben közönyös és egy semmiségtől is megrémül.
Egy este úgy vélte, hogy egy távoli zenekar alig érzékelhető hangjait hallja. Felment a teraszra, és a lombok mögött meglátta a fényesen kivilágított kastélyt. Most már tisztán hallotta egy
szimfónia büszke, szárnyaló dallamait. Ennek az ünnepségnek és az ő egyedüllétének ellentéte sokkal jobban felizgatta, semmint magának bevallotta volna. Már oly rég nem váltott szót
okos, értelmes emberekkel! Csodás képet rajzolt magának, most először életében, egy hangversenyről, egy báli estéről, s mint Hamupipőke, ő is azt kívánta, bár jönne egy jó tündér, aki
magasra repítené és egy ablakon át az elvarázsolt kastélyba lopná, ha ott akár láthatatlannak
kéne is maradni, csak nézhesse ő is a vigadozó emberek szépséges gyülekezetét.
A hold még nem kelt fel. Bár tiszta volt az ég, oly sűrű árnyék ült a fák alatt, hogy Consuelo
észrevétlen előresurranhatott, ha akár láthatatlan őrök vigyáztak is rá. Most már teljesen erőt
vett rajta a kísértés, és kíváncsisága, hogy elhallgattassa lelkiismerete szavát, mind hajlékonyabb érvekkel bátorította elhatározását. Nem voltak-e bizalmatlanok vele, amikor kábultan,
félig holtan hurcolták ebbe a fényűző, de könyörtelen börtönbe? Követelhetnek-e tőle vak
engedelmességet, ha azt a fáradságot sem vették maguknak, hogy hozzájárulását kérjék? S
nem akarják-e megkísérteni, egy színlelt ünnepség bűvkörébe csalogatni? Ki tudja? Hiszen
minden oly különös a Láthatatlanok magatartásában. Talán egy nyitott ajtóra lel, hogy kijuthasson e zárt kertből, vagy egy gondolára a patakon, amely a fal árkádja alatt ömlik a
parkból az ő kertjébe. Ez az utolsó feltevés a legvalószínűtlenebb valamennyi közt, most
hirtelen elhatározásra bírta, s lement a kertbe, hogy megpróbálkozzék a nagy kalanddal. De
alig tett ötven lépést, különös zajt hallott a levegőben, olyasfélét, mintha egy óriási madár
szédületes sebességgel szállna a felhők felé. Ugyanakkor egy nagy, sápadtkék fényfoltot látott
maga körül; pár pillanat múlva a fény eltűnt, hogy aztán elég erős dörrenéssel megint fellobogjon. Consuelo megértette, hogy nem villám volt, sem meteor, hanem tűzijáték, amely
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most kezdődött a kastélyban. Azt gondolta, hogy vendéglátóinak e szórakozása neki is szép
látványt nyújt majd terasza magaslatáról, s akár egy gyermek, aki hosszú vezeklése unalmától
szabadul, gyorsan visszaszaladt a kerti lakhoz.
De az egyre cikázó mesterséges villámok fényében, amely hol kék, hol piros színben fürösztötte a kertet, kétszer is egy mozdulatlan, magas, fekete alakot látott maga mellett. Nem volt
ideje, hogy jobban megnézze, mivel a tűzesőként aláhulló izzó golyóbis máris ellobbant, s a
pillanatnyi világosság után a tárgyak még sötétebb homályba hullottak. Consuelo rémülten
menekült a kísértet elől, de amikor megint felvillant a baljós fény, a fekete árny csak két lépésre volt tőle. Harmadjára a leány már elérte a kerti lak bejáratát; a kísértet megint előtte állt,
s elzárta az utat. Iszonyatos félelmében Consuelo felsikoltott és megtántorodott. A lépcsőkre
zuhant volna, ha a titokzatos látogató nem fogja a karjába. De alighogy a férfi ajka megérintette a homlokát, Consuelo megérezte, megismerte a lovagot, az ismeretlent, azt, akit szeret,
és akiről tudja, hogy az is szereti őt.
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XXV
Nagy örömében, hogy a vigasz angyalaként látja viszont az ismeretlent tűrhetetlen magányában, megfeledkezett minden aggályáról és félelméről, amely egy pillanattal korábban még
szívében remegett, hiszen nem remélte már, hogy hamarosan találkoznak. Szenvedélyesen
viszonozta a férfi ölelését; s minthogy ez már ki akart bontakozni a leány karjaiból, hogy felvegye a földre hullott fekete álarcát, Consuelo sikongva szorította magához: - Ne menjen el,
ne hagyjon magamra! - Hangja könyörgő volt, simogatása ellenállhatatlan. Az ismeretlen a
leány lábához hullott, arcát a ruha redőibe rejtve egyre csókolgatta, s pár pillanatig mintha a
gyönyör és kétségbeesés ellentétes érzéseivel küszködött volna; majd megragadva álarcát és
egy levelet csúsztatva Consuelo kezébe a kerti lakba sietett, s eltűnt, mielőtt Consuelo megfigyelte volna vonásait.
A leány utánaszaladt, s azt remélte, hogy bent meglátja, mivel Matthäus minden este meggyújtotta a lépcső fordulója felett levő kis alabástromlámpát; de amikor felért, már nyoma
sem volt az ismeretlennek. Hiába kereste Consuelo a kerti lak minden zugában, sehol nem
találta, s ha nem remeg a kezében a levél, azt hihette volna, hogy csak álmodott.
Végül elhatározta, hogy bemegy kis szalonjába, s ott elolvassa a levelet, amelynek betűit,
most már jól láthatta, nem a szenvedés torzította el, hanem a szándék változtatta meg.
Consuelo nagyjában a következő sorokat olvashatta:
Nem láthatom, s nem beszélhetek kegyeddel; de az nincs tiltva, hogy írjak. Megengedie közeledésemet? Van-e bátorsága, hogy válaszoljon az ismeretlennek? Ha számíthatok
erre a boldogságra, álma idején meglelhetem leveleit, és enyéimet is elhelyezhetem egy
könyvben, amelyet este a víz partján levő kerti padon hagyna. Teljes szívemből, szenvedélyesen, a bolondulásig szeretem. Meg vagyok törve, erőm elhagyott; tevékenységem,
buzgalmam, lelkességem, amellyel a szabadon választott ügyet szolgálom, minden, még
kötelességem tudata is megsemmisül bennem, ha nem szeret. Minthogy esküm és akaratom felajánlása köt e rendkívüli és félelmetes kötelességhez, a gyalázat és az öngyilkosság gondolata közt hányódom; mert nem tudom meggyőzni magam, hogy valóban
szeret, s a gyanakvás és félelem nem törölte-e el máris szívében irántam érzett akaratlan
szerelmét. Hogy is történhetett volna másként? Én kegyednek csak álom vagyok, egy éjszaka álma, egy pillanat káprázata. Pedig, csak azért, hogy szeressen, napjában hússzor
is kész vagyok rá, hogy feláldozzam becsületemet, megszegjem szavamat, hamis esküvel mocskoljam be lelkiismeretemet. Ha menekülni tudna ebből a börtönből, a világ
végéig követném, ha örök szégyennel és lelkiismeretfurdalással kéne is fizetnem azért a
mámorért, hogy akárcsak egy napra láthatom, s újra hallhatom, ha csak egyszer is,
jóságos szavát: „Szeretem.” Pedig ha megtagadja részvételét a Láthatatlanok művében,
ha félelme és irtózata miatt elutasítja az esküt, amelyet hamarosan megkövetelnek, megtiltják, hogy valaha is viszontlássam!... De én nem engedelmeskedem, nem tudnék engedelmeskedni. Nem! eleget szenvedtem, dolgoztam, elég sokáig szolgáltam az emberiség
ügyét; ha nem kegyed fáradozásom jutalma, lemondok munkámról, s akkor elpusztulok,
mert vissza kell térnem a világba, a világ törvényei és szokásai szerint kell élnem. Látja,
értelmem máris megzavarodott. Ó, legyen könyörülettel irántam! Ne mondja, hogy nem
szeret többé. Nem tudnám elviselni ezt a csapást, nem tudnám elhinni, vagy ha elhinném, meg kéne halnom.
Consuelo az ünnepség rakétáinak és tűzgolyóinak lármájában olvasta a levelet, de nem
hallotta a sok csattogást. Teljesen elmerült olvasmányában, s bár nem vette tudomásul a robbanásokat, mégis szenvedett tőlük, mint ahogy minden heves zaj megviseli az érzékeny ter168

mészetű embereket. A törékeny és beteges szervezetre testi hatással is lehet ez, mert fájdalmas
remegést idéz elő benne, de különösképpen képzeletét mozgatja meg. Bátor és egészséges
emberek esetében viszont új lendületet ad a szellemnek és az érzékeknek. Egyes nőkben még
merész ösztönöket, harci vágyat is ébreszt, és sajnálkozást is, hogy nem férfiak. Mert ha egy
aláhulló forrás csobogásában, a sziklához csapódó hullám zúgásában, a mennydörgésben,
valami nyers szépséget hallunk, ami szinte zenére emlékeztet, a haragnak, a fenyegetésnek, a
gőgnek, egyszóval az erőnek ugyanez a kifejezése megvan az ágyúdörgésben, a puskagolyók
fütyülésében és abban az egész fülsiketítő lármában, amellyel a tűzijáték a csatazajt idézi.
Talán ezt a hatást érezte Consuelo is, amikor e szenvedélyes üzenetet, élete első igazi szerelmes levelét olvasta. Bátornak, merésznek, szinte rettenthetetlennek érezte magát. Valami mámor fogta el, és ezt a szerelmes vallomást hevesebbnek, meggyőzőbbnek vélte mindennél,
amit Albert annak idején mondott neki, ahogy az ismeretlen csókját is édesebbnek és forróbbnak érezte Anzoleto csókjainál. Mindjárt írni kezdett tehát; és miközben a sistergő rakéták
felverték a park csendjét, s a salétrom fojtó szaga nehezedett a virágok törékeny illatára, miközben a kerti lak homlokzata is a bengáli tűz fényében fürdött, Consuelo mindebből semmit
sem vett észre, mert minden gondolata válaszáé volt.
Igen, szeretem, mondtam, bevallottam, és ha meg kéne bánnom, ha ezerszer kéne pirulnom miatta, sorsom különös és megfoghatatlan könyvéből akkor sem tudnám kitépni ezt
a lapot, amelyet saját kezemmel írtam, s most az önében van! Egy helytelen, s talán esztelen
lendület kifejezése volt csak, de forrón átérzett és mélyen igaz. Ha utolsó volna is a
férfiak sorában, mégis önben látnám eszményemet! Ha bemocskolna is aljas és kegyetlen magatartásával, mégis igaz marad, hogy oly mámor szédített meg szíve érintésére,
amilyet még soha nem éreztem, és amely szent volt, ahogy az angyalok tiszták. Látja
csak megismétlem, amit válaszként írt Beppónak szóló vallomásaimra. Nem teszünk
egyebet, csak egymásnak ismételgetjük azt, ami, hiszem, mélyen él bennünk, és aminek
igazát becsületesen valljuk. Miért és hogyan tévedhetnénk? Nem ismerjük, s talán soha
nem fogjuk ismerni egymást. Különös végzet! szeretjük egymást, és éppoly kevéssé
tudjuk megmagyarázni e szerelem első okait, ahogy titokzatos jövőjét sem láthatjuk. Én,
látja, az ön szavára, az ön becsületére bízom magam; nem küzdök az érzés ellen,
amelyet ön ihletett. Ne engedje, hogy megtévelyedjek. Csak egy dolgot kérek öntől a világon: ha nem szeret többé, ne színlelje, hogy szeret, ne akarjon látni, hagyjon sorsomra,
bármi legyen is, s ne tartson attól, hogy megvádolom vagy megátkozom, a boldogság
illő hiedelméért, amelyet öntől kaptam. Amit kérek, gondolom, nem nehéz teljesíteni!
Vannak pillanatok, amikor, bevallom, megrémülök a vak bizalomtól, amely önhöz köt.
De mihelyt a közelemben van, mihelyt kezem kezébe simul, vagy ha írását látom (pedig
megmásított, kínlódó írás, mintha azt akarná, hogy lényének semmi külső, látható jelét
ne ismerjem), de csak ha lépteit hallom, minden aggodalmam elenyészik, és nem tudok
szabadulni attól a hitemtől, hogy ön a legjobb barátom ezen a földön. De miért rejtőzködik előlem? Milyen ijesztő titkot takar álarca és némasága? Láttam már valahol?
Félnem kell, el kell taszítanom, ha megtudom nevét és meglátom arcát? Ha egyáltalán
nem ismerem, ahogy írja, miért engedelmeskedik oly vakon a Láthatatlanok törvényének, mikor pedig ma azt írta, hogy kész szabadulni tőlük, és követni engem, akár a világ
végére. És ha azt követelném, mielőtt önnel menekülnék, hogy ne legyen titka számomra, levenné-e álarcát? Szólna-e hozzám? Hogy megismerhessem, mondja, kötelezettséget kell vállalnom... mire? Esküdnöm kell a Láthatatlanok színe előtt... de milyen műre?
Azt kívánnák, hogy csukott szemmel, megnémult lelkiismerettel, homályban tévelygő
lélekkel adjam és hagyjam nekik akaratomat, ahogy ön is tette, de legalább tudva, hogy
miért? És hogy a vak odaadás e képtelen elhatározására bírjon, ön a legkisebb mértékben sem hágja át rendjének szabályzatát! Mert látom, egy titokzatos rendhez tartozik,
amilyenből, mint mondják, sok van Németországban, ahol titkos társaságoknak hívják
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őket. Ha ugyan nem egyszerűen politikai összeesküvésről van szó... mert ilyesmiről is
hallottam Berlinben. De bárhogy legyen is, ha jogom van megtagadni részvételemet,
amikor már tudom, hogy mit kívánnak tőlem, a legrettenetesebb esküvel kötelezem
magam, hogy soha semmit el nem árulok. Tehetek-e ennél többet, anélkül hogy méltatlan legyek egy férfihoz, aki oly hűséges aggállyal ragaszkodik esküjéhez, hogy soha
nem hallhattam szájából azt a szót, amelyet én, mit sem törődve a szokásos elővigyázatával és szemérmével, máris kimondtam: Szeretem.
Consuelo egy könyvbe tette a levelet, s a könyvet a kert megjelölt helyére vitte; majd lassan
eltávolodott és sokáig a lombok közt rejtőzködött, remélve, hogy meglátja a lovagot, reszketve, hogy otthagyta legbensőbb érzéseinek e vallomását, amely idegen kezek martaléka is
lehet. De ahogy lassan múltak az órák, és senki sem jött, eszébe jutott, hogy az ismeretlen azt
írta: „Álma idején jövök el leveléért”, s azt gondolta, mindenképpen az ő rendelkezése szerint
kell cselekednie. Visszavonult tehát lakásába, ahol ezer izgalmas ábrándkép után, amelyek hol
gyötrők, hol édesek voltak, végre elpihent, de csak félig aludt, mert most az újrakezdődő
ünnepség elmosódó lármáját hallgatta, a báli zene foszlányait, a vacsorát jelző harsonákat, s
végül, már hajnalban, amikor a sok vendég távozott, a hintók robogásának egyre gyengülő
zaját.
Amikor kilencet ütött az óra, abba a szobába ment, ahol étkezéseit aggályos pontossággal, s e
fényűző lakhoz illő választékossággal felszolgálták. Matthäus a szék mögött állt, s magatartása, mint mindig, most is szenvtelen és tisztességtudó volt. Consuelo a kert felől érkezett. A
lovag nyilván elvitte a levelet, mert már nem volt a könyvben. A leány azt remélte, hogy új
levelet talál ott, s már azzal vádolta az ismeretlent, hogy nem gondol túlságos szenvedéllyel
üzenetváltásukra. Nyugtalannak, izgatottnak érezte magát, s nehezen tűrte ezt a tespedést,
amelyet reákényszerítettek. Elhatározta tehát, hogy megpróbálkozik valamivel, ha vaktában
is, hogy siettesse a körülötte lassan alakuló események menetét. Aznap Matthäus, első alkalommal találkozásuk óta, komor és hallgatag volt.
- Matthäus mester - mondta a leány erőltetett jókedvvel -, álarcán át is látom, hogy tekintete
megtört és arca fáradt; úgy látszik nem aludt ma éjjel.
- Nagyságod nagyon megtisztel, hogy tréfálkozik velem - felelt Matthäus kissé kesernyésen -,
de mivel nagyságod abban a szerencsés helyzetben van, hogy arca fedetlen, én nagyságodon
jobban láthatom a feszültséget és fáradtságot, amit nyilván álmatlan éjszakája okozott.
- Beszédes tükreim vannak, Matthäus úr, és ők már mindezt elmondták nekem; tudom, ma rút
vagyok, és még rútabb leszek, ha továbbra is emészt az unalom.
- Nagyságod unatkozik? - kérdezte Matthäus olyan hangon, mintha azt mondta volna: „Nagyságod csengetett?”
- Igen, Matthäus, borzalmasan unatkozom, s már nehezen viselem el ezt az elzártságot. Minthogy egyetlen látogatással vagy levéllel sem tiszteltek meg, feltételezem, hogy megfeledkeztek rólam; s mivel ön az egyetlen személy, aki nem követi urai példáját, talán szabad
megjegyeznem, hogy már túlságosan fárasztónak és különösnek találom a helyzetemet.
- Nem engedhetem meg magamnak, hogy nagyságod helyzetéről ítélkezzem - felelt Matthäus.
- De ha nem tévedek csak nemrég tisztelték meg egy látogatással és egy levéllel.
- Kitől hallott ilyesmit, Matthäus mester? - kiáltott Consuelo elpirulva.
- Megmondanám - felelt a komornyik csúfolódón édeskés hangon -, ha nem kellene attól
félnem, hogy fecsegésemmel untatom és megsértem nagyságodat.

170

- Ha inasom volna, Matthäus mester, nem tudom, milyen fensőbbséggel kéne önhöz szólnom;
de minthogy még soha nem volt más szolgám, csak én magam, és ön egyébként is láthatóan
őröm inkább, s nem udvarmesterem, arra kérem, beszéljen nyugodtan, ahogy mindig is tette.
Nagyon elmésen beszél ma reggel, s cseppet sem untat.
- Nagyságod, látszik, felettébb unatkozik, s ezért nem túlságosan igényes. Megmondom hát
nagyságodnak, hogy nagy ünnepség volt ma éjjel a kastélyban.
- Tudom, hallottam a tűzijátékot és a zenét.
- Közben az történt, hogy egy személy, akire nagyságod érkezése óta nagyon figyelnek, a
nagy zűrzavarban és lármában a szigorú tilalom ellenére a park zárt részébe akart lopakodni.
Aminek nagyon sajnálatos következménye lett... De attól tartok, megszomorítom nagyságodat, ha elmondom.
- Azt hiszem, a bánatot is szívesebben vállalom, mint az unalmat és nyugtalanságot. Mondja
csak, Matthäus úr, mi történt?
- Ma reggel, sajna, látnom kellett, hogy a börtönbe kísérik a legkedvesebb, legfiatalabb, legszebb, legbátrabb, legjobb, legelmésebb urat, aki nagyobb mindannyiuknál, Liverani lovagot.
- Liveranit? Kinek a neve Liverani? - kiáltotta Consuelo izgatottan. - Börtönben, a lovag?
Mondja gyorsan... jóságos Isten, ki ez a lovag... ez a Liverani?
- Elég pontosan leírtam. Nem tudom, jól ismeri-e nagyságod, vagy csak felületesen; de az
biztos, hogy azért vitték a nagy toronyba, mivel beszélt nagyságoddal, meg levelet is írt, és
nem akarta megmutatni őfenségének nagyságod válaszát.
- A nagy toronyba... őfensége... így történt volna, Matthäus úr? Egy teljhatalmú fejedelem
uralma alatt vagyok itt, az ő fogságában, s mindenki bűnhődik, aki némi érdeklődést és
szánalmat tanúsít irántam? Vagy talán egy csavaros gondolkozású gazdag nagyúr játszik így
velem, s meg akar rémíteni, hogy lássa, elég hálás vagyok-e mindazért, amit kaptam?
- Nem tilos megmondanom nagyságodnak, hogy vendéglátója egy gazdag fejedelem, aki
egyben nagy filozófus és rendkívül elmés koponya...
- És egyszersmind a Láthatatlanok tanácsának feje... - tette hozzá Consuelo.
- Nem tudom, mit ért ezen nagyságod - felelt Matthäus a legnagyobb közönnyel. - Sohasem
hallottam még, hogy ezt a rangot is említették volna őfensége címeinek és méltóságainak
sorában.
- Nem tehetném-e meg, hogy felkeressem a fejedelmet, a lábához vessem magam, és Liverani
szabadságát kérjem tőle, hisz szent esküvel tanúsíthatom, hogy a lovag soha nem szegte meg
a titoktartást?
- Nem tudom, s azt hiszem, nem menne nagyon könnyen. De őfensége engem minden este pár
pillanatra fogad, hogy beszámoljak neki nagyságod hogylétéről és foglalatosságairól; ha nagyságod írna, talán közvetlenül átadhatom a levelet, s nem kellene a titkárok közbenjárására
várni.
- Kedves Matthäus úr, milyen jó velem, a fejedelem meg nyilván megbízik önben. Igen,
mindjárt megírom a levelet, s minthogy ön oly nagylelkű, hogy érdeklődik a lovag iránt...
- Igen, nagyon szeretem, jobban, mint bárki mást. Egy tűzvész alkalmával élete kockáztatásával mentett meg. Utána meg ápolt, és meggyógyította égési sebeimet. Kárpótolt mindenért,
amit elvesztettem. Éjjeleken át ágyam mellett virrasztott, mintha ő lett volna a szolga, és én az
úr. Egy unokahúgomat kitépte a bűn karmaiból, s jó szavával, nagylelkű támogatásával a
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becsület útjára vezette. Mennyi jót tett, mindenütt e vidéken, s mondják, egész Európában is!
Ő a legtökéletesebb fiatalember a világon, s a fenséges úr úgy szereti, mint édes fiát.
- És már egy kis hibáért börtönbe veti?
- Nagyságod biztosan nem tudja, hogy titoktartás dolgában őfensége vélekedése szerint nincs
kis hiba.
- Olyan kérlelhetetlen volna a fejedelem?
- Csodálatosan igazságos, de nagyon szigorú.
- Mire számíthatnék akkor én elméjének sok foglalatossága és tanácsának határozatai
ellenében?
- Nagyságod is beláthatja, hogy erre nem tudok felelni. Mindig is sok titok van ebben a
kastélyban, főleg, ha a fejedelem pár hetet tölt itt, ami nem nagyon gyakran fordul elő. Egy
magamfajta szegény szolga, ha szaglászni merne utánuk, nem maradhatna meg itt sokáig; s
minthogy én vagyok a személyzet feje, nagyságod megértheti, hogy nem nagyon kíváncsiskodom és nem fecsegek; különben...
- Értem, Matthäus úr. De tolakodás volna-e, ha megkérdezném, nagyon zord-e a börtön,
amelyben a lovag sínylődik?
- Elég szigorú lehet, asszonyom. Nem tudom ugyan, hogy mi van a toronyban és a föld alatti
cellákban, de több embert láttam oda bemenni, mint onnan kijönni. Nem tudom, van-e kapuja
az erdő felől; a park oldalán biztosan nincs.
- Nagyon megrémít, Matthäus úr. Ilyen szörnyű bajt idéztem volna e kitűnő fiatalember
fejére? Mondja, heves természetű a fejedelem, vagy inkább közönyös? Múló felháborodás
diktálja-e rendelkezéseit, vagy a jól átgondolt, tartós elégedetlenség?
- Olyan dolgok ezek, amelyeket nem illik fürkésznem - felelt hidegen Matthäus.
- Akkor legalább a lovagról beszéljen. Olyan ember-e, aki kéri és elfogadja a kegyelmet, vagy
inkább fölényes hallgatásba merevedik?
- Gyengéd és szelíd, csupa tisztelet és odaadás őfensége iránt. De ha nagyságod valami titkot
bízott rá, legyen nyugodt: a lovag a kínpadot választja inkább, de nem árulja el más titkát,
még gyóntató atyjának sem.
- Nos, akkor én mondom el őfenségének a titkot, amelyet oly jelentősnek vél, hogy bősz
haragjával sújt le egy szerencsétlenre. Mindjárt elvihetné a levelemet, jó Matthäus?
- Csak éjjel, asszonyom.
- Mindegy, máris írok; talán adódik valami váratlan lehetőség.
Consuelo a szobájába ment, s levelében kihallgatást kért a névtelen fejedelemtől; hozzátette,
hogy őszintén válaszol őfensége minden kérdésére.
Matthäus éjfélkor egy lepecsételt választ hozott:
Ha a fejedelemmel akar beszélni, kérelme esztelen. Soha nem láthatja, nem ismerheti, soha
nem tudhatja meg a nevét. De ha a Láthatatlanok tanácsa előtt akarsz megjelenni, meghallgatásra találsz; de gondolj elhatározásod következményeire: életedről és egy másik ember
életéről fog dönteni.
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XXVI
Még huszonnégy órát kellett türelmesen várni e levél vétele után. Matthäus kijelentette,
inkább a kezét vágatja le, de nem jelentkezik a fejedelemnél éjfél után. Másnap a reggelinél
kissé közlékenyebb volt, mint addig, s Consuelo úgy látta, hogy neheztel a fejedelemre a
lovag bebörtönzése miatt, s először életében akár árulkodásra is kedve volna. De hiába tartotta
szóval egy álló óráig, semmivel sem tudott többet, mint annak előtte. Matthäus talán csak adta
az együgyűt, hogy megismerje Consuelo gondolatait és érzéseit, vagy talán semmit sem tudott
a Láthatatlanok tevékenységéről, sem arról, milyen része van ebben urának, s a leány már
valósággal belezavarodott az ellentétes értesülések szövevényébe. Ha a fejedelem társadalmi
helyzetéről esett szó, Matthäus arra hivatkozott, hogy semmiképp sem szegheti meg a szigorú
titoktartás parancsát. Igaz, a vállát vonogatta, amikor erről a különös rendelkezésről szólt.
Bevallotta, hogy nem érti, miért kell álarcot viselnie, valahányszor a kisebb-nagyobb időközökben érkező, s több-kevesebb ideig itt-tartózkodó személyekkel érintkezik. Azt pedig
már semmiképp sem állhatta, hogy meg ne jegyezze, a fejedelemnek megmagyarázhatatlan
szeszélyei vannak, s érthetetlen ügyekkel foglalkozik; de a borzalmas büntetéstől való rettegés
kíváncsiságának és közlési vágyának korlátot szabott, bár e büntetés természetéről nem volt
hajlandó beszélni. Consuelo tehát semmit sem tudott meg, csak azt, hogy a kastélyban különös dolgok történnek, ott éjjel soha nem alszanak, s minden szolga látott már szellemeket.
Maga Matthäus is, aki pedig merész és előítéletektől mentes embernek tartotta magát, télen,
amikor a fejedelem távol volt, és a kastély üres, a parkban gyakran találkozott hátborzongató
alakokkal, akik ott, nem is tudja hogyan, váratlanul megjelentek, s ugyanilyen módon
eltűntek. Mindez nem tette világosabbá Consuelo helyzetét. Meg kellett várnia az estét, hogy
elküldhesse ezt az új kérelmét:
Bármi következménnyel kell szembenéznem, sürgetőn és alázatosan esedezem, hogy a
Láthatatlanok számadó széke előtt megjelenhessek.
A nap sehogy sem akart véget érni; hogy úrrá legyen szorongásán és türelmetlenségén,
Consuelo sorra énekelte dalait, amelyet a börtönben a magány fájdalmáról és unalmáról szerzett, s mikor az éj leszállt, Händel zenéjével a Rinaldo fenséges Almirena-áriájával fejezte be
vigaszt hozó hangversenyét:
Lascia ch’io pianga
La dura sorte,
E ch’io sospiri
La liberta.20
Alig fejezte be énekét, egy különös zengésű hegedű ismételte meg a csodálatos utolsó frázist,
ugyanolyan fájdalmas és mély kifejezéssel, amilyen az övé is volt. Consuelo az ablakhoz
szaladt, de senkit sem látott, s a frázis a messzeségben enyészett el. A leány arra gondolt,
hogy Albert hangszerét hallja, s ő játszik ily csodálatosan; de mindjárt szabadulni akart ettől
az érzéstől, mert máris sokat szenvedett a gyötrő és veszedelmes hiedelmektől. Egyébként is
Albert sohasem játszott modern zenét, s csak egy rögeszmével küszködő elme lát mindjárt kísértetet, valahányszor megszólal egy hegedű Consuelo mégis nagyon megzavarodott, s mély
és szomorú elmélkedése közben csak este kilenc órakor vette észre, hogy Matthäus sem
ebédet, sem vacsorát nem hozott még, s ő reggel óta semmit sem evett. Hirtelen megrémült,
mert attól tartott, hogy, akárcsak a lovag, Matthäus is iránta tanúsított rokonszenvének lett
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áldozata. A falaknak itt nyilván szemük és fülük is van. Matthäus talán sokat beszélt; kissé
dohogott is Liverani eltűnése miatt, s ez úgy látszik elég volt, hogy ő is a lovag sorsára jusson.
Consuelo annyira aggódott, hogy nem érezte az éhség gyötrelmét. Egyre sötétebb lett, s
Matthäus még mindig nem jelentkezett. Consuelo elhatározta, hogy csenget. Senki sem jelentkezett. A leány nagyon legyengült, s már remegett félelmében. Az ablakkerethez támaszkodva
kezébe rejtette arcát, s az éhségtől kissé kábult elméjében sorra felidézte élete sok különös
eseményét; már maga sem tudta, a valóságra emlékszik-e, vagy egy hosszú álomra, amikor
hirtelen egy márványnál hidegebb kéz érintette meg a fejét, és egy zengő, mély hang szólt
hozzá:
- Kérésed meghallgatásra talált, kövess.
Consuelo, aki még nem gondolt rá, hogy lámpát gyújtson, de eddig minden tárgyat tisztán
láthatott a szürkületben, felemelte a fejét, hogy megnézze a férfit, aki így szólította. De
egyszerre oly sűrű homály vette körül, mintha minden korommá változott volna körülötte, s
ólomburok fedné az eget. Amikor kezét a levegő után szomjazó arcához emelte, egy könnyű,
de áthatolhatatlan csuklyát érintett meg, amilyet annak idején Cagliostro is észrevétlen
borított a fejére. Láthatatlan kéz vezette. A kerti lak lépcsőjén mentek le, de Consuelo hamarosan észrevette, hogy több foka van, mint amennyiről ő tud. Már közel félórája pincékben
jártak. A fáradtság, az éhség, az izgalom és a tikkasztó hőség egyre jobban bénította a leány
lépteit, s mivel attól tartott, hogy összeesik, már kegyelemért akart könyörögni. De valami
büszkeség, hogy ne mondhassák, meghátrál vállalkozása elől, mégis arra bírta, hogy bátran
megküzdjön a nehézségekkel. Végül célhoz ért, és leülhetett. Most gyászos pergéssel, mint
amikor tompa dobot vernek nagyon lassan, éjfélt ütött az óra, s a tizenkettedik kongásra
levették a csuklyát a leány verítékben fürdő homlokáról.
Consuelo szinte megvakult a hirtelen fényözöntől, amely egyetlen helyen sűrűsödve nagy
lobogó keresztet rajzolt vele szemben a falra. Amikor szeme már el tudta viselni a változást,
látta, hogy egy gót stílű tágas teremben van, amelynek bordákba ívelő boltozata mély börtönre
vagy föld alatti kápolnára emlékeztetett. Ennek a valóban baljós megvilágítású teremnek
mélyén hét, vörös köpenybe burkolt alakot vett észre, akiket fakó álarcuk holttetemekhez tett
hasonlatossá. Egy hosszú, fekete márványasztal mögött ültek. Az asztal előtt, s egy fokkal
alacsonyabban, egy nyolcadik kísértet ült, fekete köpenyben és fehér álarcban. Kétoldalt, a
falak mentén, húsz fekete köpenyes és fekete álarcos férfi sorakozott a legnagyobb csendben.
Consuelo megfordult, s a háta mögött hasonló fekete árnyakat látott. Minden ajtónál ketten
álltak, széles, csillogó pallossal a kezükben.
Más körülmények között Consuelo talán azt mondta volna magában, hogy ez a gyászos
szertartás játék csupán, afféle próbatétel, amilyenről már Berlinben is hallott, amikor a szabadkőművesek páholyairól meséltek neki. De a szabadkőművesek nem hivalkodtak számadó
székkel, s nem idéztek meg titkos gyűléseikre be nem avatott személyeket, amellett Consuelo
mindazok után, ami vele történt, nagyon is komolynak, sőt, ijesztőnek vélt itt mindent. Érezte,
hogy egész testében remeg, s ha a gyülekezet nem várakozik ötperces ünnepélyes csendben,
nem lett volna ereje, hogy kissé megnyugodjon, és felkészüljön a kérdésekre.
Végül a nyolcadik bíró felemelkedett, s intett a két kísérőnek, akik karddal a kezükben közrefogták Consuelót, hogy a számadó szék elé vezessék. Consuelo ott állva maradt, s nagyon
vigyázott, hogy nyugodtnak és bátornak lássék.
- Ki ön, és mit óhajt? - kérdezte a fekete férfi, nem mozdulva helyéről.
Consuelo pár pillanatig zavartan hallgatott, majd erőt véve magán, így válaszolt:
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- Consuelo vagyok, hivatásom szerint énekesnő, de a zingarellának és Porporinának is
neveznek.
- Más neved nincs? - kérdezte most a bíró.
Consuelo habozott, majd azt mondta:
- Más nevet is viselhetnék, de becsületemre fogadtam, hogy soha nem teszem.
- Azt reméled talán, hogy bármit is elrejthetsz számadó székünk elől? Miért jöttél ide, ha hiú
kifogásokkal akarsz ámítani minket? Mondd meg, hogy ki vagy, nevezd meg magad, vagy
távozz innen.
- Mivel tudják, hogy ki vagyok, nyilván azt is tudják, hogy kötelességem hallgatni, s biztosan
bátorítanak is e szándékomban.
Az egyik vörösköpenyes előrehajolt, intett az egyik feketeköpenyesnek, mire valamennyi
feketeköpenyes azonnal elhagyta a termet, kivéve a vizsgálóbírót, aki a helyén maradt, és így
folytatta:
- Rudolstadt grófné, most hogy a vizsgálat titkossá lett, s egyedül van bírái előtt, tagadja-e,
hogy törvényes házastársa Albert Podjebrad grófnak, aki családja akaratából a Rudolstadt
nevet viseli?
- Mielőtt e kérdésre válaszolnék - felelt Consuelo határozottan -, megkérdem, milyen hatóság
rendelkezik itt velem, és milyen törvény kötelez, hogy elismerjem?
- Milyen törvényre kívánsz hagyatkozni? Isteni vagy emberi törvényre? A társadalmi törvény
szerint ma is II. Frigyes porosz király és brandenburgi választó hatalmában vagy, azért
raboltunk el birodalmából, te is tudod, hogy megszabadítsunk az örökös fogságból, s az ennél
is nagyobb veszedelmektől.
- Tudom, hogy múlhatatlan hála köt önökhöz - felelt Consuelo térdre hullva. - Ezért csak az
isteni törvényre hagyatkozom, s kérem önöket, szabják meg hálám kötelességeit. Ha azt
jelenti, hogy áldjam és szívvel-lélekkel szolgáljam önöket, elfogadom; de ha azt írja elő, hogy
az önök kedvéért ellene szegüljek lelkiismeretem szavának, nem kell-e ezt megtagadnom?
Ítéljenek, helyesen szólok-e?
- Gondolkozz és cselekedj a világban mindig úgy, ahogyan szólsz! De a körülmények,
amelyek sorsodat itt a mi kezünkbe helyezték, felette állnak a mindennapos okfejtésnek. Mi
felette állunk minden emberi törvénynek, ezt máris felismerhetted hatalmunkból. És minket a
szokásos emberi megfontolások sem kötnek: a vagyon, a rang, a születés előítéletei, a társadalmi helyzet tapintata és aggálya, a közvéleménytől való félelem, sőt, világi eszmékkel és
személyekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek, mindennek semmi értelme, sem értéke
számunkra, amikor itt egybegyűlve, távol minden emberi szemtől, s az isteni igazság pallosával felfegyverkezve tenyerünkön megmérjük a ti léha és szorongó életetek semmiségeit. Szólj
tehát vonakodás nélkül előttünk, akik minden szabad lény támasza, családja és élő törvénye
vagyunk. Csak akkor hallgatunk meg, ha tudjuk, mely minőségedben jelentél meg. Consuelo,
a zingarella vagy Rudolstadt grófné kéri segítségünket?
- Rudolstadt grófné minden jogáról lemondott a társadalomban, s itt sem lehetnek igényei.
Consuelo, a zingarella...
- Állj meg, s mérlegeld a szavakat, amelyeket mondtál. Ha férjed élne, jogod volna-e, hogy
visszavedd tőle szavadat, elvesd az ő nevét, elutasítsd a vagyonát, vagyis megint a zingarella
Consuelo légy, csak hogy kíméld családja és fajtája gyermeteg és esztelen gőgjét?
- Nyilván nem.
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- És gondolod-e, hogy a halál véglegesen elszakította kötelékeiteket? Hogy nem tartozol
tisztelettel, szeretettel, hűséggel Albert emlékének?
Consuelo elpirult, megzavarodott, majd elsápadt. Annyira megrémült attól a gondolattól, hogy
Cagliostro és Saint-Germain gróf után itt is Albert lehető feltámadásáról szólnak majd, s talán
még szellemét is megmutatják, hogy nem tudott válaszolni.
- Albert Podjebrad neje - folytatta a vizsgálóbíró -, hallgatásod vádol. Albert teljesen meghalt
számodra, s házasságod a te szemedben csak kalandos életed egy eseménye, amelynek nincs
következménye, sem kötelezettsége a jövőben. Zingara, távozhatsz. Csak azért foglalkoztunk
sorsoddal, mert szoros kapcsolat fűzött egy ilyen kitűnő emberhez. Nem vagy méltó szeretetünkre, mert nem voltál méltó az övére. Nem sajnáljuk, hogy visszaadtuk szabadságodat; a
kényuralom okozta sebek orvoslása kötelességünk, és öröm is nekünk. De pártfogásunk ezzel
véget ér. Holnap elhagyod ezt a menhelyet, amelyet abban a reményben adtunk neked, hogy
megtisztulva és megszentelve távozol innen; visszatérsz a világba, újra megtalálod a dicsőség
ködképeit, a bolond szenvedélyek mámorát. Isten könyörüljön rajtad! Mi véglegesen magadra
hagyunk.
Consuelo pár pillanatig valósággal megdermedt az ítélet súlya alatt. Néhány nappal korábban
nem fogadta volna tiltakozás nélkül; de a bolond szenvedélyek kifejezés, amelyet most hallott,
egyszerre felidézte benne az ismeretlen iránt fellobbant esztelen szerelmét, amelyet szinte
minden meggondolás és harc nélkül fogadott szívébe.
Megalázottan érezte magát saját szemében, s bizonyos mértékben jogosnak vélte a Láthatatlanok ítéletét. Szavaik szigora tisztelettel vegyes félelmet ébresztett benne, már nem lázadt
tekintélyük ellen, s nem töprengett, mi jogon vizsgálják az ügyét, s mondanak ítéletet felette.
Ritkán esik meg, bármi természetes legyen büszkeségünk, és feddhetetlen életünk, hogy ne
rendítsen meg egy korholó, komoly szó, amely váratlanul ér, s ilyenkor nem vitázunk vele,
inkább magunkba szállunk, hogy megvizsgáljuk, nem szolgáltunk-e rá. Consuelo nem érezte
magát hibátlannak, s ez az ünnepi pompa körülötte különösképpen kínossá tette helyzetét. De
mindjárt az is eszébe jutott, hogy amikor ezt a meghallgatást kérte, számot vetett a lehetőségekkel, s a döntés szigorára is gondolt. Azzal az elhatározással jött ide, hogy bármi feddést,
s akár büntetést is vállal, csak a lovag nyerjen felmentést vagy bocsánatot. Elvetve tehát
önérzetét, keserűség nélkül fogadta a szemrehányásokat, s néhány pillanatig elgondolkozott a
válaszán.
- Lehet, hogy megérdemlem a kemény szót - kezdte végül. - Távolról sem vagyok megelégedve önmagammal. De hadd mondom el, milyen képet alkottam magamnak a Láthatatlanokról,
amikor idejöttem. Az a kevés, amit a szóbeszédből tudtam, s szabadságom, amelyet önöktől
kaptam, arra a meggyőződésre bírt, hogy önök éppoly tökéletesek erényességükben, amilyen
hatalmasak a társadalomban. Ha pedig olyanok, ahogy hinni szeretném, akkor miért taszítanak el ily kíméletlenül, s miért nem mutatják meg az utat, amelyen járva, megszabadulhatok
tévelygéseimtől, s méltóvá lehetek pártfogásukra? Tudom, hogy Albert von Rudolstadt miatt,
aki, mint önök mondták, a legkitűnőbb minden emberek közt, özvegye megérdemli némi
figyelmüket; de ha nem volnék is Albert felesége, vagy mindenkor méltatlan lettem volna,
hogy azzá legyek, vajon a zingara Consuelo, az egyszerű leány, akinek se neve, se családja, se
hazája, nem várhatna-e ő is segítséget önöktől? Ha feltételezik, hogy súlyosan vétkeztem, nem
úgy gondolkoznak-e önök is, mint a mennyeknek országa, amely jobban örül egy bűnös
megtérésének, mint száz igaz állhatatosságának? Ha pedig a törvény, amely önöket ihleti és
irányítja, Istentől való, ellene szegülnek, amikor engem elutasítanak. Az volt a szándékuk,
mondották, hogy megtisztítsanak és megszenteljenek. Igyekezzenek lelkemet az önök magasságába emelni. Tudatlan vagyok, de nem lázadó. Legyenek türelemmel és könyörülettel, s így
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bizonyítsák be nekem, hogy szentek, és akkor önöket tekintem majd uraimnak és mintaképeimnek.
Egy ideig senki sem szólt. A vizsgáló a bírák felé fordult, akik láthatóan tanácskoztak. Végül
egyikük megszólalt:
- Consuelo, gőggel a szívedben jelentél meg itt; miért nem akarsz magadba szállni? Jogunk
volt, hogy megfeddjünk, mivel azért jöttél, hogy kérdezz minket. De nincs jogunk, hogy
megbéklyózzuk lelkiismeretedet, és kisajátítsuk életedet, ha nem önként bízod mindkettőt
mireánk. Megkívánhatjuk-e tőled ezt az áldozatot? Nem ismersz minket. Ez a számadó szék,
amelynek szentségére hivatkozol, talán a legelvetemültebb, vagy legalább a legmerészebb
mindazok közül, amelyek az árnyak homályában a világot kormányzóelvek ellen valaha is
tevékenykedtek: mit tudsz te erről? És ha fel kéne fednünk előtted egy teljességgel új erény
mély tudományát, volna-e bátorságod, hogy e hosszú, fáradságos tanulmánynak szenteld magad, mielőtt még célját ismernéd? És bízhatnánk-e egy ily kevéssé előkészített neofita hitének
állhatatosságában? Talán fontos titkokat kellene veled megosztanunk, s csak nemes ösztöneidben találhatnánk hallgatásod biztosítékát; eléggé ismerjük őket, hogy higgyünk titoktartásodban. De nem hű bizalmasokra van szükségünk; ilyenek máris nagy számban sorakoznak
mögöttünk. Hogy előbbre vigyük az isteni törvény ügyét, buzgó tanítványokra van szükségünk, akik megtisztultak minden előítélettől, minden önzéstől, minden léha szenvedélytől,
minden nagyvilági szokástól. Szállj magadba: meghozhatod-e nekünk mindezeket az áldozatokat? Irányíthatod-e cselekedeteidet, alakíthatod-e életedet a benned munkáló ösztönök szerint, s az elvek szerint, amelyeket tőlünk kapnál ösztöneid teljesedésére? Nő, művész és
gyermek létedre mered-e válaszolni, hogy csatlakozol e komoly férfiakhoz a századok
művének megmunkálására?
- Amit hallok - felelt Consuelo -, túlságosan súlyos, semhogy teljességgel megérthetném.
Adjanak időt, hogy gondolkozzam. Ne vessenek ki keblükből, mielőtt megkérdezhettem volna
szívemet. Nem tudom, méltó vagyok-e a világosságra, amelyet bennem is lángra akarnak lobbantani. De nincs őszinte lélek, amely méltatlan volna az igazságra. Miben lehetek hasznukra?
Rémület fog el, ha tehetetlenségemre gondolok. Nő és művész vagyok, tehát gyermek! De
bizonyára azért támogattak olyan hathatósan, mert megéreztek bennem valamit... És egy hang
azt mondja nekem, nem hagyhatom el ezt a helyet, anélkül hogy ne igyekeznék bebizonyítani
hálámat. Ne űzzenek el tehát; próbáljanak felvilágosítani.
- Egy hetet adunk még, hogy gondolkozzál - mondta a vörös köpenyes bíró, aki előbb is szólt.
- De becsületedre kell fogadnod, semmi kísérletet sem teszel, hogy megtudd, hol vagy, és kik
azok a személyek, akiket itt látsz. Azt is meg kell fogadnod, hogy nem hagyod el a sétáidra
kijelölt területet, ha akár nyitva találnád az ajtókat, s legkedvesebb barátaid árnyai hívnának
is. Nem szabad kérdezned az embereket, akik kiszolgálnak, sem bárki mást, aki titokban
belopózna hozzád.
- Nem fogom megtenni - felelt gyorsan Consuelo. - Azt is megígérem, ha kívánják, hogy
senkit sem fogadok engedélyük nélkül, viszont alázatosan kérem, kegyelmezzenek...
- Nem kérhetsz tőlünk kegyelmet, és nem szabhatsz feltételeket. Lelked és tested minden
szükségletéről gondoskodtunk arra az időre, amelyet itt töltesz. Ha egy rokonodat, barátodat,
hívedet akarod látni, jogodban áll távozni. Nálunk csak a magány vagy a szándékunk szerint
való társaság lehet osztályrészed.
- Magamnak semmit sem kérek; de hallom, egyik barátjuk, tanítványuk vagy szolgájuk (nem
tudom, milyen rangot visel sorukban) súlyosan bűnhődik miattam. Vállalni kívánom azokat a
hibákat, amelyekkel őt vádolják, s ezért kértem engedélyüket, hogy megjelenhessek színük
előtt.
177

- Őszinte és részletes vallomást akarsz tenni?
- Ha ez volna feltétele szabadulásának... bár különös erkölcsi gyötrelem egy nő számára, ha
nyolc férfi előtt kell fennhangon vallania...
- Ne vállald ezt a megaláztatást. Semmi biztonságunk nem volna őszinteséged felől, s egyébként is, mielőtt itt megjelentél, semmi jogunk nem volt feletted. Amit egy órával ezelőtt
mondtál, és gondoltál, számunkra már múltadhoz tartozik. De ne feledd, hogy e pillanattól
kezdve jogunkban áll, hogy lelked legtitkosabb rezdüléseit is számon kérjük. Oly tisztán kell
tehát megőrizned lelkedet, s ez a te dolgod, hogy bármikor szenvedés és szégyenkezés nélkül
tárhasd fel előttünk.
- Tapintatos atyai jóakarattal vannak irántam. De nemcsak rólam van most szó. Egy ember
bűnhődik az én hibáim miatt. Nem kötelességem-e, hogy igazoljam?
- Ez nem a te dolgod. Ha bűnös a szemünkben, ő maga teszi jóvá vétkeit, nem hiú kifogásokkal és kihívó magyarázatokkal, hanem a bátorság, odaadás és erény cselekedeteivel. Ha
lelke megrendült, felemeljük, és győzelemre segítjük. Szigorú büntetésről szólsz; mi csak
erkölcsi büntetéssel sújtunk. Ez a férfi, bárki legyen is, egyenlő velünk és testvérünk; nálunk
nincsenek sem urak, sem szolgák, sem alattvalók, sem fejedelmek: nyilván hamisan tájékoztattak. Most menj békében, és ne vétkezz.
E szavakra a vizsgálóbíró megrázott egy csengőt; a két fegyveres, fekete álarcos férfi bejött, s
Consuelo fejére téve a csuklyát, ugyanazon a föld alatti úton vezette vissza a kerti lakba,
amelyen érkeztek.
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XXVII
A Láthatatlanok jóságos és atyai szavai után Porporinának már nem kellett komolyan
aggódnia a lovag miatt, s arra gondolva, hogy Matthäus nyilván nem látott tisztán ebben az
ügyben, megkönnyebbülten hagyta el a titokzatos gyülekezetet. Mindaz, amit hallott, úgy
lobogott most képzeletében, mint a sugarak egy felhő mögött; és minthogy már sem nyugtalansága, sem akaratának megfeszítése nem segítette, járás közben hamarosan tűrhetetlen
fáradtság vett rajta erőt. Az éhség is kegyetlenül gyötörte, és majdnem megfulladt az enyvezett csuklya alatt. Többször megállt, vezetői karját kellett elfogadnia, hogy folytathassa útját,
és amikor a szobájába ért, összeesett a gyengeségtől. De a lakásban szabadon áramló levegő
máris könnyített rajta, s pár pillanat múlva azt is érezte, hogy üvegcsét közelítenek az arcához,
amitől teljesen magához tért. Most már látta, hogy kísérője eltűnt, Matthäus pedig nagyon
ízletes vacsorát szolgál fel, s a kis álarcos doktor, ugyanaz, aki elkábította, amikor a kerti
lakba hozták, egyre körülötte sürög és ütőerét tapogatja. Consuelo könnyen felismerte parókájáról és hangjáról, amelyet már hallott valahol, de nem tudta volna megmondani, milyen
körülmények között.
- Kedves doktor úr - mondta mosolyogva -, azt hiszem, a legjobb gyógymód egy kiadós
vacsora lesz. Nincsen semmi bajom, csak nagyon éhes vagyok. De most, könyörgök, kíméljen
meg kávéjától, amelyet egyébként oly kitűnően készít el. Azt hiszem, nem lenne elég erőm,
hogy elviseljem.
- Az én kávém - felelt a doktor - nagyon hatékony nyugtató. De ne aggódjék, grófné, most
semmi ilyet nem írok elő. Ma teljességgel megbízhat bennem, s csak azt a kegyet kérem, hogy
önnel vacsorázhassam. Őfensége azt kívánja, hogy ne hagyjam magára, míg teljesen rendbe
nem jön, s ha eszik valamit, egy félóra múlva, gondolom, teljesen megszűnik gyengesége.
- Ha ez őfensége óhaja, és az öné is, doktor úr, számomra sem lehet nagyobb öröm, mint az
ön társasága vacsorám közben - mondta Consuelo, s Matthäus máris az asztalhoz tolta úrnője
karosszékét.
- S társaságom nem is lesz teljesen haszontalan - felelt a doktor, aki máris megszegett egy
csodálatos fácánpástétomot, a szárnyast pedig egy gyakorlott sebész ügyességével darabolta
fel. - Ha nem vagyok itt, e hosszú böjtje után nem tudta volna megállni, hogy ne egyen
nagyon mohón, amitől talán rosszul lett volna. Nekem ilyesmitől nem kell tartanom, én jól
megrakhatom a tányéromat, de kegyednek csak módjával adok.
Consuelo megint csak törte a fejét, hol hallotta a doktor hangját. De egyszerre nagyon
elálmélkodott, mivel asztaltársa lekapcsolta és tányérja mellé tette álarcát.
- A pokolba ezzel a gyermeteg játékszerrel; alig tudtam lélegzeni, és már az étel ízét sem
érzem tőle.
Consuelo megremegett; életvidám társában azt a doktort ismerte fel, akivel férje halálos
ágyánál találkozott, Supperville-t. Bayreuth őrgrófné első orvosát. Egyszer Berlinben is látta
messziről, de nem volt bátorsága, hogy megszólítsa és beszéljen vele. S most, hogy
felindultan és bánatosan figyelte az orvos habzsoló étvágyát, eszébe jutottak Supperville
száraz és tudálékos fejtegetései, amelyekkel őt a Rudolstadt család végzetes gyásza idején
gyötörte, s alig tudta elrejteni feszélyezett érzését, amely az orvos láttára elfogta. De Supperville teljesen elmerült az evés gyönyörében, s talán észre sem vette a leány zavarát.
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Matthäus egy gyermeteg megjegyzése csak még jobban fokozta a doktor helyzetének
nevetséges voltát. A gondos komornyik már jó öt perce sürgölődött Supperville körül, s még
mindig nem vette észre, hogy fedetlen az arca; csak amikor a pástétom födőjének vélte az
álarcot, s be akarta vele takarni a megszegett részt, csak akkor kiáltott fel rémülten:
- Szentséges ég, a doktor úr az asztalra ejtette az arcát!
- Hogy az ördög vinné el ezt a szövetarcot! Sosem fogom megszokni, hogy ebben egyem.
Tedd a sarokba, majd ideadod, ha elmegyek.
- Ahogy parancsolja, doktor úr - felelt Matthäus döbbent hangon. - Mosom kezeimet. De
nagyságod biztosan tudja, hogy minden este kénytelen vagyok pontról pontra beszámolni
mindarról, amit itt látok és hallok. Hiába mondanám, hogy az arca véletlenül esett az asztalra,
azt nem tagadhatom le, hogy a hölgy látta, mi van alatta.
- Rendben van, öregem. Majd beszámolsz, ahogy illik - mondta a doktor nyugodtan.
- És azt is hozzáteszi, Matthäus úr - szólt közbe Consuelo -, hogy nem én biztattam a doktor
urat engedetlenségre, s nem tehetek róla, hogy felismertem.
- Legyen nyugodt, grófné - válaszolt Supperville tele szájjal. - A fejedelem nem olyan fekete,
amilyennek festik, s én bizony cseppet sem félek tőle. Majd azt mondom neki, ha már megengedte, hogy kegyeddel vacsorázzam, ezzel egyben arra is felhatalmazott, hogy megszabaduljak mindentől, ami evés és ivás közben gátolhat. Egyébként nagyságod nyilván már a
hangomról is felismert. Csak egy hiú formaságtól szabadulok tehát, amit a fejedelem nem
vehet rossz néven.
- Hiába magyarázza a dolgot, doktor úr - mondta Matthäus megbotránkozva. - Hálát adok az
égnek, hogy nem én, hanem a doktor úr engedte meg magának ezt a tréfát.
Supperville vállat vont, nevetett Matthäus aggodalmán, rengeteget evett, s ennek megfelelően
ivott; majd, amikor Matthäus kivitte a tálakat, székét közelebb húzva Consuelóhoz, halk
hangon magyarázni kezdett:
- Kedves signora, nem vagyok olyan falánk, amilyennek látszom (minthogy Supperville elég
kövér volt, ez nem jelentett sokat), s csak azért akartam kegyeddel vacsorázni, hogy fontos
dolgokat hozzak a tudomására, olyanokat, amelyek rendkívüli módon érdekelhetik.
- Ki küldi, és kinek a nevében akarja velem ezeket a dolgokat közölni? - kérdezte Consuelo,
mert eszébe jutott a Láthatatlanoknak tett ígérete.
- Csak a magam nevében beszélek, amire jogom is van - felelt Supperville. - Ne nyugtalankodjék tehát. Nem vagyok besúgó, nyíltan szólok, s nem törődöm azzal, hogy elismételhetik
szavaimat.
Consuelo egy pillanatig arra gondolt, kötelessége volna, hogy elhallgattassa a doktort, nehogy
cinkosa legyen az árulásban; de aztán azt mondta magában, hogy Supperville nyilván odaadó
híve a Láthatatlanoknak, hiszen őt, Consuelót is félig megmérgezte, amikor tudta nélkül ebbe
a kastélyba hozták, és titkos felhatalmazásuk nélkül most sem cselekednék így. Kelepcét
vetnek nekem, gondolta. A megpróbáltatások sora kezdődik. Álljunk hát elébe, és figyeljük a
támadást.
- Mindenekelőtt - folytatta a doktor -, azt kell megmondanom, asszonyom, hol és kinél
tartózkodik.
„Hogy már kibökte!” - mondta magában Consuelo; majd hangosan: - Nagyon köszönöm,
doktor úr, de nem kérdeztem, és nem is akarom tudni.
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- Ugyan! - legyintett Supperville. - Látom, nyakig ül a regényességben, amelyben a fejedelem
minden barátját megfüröszti. De ne üljön fel ezeknek az ostobaságoknak; mert végül kegyed
is elveszíti józan eszét, s csak jeles gazdánk hibbantjainak és vizionáriusainak seregét növeli.
Én semmiképp sem akarom megszegni adott szavamat, s nem árulom el a nevét, sem azt,
hogy hol vagyunk. De azt hiszem, nem is ez kegyed legnagyobb gondja; s ha megmondanám,
csak kíváncsiságát elégíteném ki, márpedig nem ezt a betegségét akarom meggyógyítani,
hanem, éppen ellenkezőleg, túlzott bizakodását. Nem engedetlenségre bírom tehát, s a herceget se haragítja meg (nekem is érdekem, hogy ne áruljam el kegyedet), ha megtudja, hogy házigazdája egy jóságos és nagyon különc aggastyán. Szellemes ember, filozófus alkat, merész
és gyengéd természet, a végletekig, szinte tébolyultan hősi lélek. Álmodozó, aki valóságnak
véli az eszményt, és regénynek az életet. Tudós, aki annyira elmerült a bölcsek könyveiben, s
oly önfeledten kereste a gondolatok rejtett magvát, hogy most akár Don Quijote a sok lovagregény olvasása után, ő is kastélynak látja a csapszéket, ártatlan áldozatoknak a gályarabokat,
s szörnyetegeknek a szélmalmokat. Egyszóval szent, ha szándékai tisztaságát nézzük, s őrült,
ha az eredményt is mérlegeljük. Többek közt egy állandó és általános összeesküvés tervével
foglalkozik, hogy megnehezítse és megakadályozza a gonoszok tevékenységét a földön. Ez a
terv pedig a következő: 1. védekezni és küzdeni a kormányzók zsarnoksága ellen; 2. megváltoztatni a társadalmakat irányító törvények erkölcsiségét vagy barbár jellegét; 3. bátor és odaadó emberek szívébe lopni elméletének és eszméinek lelkes hitét. Kevesebbel meg sem
elégszik, s ráadásul meg van győződve, hogy eléri célját. Ha legalább néhány őszinte és
értelmes ember segítené, akkor talán hasznára válna az emberiségnek az a kevés jó, amit
sikerül megvalósítania. De, sajna, csupa cselszövő és merész szélhámos van körülötte, akik
színleg osztoznak hitében és támogatják terveit, hogy közben a legjobb tisztségeket kaparintsák meg az európai udvarokban, s bezsebeljék a szűkölködők támogatására szánt összegek
javát. Most már ismeri urunkat és ismeri vezérkarát is. Kegyednek kell megítélnie, jó kezekben van-e, s hogy az a nagylelkű támogatás, amely szerencsésen kiszabadította a kis Fritz
karmaiból, nem lesz-e romlására, éppen azzal, hogy az egekbe akarja emelni. Most már
tisztán látja a helyzetét. Óvakodjék a szép ígéretektől, a fennkölt szónoklatoktól, a tragikus
jelenetektől, a Cagliostrók, a Saint-Germainek és társaik bűvészmutatványaitól.
- Ők is itt volnának? - kérdezte Consuelo kissé megzavarodva, mert nem látta világosan,
őszintén beszél-e a doktor, vagy csak veszélyes játékot űz vele.
- Nem tudom - felelt Supperville. - Itt minden titokzatosan történik. Két kastély van: egy látható és tapintható, amelyben mit sem sejtő nagyvilági vendégeket fogadnak, ünnepségeket
rendeznek, s ahol minden egy léha és ártalmatlan hercegi létről tanúskodik. Ez a kastély egy
másikat fed el és rejt magában, egy ügyesen álcázott föld alatti világot. Ebben a láthatatlan
kastélyban álmodja őfensége zagyva ködképeit. Valósággal nyüzsög ott a sok újító, reformátor, feltaláló, varázsló, próféta, alkimista, valamennyien egy új társadalom építői, s készen rá,
hogy, mint mondják, már holnap, de legkésőbb holnapután új rendet teremtsenek a régi
helyén. Ezeket a titokzatos embereket fogadják és vendégelik meg ott lenn, velük tanácskoznak világváltó eszmékről, fenn pedig senki sem tud róluk, s a pincékből kiszűrődő zajokat
legfeljebb kóbor szellemek vagy makacs kísértetek föld alatti tevékenységének tulajdonítják.
Hogy válaszolhatnék tehát kérdésére? A fent említett kuruzslók száz mérföldre lehetnek
innen, mert nyughatatlan emberek lévén sokat utaznak, vagy akár száz lépésre tőlünk, rejtett
ajtók mögött, kétszintű szobákban. Mondják, hogy ez a régi kastély annak idején a szabad
bírák gyülekezőhelye volt, s dicső fejedelmünk ősei később is követték e szép hagyományokat, s egyre szövögették fenyegető összeesküvéseiket, de tudomásom szerint mindig eredménytelenül. Régi divat ez ebben az országban, és e téren a legjelentősebb koponyák jártak
mindig élen. Én nem vagyok beavatva a láthatatlan kastély csodáiba. Csak időnként töltök itt
pár napot, valahányszor engedélyt kapok úrnőmtől, Sophie porosz királyi hercegasszonytól,
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Bayreuth őrgrófnőjétől, hogy állama határain kívül levegőzzek egy keveset. És minthogy
kapitálisan unatkozom a gyönyörűséges bayreuthi udvarban, a mi nagyságos fejedelmünket
viszont alapjában kedvelem, s azt sem bánom, ha olykor egy-egy fricskát adhatok annak a
gyűlöletes Nagy Frigyesnek, időnként önzetlen szolgálatokat teszek az említett fejedelemnek,
s ezek a kiruccanások nagyon elszórakoztatnak. Minthogy csak tőle kapok rendelkezéseket,
mindig ártalmatlan ügyekben szolgálok neki. Semmi rosszat nem láttam abban, hogy segítsek
kegyed szabadulásában, és szendergő galambként hozzam ide. Tudtam, hogy itt jó sora lesz,
és azt is reméltem, hogy alkalmat találok kegyed elszórakoztatására. Viszont, ha gyötörnék,
ha őfensége szélhámos tanácsadói kezükbe akarnák kaparintani, hogy kegyedet is nagyvilági
cselszövéseik részesévé tegyék...
- Ettől nem félek - felelt Consuelo, akit egyre jobban megdöbbentettek az orvos szavai. - Van
elég erőm, hogy szembeszálljak kívánságaikkal, ha sértenék becsületemet és ellentmondanának lelkiismeretemnek.
- Biztos ebben, grófnő?- kérdezte Supperville. - Ne hagyatkozzék túlságosan erejére, és ne
dicsekedjék olyasmivel, amit nem láthat előre. Sok értelmes és becsületes ember hagyta el ezt
a házat bélyeges homlokkal, készen rá, hogy rosszat cselekedjen. A fejedelem körül nyüzsgő
cselszövők nem válogatnak eszközeikben, és a mi szeretett urunkat oly könnyen félre lehet
vezetni, hogy ő maga nem egy jó lelket taszított romlásba, s ma is meg van győződve, hogy
megmentette őket. Tudnia kell, hogy ezek a cselszövők rendkívül ügyesek, és értik a módját,
hogy megrémítsék, behálózzák, meghassák, megrészegítsék, elkápráztassák az embereket.
Sok apró gyötrelemmel, meg csupa érthetetlen rejtéllyel kezdődik, azután következik a
rendszeres kezelés meg a varázslat. Kísérteteket szabadítanak áldozatukra, böjtöltetik, hogy
elveszítse tisztánlátását, derűs vagy ijesztő ködképekkel veszik körül. Végül babonássá teszik,
s talán őrületbe is kergetik, ahogy már volt szerencsém jelezni, és akkor...
- És akkor? Mit várhatnak tőlem? Mit számítok én ezen a világon, hogy hálójukba akarjanak
csalogatni?
- Ugyan, ugyan! Rudolstadt grófnő ne tudna erről?
- Semmit sem tud, doktor úr.
- Pedig emlékeznie kellene, hogy Cagliostro barátom élő és cselekvő alakjában mutatta önnek
elhunyt férjét, Albert grófot.
- Honnan tudja ezt, ha mint mondotta, nem ismeri e föld alatti világ titkait?
- A grófné mondta el Amélie hercegasszonynak, aki, mint minden kíváncsi lélek egy kissé
szeret fecsegni. Tudja, ugye, hogy jó kapcsolatban van Rudolstadt gróf hasonmásával?
- Egy bizonyos Triszmegisztosszal, mint hallom!
- Igen. Már láttam ezt a Triszmegisztoszt, és kétségtelen, hogy első pillantásra megdöbbentően hasonlít a grófra. A hasonlatosságot még fokozni is lehetne, ha úgy fésülnék és öltöztetnék, ahogy a gróf tette annak idején, meg ha sápadtabbra festenék az arcát, és arra is megtanítanák, hogyan utánozza az elhunyt járását és modorát. Érti már?
- Cseppet sem. Mi érdekük volna abban, hogy Albert gróf szerepét játszassák el azzal az
emberrel?
- Milyen egyszerű és becsületes lélek kegyed! Albert gróf meghalt, óriási vagyon maradt
utána, s ez most női ágon Wenceslawa kanonissza kezéből Albert gróf unokahúgának, a kis
Amélie bárókisasszonynak a kezére jut, ha ugyan kegyed nem érvényesíti özvegyi jogait vagy
nem követel életjáradékot. Először ezt igyekeznek majd kegyednél elérni...
- Igaza van - kiáltott Consuelo. - Most már látom egyes kijelentések értelmét.
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- Ez csak a kezdet volna. Az életjáradék, amely egyébként is eléggé vitatható, távolról sem
elégítené ki e kalandorok étvágyát, s nem csupán ezért akarják kegyedet hatalmukban bírni.
Gyermeke nincs, férjet kell tehát szerezni. Nos Albert gróf nem halt meg, csak önkívületbe
esett, élve temették el, s az ördög kiszabadította sírjából. Cagliostro bájitalt adott neki, SaintGermain gróf úr pedig magával vitte. Egy szó mint száz, pár év múlva ismét megjelenik,
elmondja kalandjait, kegyed lábához veti magát, megtörténik végre a nászéjszaka, minekutána
az Óriások kastélyába utazik, felismerteti magát az öreg kanonisszával és pár vén szolgával,
akik nem nagyon értik az egészet, ha pedig valaki vitatná a jogát, vizsgálatot kér, és megfizeti
a tanúkat. Még Bécsbe is elutazik hűséges nejével, hogy a császárnő kegyes pártfogását kérje.
Egy kis botrány nem árt az ilyen ügyeknek. Minden befolyásos hölgy érdeklődéssel nézi majd
ezt a szép férfit, aki ily gyászos kalandba keveredett, és egy ostoba orvos tudatlanságának
áldozata lett. Kaunitz herceg pedig, aki nem veti meg az énekesnőket, kegyedet veszi
pártfogásba. Ugye diadalmaskodik. Győzelmesen tér vissza Riesenburgba, s kidobja Amélie
húgát. Gazdag és hatalmas, s szövetségre lép az itteni fejedelemmel és szélhámosaival, hogy
megváltsák a társadalmat, és megváltoztassák a világ rendjét. Mindez felettébb kellemes, s
csak annyi fáradságba kerül, hogy kegyed valamelyest tévedjen, s jeles férje helyett egy szép
kalandort, aki ráadásul szellemes ember és pompás jövendőmondó, válasszon élettársául. Érti
már? Gondolkozzék. Mint orvosnak, mint a Rudolstadt család barátjának, s mint becsületes
embernek egyaránt kötelességem volt, hogy mindezt elmondjam. Rám is számítanak, hogy
adandó alkalommal megállapítsam Triszmegisztosz és Albert gróf személyazonosságát. De
én, aki láttam halálát, nem a képzelet, hanem a tudomány szemével, aki bizonyos különbségeket állapítottam meg a két férfi között, és tudom, hogy Berlinben már jó ideje ismerik ezt
a kalandort, én nem segítek ebben a gazságban. Nem én! És tudom, hogy ön sem hajlandó
erre, de mindent meg fognak tenni, hogy meggyőzzék, Albert időközben két hüvelyket nőtt, a
koporsó pedig csak jót tett egészségének. De hallom, hogy Matthäus máris jön; derék fickó,
nem tud semmiről. Megmondtam, amit kellett, s most távozom. Egy óra múlva elhagyom a
kastélyt, mivel itt már semmi dolgom.
Miután szokott bőbeszédűségével mindezt előadta, a doktor felvette álarcát, mélyen meghajolt, és távozott, magára hagyva Consuelót, hogy fejezze be egyedül a vacsorát, ha ugyan
kedve van rá. De a leány nem gondolt már evésre; nagyon felizgatta és elszomorította mindaz,
amit hallott, és visszavonult a szobájába. Fájdalmas zavar tépte a szívét, a kétely és szorongás
ezernyi képe gyötörte, s csak végletes fáradtságtól elalélva talált némi pihenést.
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XXVIII
Másnap Consuelo testében-lelkében összetörten ébredt fel. Supperville cinikus szavai úgy
hatottak rá a Láthatatlanok atyai bátorítása után, mint akire jóleső melegben jeges vizet zúdítottak. Egy pillanatra az égig emelkedett, hogy megint a földre zuhanjon. Szinte haragudott a
doktorra, hogy megnyitotta szemét; mert álmaiban máris ragyogó fényözönben látta a fenséges gyülekezetet, amely biztatón tárja ki neki karjait, mint egy szerető család, s nyugodalmas
menedék a világ veszélyei és az ifjúkor tévelygései ellenében.
Pedig a doktor nyilván megérdemelte, hogy hálás legyen neki, s Consuelo ezt be is látta, de
nem szívében, csak elméjében. Nem őszintén, bátran, önzetlenül beszélt-e? Consuelo mégis
úgy találta, hogy túlságosan szkeptikus és materialista, s hajlamos rá, hogy megvesse a jó
szándékot, és kicsúfolja a nemes jellemeket. Bármit mondott is a névtelen fejedelem oktalan
és veszélyes hiszékenységéről, Consuelo csodálattal gondolt e nemes aggastyánra, aki oly
lelkesen tör a jóra, akár egy ifjú, és gyermekként hisz az emberi jellem tökéletesítésében.
Felidézte magában a szavakat, amelyeket a föld alatti teremben hallott, s úgy érezte, nyugodt
tekintély és zord bölcsesség hatotta át őket. A fenyegető intelmekből, a látszólagos szigor tartózkodásából a jóság és emberszeretet melege sugárzott, s mintha bírái csak arra vártak volna,
hogy Consuelo végre szíve sugallatára hallgasson. Szólhatnak így, cselekedhetnek így agyafúrt, kapzsi, szélhámos emberek? Bátor vállalkozásuk a világ megjavítására, amelyet a kétkedő Supperville oly nevetségesnek talált, csodálatos válasz volt az örök fogadalomra, színes
reménykedésre, lelkes hitre, amelyet Albert ébresztett hitvese szívében, s ő oly rokonszenvező
érdeklődéssel lelt meg újra Gottlieb beteg, de odaadó elméjében. Nem gyűlöletes ember-e ez a
Supperville, hogy szét akarja tépni szép álmait, s a Láthatatlanok iránt érzett bizakodásával
egyetemben Istenbe vetett hitét is el akarja venni?
Consuelo, aki hajlamos volt a lélek költészetére, mint a jelenlevő élet szomorú valóságának
száraz megítélésére, egyre küszködött Supperville szellemével, s igyekezett megcáfolni vélekedését. Nem önkényes feltevéseket hangoztatott-e csupán, hiszen a doktor maga is bevallotta, hogy nincs beavatva a föld alatti világ titkaiba, s talán a Láthatatlanok tanácsának
létezéséről sem tud? Lehet, hogy Triszmegisztosz szélhámos csupán, bár Amélie hercegnő az
ellenkezőjét állította, s az a körülmény, hogy Golovkin gróf, a legjobb és legbölcsebb nagyúr,
akivel Consuelo Berlinben találkozott, barátságába fogadta a varázslót, ugyancsak megerősítette a hercegnő véleményét. Hogy Cagliostro és Saint-Germain is csalók, ez is feltételezhető,
de talán őket is megtévesztette ez a rendkívüli hasonlatosság. De ha megvetéssel kellene is
gondolnia e három kalandorra, ebből még nem következik, hogy a Láthatatlanok tanácsának
tagjai, sem az, hogy az erényes férfiak e gyülekezete ne utasítaná el azonnal javaslatukat, ha
maga Consuelo állapítaná meg, hogy Triszmegisztosz nem azonos Albert gróffal. Csak akkor
kell megvonnia bizalmát a Láthatatlanoktól, fűzte tovább gondolatait Consuelo, ha e döntő
próbatétel után is megmaradnának abban a szándékukban, hogy őt durván félrevezessék. Nem
vállalhatná-e addig új sorsát, s nem törekedhetne-e arra, hogy jobban megismerje ezeket a
férfiakat, akiknek szabadulását köszönhette, és akiknek atyai feddései szíve mélyéig megrendítették? Consuelo erre a gondolatra megnyugodott, s elhatározta, hogy bátran szembenéz
rejtélyes kalandjával, s az orvos szavait csupán megpróbáltatásnak tekinti, amelyet talán a
Láthatatlanok akartak, vagy éppen Supperville epés kifakadásának azok ellen, akiket véleménye szerint a fejedelem nála többre tart és jobban becsül.
De volt még egy feltevése is, s ez mindennél jobban gyötörte Consuelót. Teljességgel
lehetetlen volna-e, hogy Albert él? Supperville nem figyelhette meg azokat a jelenségeket,
amelyek a fiatal grófnál a halálát megelőző két év folyamán olyan gyakoriak voltak. Nem is
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akarta elhinni őket, s makacsul ragaszkodott ahhoz a véleményéhez, hogy Albert csak azért
tűnt el oly sokszor a föld alatt, mivel ott kereste szerelmes találkáit Consuelóval. Csak a leány
tudott, és Zdenko, az önkívület e rohamairól. A hiú doktor semmiképp sem ismerhette el,
hogy esetleg tévedett a halál megállapításában. Most, hogy Consuelo már tudott a Láthatatlanok tanácsának létezéséről és anyagi hatalmáról, sok módját is elképzelte, hogyan ragadhatták
ki Albertet a sietve lezárt kriptából, s hogyan őrzik azóta titokban ismeretlen céljaik érdekében. Mindaz, amit Supperville a kastély rejtelmeiről és a fejedelem különcségeiről mondott,
csak megerősítette Consuelót e feltevésében. Egy Triszmegisztosz nevű kalandorral való hasonlatosság bonyolíthatja ugyan e tény csodálatos összefüggéseit, de nem teszi lehetetlenné
magát a tényt. Ez a gondolat annyira hatalmába kerítette szegény Consuelót, hogy búskomorrá vált. Ha Albert él, azonnal hozzásiet, mihelyt megengedik, s hűségesen vele marad mindhalálig. De most még jobban érezte, mint bármikor, mily gyötrelmes lesz ez az odaadás
szerelem nélkül. A lovag jelent meg szeme előtt, s Consuelo szíve csupa vágyakozás volt,
lelkiismerete pedig csupa bűntudat. Ha le kell mondania róla, születő szerelme a visszafojtott
érzelmek útját járja majd, s lobogó szenvedéllyé torzul. Consuelo nem tette fel magában a
képmutató megnyugvás kérdését, miért is akarná a drága Albert elhagyni sírját, ahol olyan jól
megvan; az az ő sorsa, mondta magában, hogy ennek a férfinak áldozza magát, talán a síron
túl is, s végsőkig vállalni akarta sorsát; de iszonyatosan szenvedett, és megsiratta a lovagot,
akaratlan, lángoló szerelmét.
Halk nesz riasztotta fel álmodozásából, s egy könnyű szárny simogatását érezte a vállán.
Meglepődve, boldogan kiáltott fel, amikor a kis vörösbegyet látta a szobában, ahogy körülötte
repked, s félelem nélkül közeledik. Miután pár pillanatig habozott, egy legyet is elfogadott a
leány kezéből.
- Itt vagy hát, szegény barátom, hűséges társam? - mondta neki Consuelo a gyermeki öröm
könnyeivel szemében. - Igaz lehet, hogy kerestél, és végre megtaláltál? Nem, nem lehet igaz.
Szépséges, bizakodó madárka, csak hasonlítasz barátomra, de nem vagy az. Biztosan az egyik
kertésznél élsz, s most megszöktél a melegházból, ahol örökszép virágok közt töltötted a
hideg napokat. Jer mellém, rabok vigasztalója; ha már fajtád ösztöne a magányosok és a
foglyok vigasztalására küld, légy most te a barátom, ahogy testvéred is az volt.
Consuelo már egy negyedórája komolyan eljátszott e kedves kis lénnyel, amikor gyenge
füttyszót hallott kívülről, s úgy látta, mintha az értelmes madárka megremegne. A vörösbegy
kiejtette csőréből az új barátnőjétől kapott nyalánkságokat, egy pillanatig habozott, majd
megcsillantva nagy fekete szemét, az ablak felé röpült, mert most egy új, már parancsolóbb
füttyjelet hallott. Consuelo követte a szemével, de a madár hamarosan eltűnt a lombok közt.
Amikor aztán a leány tovább kereste tekintetével, a kert végét lezáró patak túlsó partján, egy
kissé szabadabb helyen, egy közeledő alakot látott, akit a távolság ellenére is könnyen fel
lehetett ismerni. Gottlieb volt ott a víz mellett, vidáman énekelt, s még ugrándozni is próbált.
Consuelo megfeledkezve egy kicsit a Láthatatlanok tilalmáról, kendőjével integetett az ablakból, hogy magára vonja a figyelmet. De Gottlieb csak a vörösbeggyel törődött. A fákat nézte,
egyre fütyült, majd hamarosan eltűnt, anélkül, hogy észrevette volna Consuelót.
- Áldott legyen az Úr, és áldottak a Láthatatlanok, bármit mondjon is Supperville! - sóhajtott a
leány. - Ez a szegény gyermek boldognak látszik, és egészségesebbnek is, őrangyala van vele,
a vörösbegy. Érzem, nekem is egy vidámabb jövendő hírét hozza. Nem akarok többé kétkedni
pártfogóimban: a bizalmatlanság megfonnyasztja a szívet.
Eltűnődött, hogyan hasznosíthatná legjobban az idejét, hogy megfelelően felkészüljön a kilátásba helyezett erkölcsi nevelésre, s amióta a kerti lakban volt, most először gondolt olvasásra. A könyvtárba ment, ahová addig épp csak benézett, s alaposan meg akarta vizsgálni,
milyen könyvek állnak rendelkezésére. Nem volt sok, de valamennyi rendkívül érdekes, s a
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legtöbb nyilván nagyon ritka, ha ugyan nem egyetlen példány. Minden kor és minden nép
legnevesebb filozófusainak írásai, de rövidítve, tanításuk lényegére szorítkozva, s olyan
nyelvekre fordítva, amelyeket Consuelo értett. Egyesek, amelyek sohasem jelentek meg fordításban, kéziratban voltak ott, elsősorban a középkor híres eretnekeinek és újítóinak művei, a
múlt értékes öröksége, amelynek nem egy jelentős részlete, sőt, néhány csorbítatlan példánya
is szerencsésen megmenekült attól, hogy az inkvizíció kezére kerüljön, vagy hogy áldozatául
essék annak a következetes pusztításnak, amelyet a jezsuiták a harmincéves háború idején
Németország régi eretnek kastélyaiban végeztek. Consuelo nem tudta felbecsülni e néhány
lelkes könyvbarát vagy bátor beavatott által egybegyűjtött filozófiai kincsek értékét. Az
eredeti könyvek betűmintái és metszetei nyilván érdekelték volna, de csak olyan példányokat
látott, amelyeket modern másolók írtak le nagy gonddal és ékes betűkkel. Mégis megindultan
nézte Wiclif és Húsz János gondolatainak hűséges fordításait, meg azoknak a keresztény
reformátor filozófusoknak a könyveit, akik őket megelőzve, velük egyidőben, vagy utánuk az
új vallásos korszak e szülőatyjainak működéséhez kapcsolódtak. Nem olvasta őket, de Alberttal folytatott hosszú beszélgetései során elég jól ismerte eszméiket. Most is inkább lapozgatta,
mint olvasta műveiket, mégis egyre jobban megbarátkozott gondolataikkal. Consuelo lelke
mélyén vallásos volt, de szelleme nem filozofikus. Ha nem korának okoskodó, felvilágosult
légkörében él, könnyen a babona és fanatizmus hatása alá került volna. Így is jobban értette
Gottlieb rajongó beszédét, mint Voltaire írásait, amelyeket pedig a század minden szép hölgye
lelkesen olvasott. Ez az értelmes és egyszerű, bátor és gyengéd leány nem hajlott az elvont
okoskodásra. Mindig a szívétől kapott választ, mielőtt értelme szólhatott volna. Minthogy
pedig azonnal magáévá is tette, amit érzése sugallt, nagyon könnyen felfogta a filozófia igazságait, és korához, neméhez, helyzetéhez képest meglepőn tanult is volt e téren, amit egy
baráti hangnak, Albert meggyőző, ékesen szóló fejtegetéseinek köszönhetett. A művészlelkek
többet okulnak egy előadás vagy prédikáció érzelmi hangulatából, mint a könyvek türelmes és
gyakran hideg tanulmányozásából. Ilyen volt Consuelo; egyetlen lapot sem tudott figyelmesen
végigolvasni; de ha egy színes képekben egybefogott és jól megformált nagy gondolat érintette, egész lelkével megkapaszkodott benne; ismételgette magában, mint egy zenei frázist, s
értelme, bármi mély volt is ez a gondolat, isteni sugárként hatolt bele. Ebben az eszmében élt
aztán, s ezzel világította meg minden érzését. Új erőt merített belőle, s egész életében emlékezett rá. És nem üres bölcselkedés, de cselekvésének szabálya, harcának fegyvere lett ez az
eszme. Mi szüksége volt arra, hogy tanulmányozza, elemezze a könyveket, amelyben találta?
Az egész könyv máris szívébe volt írva, mihelyt megvilágosította a benne lelt ihlet. Sorsa nem
rendelte, hogy tovább is lépjen. Nem törekedett arra, hogy tudós módjára valami filozófiai
világot építsen ki szellemében. A titkos kinyilatkoztatások melege járta át, az az igazság,
amely költői lelkek előtt tárul fel, ha szeretet van bennük. Így olvasott több napon át, anélkül
hogy olvasott volna. Semmiről sem tudott volna beszámolni, de nem egy lapot, amelyen talán
csak pár sort látott, könnyeivel áztatott, s gyakran zongorájához sietett, hogy énekeket rögtönözzön, s e zene nagysága és gyengédsége lett áradó érzéseinek természetes, forró kifejezése:
Egy hét múlt el így, teljes magányban, amelyet már nem zavart meg Matthäus fecsegése.
Consuelo elhatározta, hogy nem kérdezi többé, s talán meg is feddték az öreget közlékenysége
miatt, mert most éppoly makacsul hallgatott, amilyen szívesen beszélt az első napokban. A
vörösbegy minden reggel meglátogatta Consuelót, de Gottlieb sehol sem mutatkozott. A kis
madár (s Consuelo már szinte bűvös lénynek tartotta) mindig ugyanabban az órában érkezett,
hogy megvidítsa a leányt, s pontosan déltájban megint elrepült másik barátjához. Alapjában
semmi csodálatos nem volt ebben. A szabadon élő állatoknak megvannak a szokásaik, s tudatosan osztják be napjaikat, sokkal értelmesebben és több előrelátással, mint a háziállatok. Egy
nap Consuelo mégis észrevette, hogy a vörösbegy nem repül oly kecsesen, mint máskor.
Kényszeredettnek, türelmetlennek látszott. Nem csipegette a leány ujját, s csőrével, karmával
valami feszélyező terhétől akart szabadulni. Consuelo most jobban megfigyelte, s egy fekete
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szálat látott a szárnyán. Talán hálóba került szegény madárka, s csak sok küszködés után szabadult, magával víve a kötelék egy foszlányát? Szelíden tűrte, hogy Consuelo megfogja, de a
lány csak nehezen tudta kioldani a madár hátán ügyesen egybebogozott selyemszálat, amely
egy parányi barna borítékot rögzített a bal szárny alá. A borítékban levélke volt, szinte láthatatlan betűkkel írva, s oly finom papíron, hogy Consuelo attól félt, hogy a leheletétől is elszakad. Már az első szavakból látta, hogy drága ismeretlenje üzen. Rövid pár szó volt csak a
levél:
Emberbaráti feladattal bíztak meg, mert azt remélték, ha jót cselekszem, megnyugszik
szenvedélyem háborgása. De semmi, mások megsegítése sem adhat békét egy léleknek,
amelyben te uralkodsz. Feladatommal gyorsabban végeztem, mintsem lehetségesnek
tartották. Megjöttem, s jobban szeretlek, mint valaha. De az ég derűsebb már. Nem tudom, mi történt közted és köztük; de látom, engedékenyebbek, s szerelmemet már nem
vélik bűnnek, csak csapásnak. Csapásnak! Mert ők nem szeretnek! Nem tudják, hogy
nem lehetek szerencsétlen, ha szeretsz; és ugye szeretsz? Mondd meg a spandaui vörösbegynek. Ő az. Keblemen hoztam ide. Ő, bár meghálálná gondosságomat, és izenetet
hozna tőled! Gottlieb majd átadja, anélkül hogy beletekintene.
A rejtélyek, a regényes körülmények csak szítják a szerelem lángját. Consuelo ellenállhatatlan
kísértést érzett, hogy válaszoljon, s félelme, hogy a Láthatatlanok ellenére cselekszik, aggodalma, hogy megszegi ígéretét, valljuk be, csak kismértékben befolyásolta szándékában. De
aztán arra gondolt, talán felfedezik a levelet, s megint száműzetésbe küldik a lovagot, s ezért
leküzdötte vágyát. Válasz nélkül bocsátotta, tehát szabadon a vörösbegyet, de keserű könnyeket hullatott bánatában, meg azért is, hogy csalódást okoz e szigorával szerelmesének.
Megint tanulmányaiba akart mélyedni, de most, hogy közel tudta a lovagot, sem az olvasás,
sem az ének nem csitította a szívében dúló viharokat. Nem tudta elhessegetni magától azt a
reményét, hogy a férfi kettejük helyett lesz engedetlen, s ő este megláthatja a kert virágos
bokrai közt. De nem akarta jelenlétével bátorítani. Szobájában töltötte az estét, s remegve
lesett a redőny mögül, a félelem és vágy közt hányódva, mégis eltökélten, hogy nem felel a
hívásra. De senkit sem látott, s ez oly fájdalommal és döbbenettel töltötte el a szívét, mintha
számított volna szerelmese vakmerőségére, pedig nem helyeselte, hiszen ez csak új tápot adott
volna régi rettegésének. E rövid pár órában átélte a fiatal és lángoló szerelmek minden
rejtélyes kis drámáját. Új korszak, ismeretlen izgalom volt ez életében. Velence rakpartjain
vagy a Corte Minelli kövén már sokszor várt esténként Anzoletóra; de úgy várt, hogy közben
reggeli leckéjét ismételgette, vagy rózsafüzérét mormolta, minden ijedelem, remegés, feszültség nélkül. Az a gyermeki szerelem oly közel volt még a barátsághoz, hogy semmiben sem
hasonlított ahhoz, amit most Liverani iránt érzett. Consuelo másnap szorongva várta a vörösbegyet, de a vörösbegy nem jött. Vad árgusok kezére került volna? Vagy talán kedvét szegte a
selyemkötelék és a súlyos levél, s nem akar kirepülni? De hiszen okos állatka, nyilván
emlékszik még, hogy előző nap Consuelo szabadította meg terhétől, és megint eljönne, hogy
ugyanazt a szolgálatot kérje tőle.
Consuelo egész nap sírt. Ő, akinek szemébe nem jött könny a nagy csapások idején, s
Spandauban egyszer sem zokogott balsorsa miatt, most úgy érezte, hogy valósággal összetöri,
megsemmisíti a szerelem szenvedése, s hiába keresi az erőt, amely eddig élete minden bajában megsegítette.
Este, amikor azzal próbálkozott, hogy egy zeneművet bogozzon ki zongoráján, két fekete alak
jelent meg a zeneszoba ajtajában. Consuelo nem hallotta, hogy feljöttek a lépcsőn, s alig tudta
elfojtani sikolyát, amikor e kísérteteket meglátta. Most szelídebben szóltak hozzá, mint első
alkalommal:
- Jer velünk.
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A leány szótlanul felállt, hogy engedelmeskedjék. Egy fekete kendőt adtak neki:
- Kösd te a szemedre, s esküdj meg, hogy lelkiismeretesen teszed. Arra is esküdj meg, hogy
ha ez a kendő leesnék vagy félrecsúszna, hunyva tartod a szemed, míg azt nem mondjuk,
hogy kinyithatod.
- Esküszöm - felelt Consuelo.
- Elismerjük esküd érvényességét - mondta a vezető.
Mint az első alkalommal, Consuelót most is föld alatti utakon vezették; és amikor azt mondták neki, hogy álljon meg, egy ismeretlen hang hozzátette:
- Vedd le magad a kendőt. Ezentúl senki sem emel kezet rád. Nem lesz más őrződ, mint az
adott szavad.
Consuelo egy boltíves szobában volt, amelyet csak a mennyezet közepén függő kis temetői
lámpa világított meg. Egyetlen bíró ült csak egy régi karosszékben az asztal mögött, vörös
köntösben, fakó álarcban. A magas kor láthatóan megtörte alakját s néhány ezüstös hajfürt
csillogott fövege alatt. Bizonytalan, remegő hangon beszélt. Hogy egy aggastyánnal állt szemben, Consuelo félelme, amely e láthatatlan jelenlétében akaratlanul is elfogta, tisztelettudó
bizalommá változott.
- Figyelj szavamra - mondta az aggastyán, s intett a leánynak, hogy üljön az asztal előtt levő
zsámolyra. - Gyóntatód előtt jelentél meg. Én vagyok a tanács legöregebb tagja, s napjaim
nyugalma oly tisztává tette szellememet, mint a legtisztább életű katolikus papét. Nem
hazudom. De ha nem akarsz gyóntatódnak elfogadni, megteheted. Szabad vagy.
- Elfogadom önt - felelt Consuelo -, feltéve, hogy nem kell elárulnom mások titkait.
- Hiú aggály! - mondta az aggastyán. - Egy iskolás nem fedi fel értetlen tanárának társa
vétkét; de egy gyermek sietve elmondja apjának testvére mulasztását, mivel tudja, hogy az
apa korhol és javít, de nem büntet keményen. Mert ez volna a család helyes törvénye. Márpedig olyan családban vagy itt, amely az eszmény megvalósítását keresi. Bízol bennem?
Ezt a kérdést, amely elég önkényesnek tűnt egy ismeretlen ember szájából, oly szelíden
mondta, s annyi rokonszenvvel hangjában, hogy Consuelo egyszeriben meghatódott, s habozás nélkül válaszolt:
- Csupa bizalom a szívem.
- Figyelj hát - folytatta az aggastyán. - Amikor először jelentél meg előttünk, azt mondtad, és
mi meghallgattuk és mérlegeltük szavadat: „Különös erkölcsi gyötrelem egy nő számára, ha
nyolc férfi előtt kell fennhangon vallania.” Figyelembe vettük szemérmedet. Csak nekem kell
gyónnod, és én nem árulom el titkaidat. Teljes hatalmat kaptam, bár senki felett nem állok a
tanácsban, hogy én irányítsalak e kényes természetű egyéni ügyedben, amely csak közvetett
kapcsolatban van beavatásoddal. Zavar nélkül válaszolsz-e nekem? Lemezteleníted-e előttem
a szíved?
- Megteszem.
- Nem kérdezek múltadról. Múltad, itt hallottad, nem a miénk; de figyelmeztettek, hogy
tisztítsd meg lelked attól a pillanattól, amely beavatásod kezdetét jelenti. Biztosan gondolkoztál beavatásod nehézségeiről és következményeiről; erről nemcsak nekem kell számot adnod:
közöttünk másról lesz szó. Felelj hát.
- Kész vagyok.
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- Egyik gyermekünk szerelemre lobbant irántad. Mi történt egy hét óta? Válaszoltál erre a
szerelemre, vagy elutasítottad?
- Minden cselekedetemmel elutasítottam.
- Tudom. Legjelentéktelenebb tetteidet is ismerjük. Szíved titkát kérdezem, nem magatartásodét.
Consuelo érezte, hogy arca lángol, és nem felelt.
- Nagyon kegyetlennek találod kérdésemet. Mégis válaszolnod kell. Nem akarok következtetni. Ismernem kell a dogokat, és számot vetni velük.
- Igen, szeretem! - felelt Consuelo, mert mindennél erősebb volt a vágya, hogy igazat mondjon.
De alighogy merészen kimondta ezt a szót, máris könnyekben tört ki. Mert most lemondott
lelke szüzességéről.
- Miért sírsz? - kérdezte a gyóntató szelíden. - Szégyelled vagy megbántad?
- Nem tudom. Nem hiszem, hogy megbántam volna: túlságosan szeretem.
- Kit szeretsz?
- Ön tudja, én nem tudom.
- De ha nem tudnám? Mi a neve?
- Liverani.
- Ez senkinek sem a neve. Bármelyik hívünk felveheti és használhatja. Harci név, s csaknem
valamennyien ilyet viselünk utazásaink során.
- Más nevét nem ismerem, és ezt sem tőle tudtam meg.
- Hány éves?
- Nem kérdeztem.
- Milyen az arca?
- Nem láttam.
- Hogyan ismernéd meg?
- Érzem, ha megérinteném a kezét, megismerném.
- És ha próbára tennének, és tévednél?
- Az borzalmas volna.
- Nem látod, milyen ijesztő ez a meggondolatlanságod, szerencsétlen gyermek? Szerelmed
esztelen.
- Tudom.
- És nem küzdesz meg vele szívedben?
- Nincs rá erőm.
- Nem is akarod megtenni?
- Nem akarom.
- Nincs hát szívedben más vonzalom?
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- Nincs.
- De özvegy vagy?
- Azt hiszem, az vagyok.
- És ha nem volnál?
- Megküzdenék a szerelemmel és kötelességem szerint cselekednék.
- Sajnálattal? Fájdalommal?
- Talán kétségbeeséssel, de így cselekednék.
- Nem szeretted azt, aki urad volt?
- Testvéri barátsággal szerettem; megtettem, amit tehettem, hogy szerelemmel szeressem.
- Mégsem tudtad így szeretni?
- Most, hogy tudom, mi a szerelem, megmondhatom, hogy nem.
- Ne legyen lelkifurdalásod; a szerelem nem akaratunktól függ. Azt hiszed tehát, hogy szereted Liveranit? Komolyan, áhítatosan, lángolón?
- Mindezt érzem szívemben, ha ugyan Liverani nem méltatlan rá!...
- Nagyon méltó rá.
- Ó, atyám! - kiáltott Consuelo túláradó hálával, s le akart borulni az aggastyán elé.
- Méltó e mérhetetlen szerelemre, ahogy Albert is méltó volt rá. Mégis le kell mondanod róla.
- Tehát én nem vagyok méltó rá? - kérdezte Consuelo fájdalommal a szívében.
- Méltó volnál, de nem vagy szabad. Albert von Rudolstadt él.
- Jóságos Istenem, bocsáss meg nekem! - suttogta Consuelo, s térdre hullva kezébe temette
arcát.
Csak a csend tanúskodott a gyóntató és a vezeklő fájdalmáról. De Consuelo most iszonyattal
gondolt Supperville vádjaira. Ördögi cselt vetne neki ez az aggastyán, akinek lénye csupa
tiszteletet parancsoló méltóság? Csak eszköznek használná a szerencsétlen Consuelo erényét
és érzékenységét, hogy egy nyomorult szélhámos karjaiba vesse? Felemelte a fejét, és sápadtan az iszonyattól, száraz szemmel, remegő ajakkal figyelte az érzéketlen álarcot, amely
mögött talán egy bűnös zavara vagy egy romlott ember sátáni mosolya bujkál.
- Albert él? - kérdezte. - Biztos ebben, uram? Nem tudja-e, hogy van egy ember, aki hasonlít
rá, és akit, hogy láttam, én is Albertnak véltem?
- Ismerem ezt a képtelen regényt - folytatta az aggastyán nyugodt hangon -, és tudok a sok
bolondságról, amelyet Supperville csak azért talált ki, mivel nem akarja beismerni, milyen
súlyosan vétett a tudomány ellen, amikor a sírba taszított egy alvó embert. Csak két dolgot
mondok, s azonnal megdől a bolondságok e rendszere. Egyrészt Supperville nem bizonyult
méltónak, hogy meghaladja az általunk irányított titkos társaságok legalsó fokait, s mértéktelen hiúságában, amelyet csak fokoz beteges, fürkésző kíváncsisága, nem tudta elviselni ezt a
sértést. Másfelől Albert gróf sohasem gondolt arra, hogy követelje örökségét, amelyről önként
lemondott, s egyébként sem kívánja többé régi nevét és rangját viselni. Nem is tehetné, mert
mindjárt botrányos viták lobbannának fel személyazonosságáról, amit büszkesége nem tudna
elviselni. Talán nem jól fogta fel igazi kötelességét, amikor úgyszólván önmagáról mondott
le. Hasznosabban élhetett volna vagyonával, mint örökösei. Elvetette a jótékonyság gyakorlásának e hatékony eszközét, amelyet a Gondviseléstől kapott; de vannak más lehetőségei,
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s e kérdésben szerelmének sugallata egyébként is erősebb volt, mint lelkiismeretének hangja.
Arra gondolt, hogy ön éppen azért nem szerette, mivel ő gazdag nemesúr volt. Véglegesen le
akart tehát mondani vagyonáról és nevéről. Így cselekedett, és mi megengedtük neki. Ön
viszont nem őt szereti, hanem egy másik férfit. Albert sohasem fog hivatkozni házastársi
jogaira, hiszen ön, haláltusáját látva, csak könyörületből lett a felesége. Lesz elég bátorsága,
hogy lemondjon önről. Nekünk pedig a meggyőzés erején kívül nincs hatalmunk kegyeden,
sem azon a férfin, akit Liveraninak nevez. Ha együtt akarnak menekülni, nem tudjuk megakadályozni. Nem rendelkezünk börtönnel, sem testi fenyítékkel, sem más kényszerítő eszközökkel, bármit fecsegett is egy öreg, hiszékeny szolga; gyűlöljük a zsarnokság módszereit.
Sorsa saját kezében van. Menjen hát békével, szegény Consuelo, gondolkozzék el ismét
mindezen, s kérjen Istentől tanácsot.
Consuelo mély döbbenettel hallgatta e beszédet. Amikor az aggastyán befejezte szavait, a
leány felállt, s igaz meggyőződéssel hangjában megszólalt:
- Nincs szükségem gondolkozásra, máris döntöttem. Albert itt van? Vezessenek hozzá.
- Albert nincs itt. Nem lehetett tanúja ennek a harcnak. Azt a válságot sem ismeri, amellyel ön
most küzd.
- Ó, drága Albertom! - kiáltotta Consuelo az égnek emelve karját. - Győztesen szabadulok
ebből a válságból. - Majd az aggastyán lába elé hullva: - Atyám, oldozzon fel bűnömből, s
segítsen, hogy soha többé ne lássam Liveranit; nem akarom már szeretni, nem fogom szeretni.
Az aggastyán a leány feje fölé emelte reszkető kezét; de miután megáldotta, Consuelo nem
tudott felállni. Magába fojtotta zokogását, s összetörve az erejét meghaladó harctól, gyóntatója karjára kellett támaszkodnia, hogy elhagyhassa a kápolnát.
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XXIX
Másnap délben a vörösbegy csőrével, karmával kopogott Consuelo ablakán. Amikor a leány
meg akarta neki nyitni, meglátta a fekete vonalat a madár narancsszínű mellén. Első örömében a redőny kilincséhez kapott, de keze egyszerre lehanyatlott. „Menj innen, balsorsom
hírnöke - mondta neki -, menj, szegény ártatlan, aki vétkes leveleket és bűnös szavakat hozol
szárnyad alatt. Talán nem volna bátorságom, hogy ne feleljek az utolsó búcsúszóra. Pedig azt
sem szabad megmondanom, hogy szívem csupa sajnálkozás és fájdalom.”
A zeneszobába szaladt, hogy szabaduljon a szárnyas kísértőjétől, amely, barátságosabb fogadtatáshoz szokva, az ablak előtt röpködött, s szinte dühösen verte az üvegtáblát. Consuelo a
zongorához ült, hogy ne hallja kis barátja szemrehányó kiáltásait, mert a madár most ennek a
szobának az ablakához jött, s a leány oly szorongva figyelte hívását, ahogy egy anya sarokba
állított gyermeke panaszos, esdeklő szavát. De Consuelo nem a vörösbegy bánata és gondja
miatt búsult. A madár szárnya alá rejtett levél szólt hozzá szívet tépő hangon; s ez a hang sírt
és könyörgött neki, hogy hallgassa meg végre.
Consuelo mégis ellenállt; de a szerelemnek olyan a természete, hogy akadályokba ütközve
csak új lángolással lobog, s győzelmeink után megint támad, egyre hevesebben, egyre diadalmasabb lendülettel. Nem metafora, ha azt mondjuk, hogy ellenállásunk új fegyverekkel
erősíti. Három óra felé Matthäus egy csokor virágot hozott, mint mindennap (mert alapjában
szerette a fogoly leányt, aki mindig jó és szelíd volt vele). Consuelo szokása szerint kibontotta
a csokrot, hogy ő helyezze el a virágokat a kis asztal szép vázáiban. Rab életének egyik öröme
volt ez; de most ebben sem talált megkönnyebbülést, inkább gépiesen tette, hogy ezzel is múljon pár pillanat e véget nem érő órákból. Amikor már az illatos csokor közepén levő nárciszokat oldotta meg, egy levél hullott ki belőlük. A borítékon pecsét volt, de semmi címzés.
Consuelo hiába bizonygatta magában, hogy a levél talán a Láthatatlanok számadó székétől jő.
Ha nem így lett volna, Matthäus nyilván el sem hozza. Sajna, Matthäus már nem volt ott,
hogy felvilágosítást adhasson. Csengetni kellett. Rendszerint öt perc múlt el, míg az öreg
megjelent, de most véletlenül csak tíz perc múlva jött. A vörösbegy ellen folytatott harc után
Consuelóban már nem maradt elég erő, hogy a csokorral is megküzdjön. Amikor Matthäus
belépett, a leány már végzett is a levéllel, és az utószónál tartott:
- „Ne kérdezze Matthäust; ő semmit sem tud akaratlan engedetlenségéről.”
A leány tehát csak arra kérte Matthäust, hogy húzza fel a faliórát, mert megállt.
A lovag levele sokkal szenvedélyesebb, sokkal hevesebb volt, mint első írásai, s szinte eszeveszetten esdeklő. Nem ismételjük meg szövegét. A szerelmes levelek csak annak a szívében
visszhangoznak, akinek szólnak, s aki viszonozza a bennük lobogó érzéseket. Amellett sajátos
módon egyeznek egymással; de aki szerelemmel szeret, ellenállhatatlan erőt, hasonlíthatatlan
újdonságot talál abban, amelyet neki írtak. Senki nem hiszi, hogy őt is csak úgy és annyira
szeretik, mint másokat; inkább azt hiszi, hogy őt szeretik legjobban, csakis őt szeretik a
világon. Ahol nincs ez a gyermeki vakság és gőgös igézet, ott szenvedély sincs; márpedig
most végre szenvedély lángolt Consuelo békés és nemes szívében.
Az ismeretlen levele zavarossá tette minden gondolatát. A lovag találkát kért; sőt már be is
jelentette, s azzal mentegetőzött, hogy hamarosan el kell innen mennie, s nem lesz több alkalmuk a találkozásra. Úgy írt, mintha azt hinné, hogy Consuelo szerette Albertot, s talán most is
szereti; mintha alá akarná vetni magát a leány döntésének, s csak a szánalom érzését, a sajnálkozás könnyét, az utolsó búcsúszót várná, amelyet, akár egy nagy művész utolsó fellépését
a közönség előtt, szerencsére sok új búcsúszó követ még.
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A szomorú Consuelo (szomorú volt, s ugyanakkor valami titkos öröm emésztette, akaratlan,
égető gyönyör, hogy megint látják egymást), a szomorú Consuelo homloka pirulásából, szíve
dobogásából érezte, hogy bármennyire küzd ellene, a házasságtörés vágya mélyen él lelkében.
Érezte, hogy minden elhatározása és akarata sem óvja meg felfoghatatlan vonzalmától, s ha a
lovag megtörné fogadalmát, szólna hozzá és felfedné arcát, mint ahogy nyilván meg akarja
tenni, neki nem volna ereje, hogy megakadályozza a láthatatlan rend törvényeinek megszegését. Egy menekvése van csak, a számadó szék segítségét kell kérnie. De megvádolhatja-e,
elárulhatja-e Liveranit? A nemes aggastyán, aki előző nap atyai megértéssel hallgatta bizalmas szavait, és felfedte neki Albert létét, ezt az új vallomását is a gyónás pecsétje alatt hallgatná. Ő biztosan szánakozna a lovag őrjöngésén, s csak szíve rejtekében ítélné el meggondolatlanságát. Consuelo írt neki, hogy aznap este kilenckor szeretne megjelenni előtte, hogy
becsületéről, nyugalmáról, talán életéről van szó. Az ismeretlen erre az órára jelezte érkezését.
De kinek és kivel küldje el a levelet? Matthäus egy lépést sem tett a kerten kívül éjfél előtt; ez
volt a parancs, és semmi nem ingathatta meg az öreg szolgát. Máris szigorúan megfeddték,
hogy nem teljesíti pontosan kötelességét a fogoly leánnyal szemben, s most hajthatatlan volt.
Közeledett az óra s Consuelo egyre azon töprengett, hogyan menekülhetne a végzetes megpróbáltatástól, de egy pillanatig sem gondolt arra, hogy ellenállhatna a lovagnak. Nőkre
parancsolt erény, üres szó maradsz csak, amíg a férfi nem vállalja a feladat felét. A védekezés
minden terve kibúvó lesz csupán; a személyes boldogság feláldozásának szándéka meghátrál
a félelem elől, hogy fájdalmat okoz a szeretett lénynek. Consuelo végül, hősiességében és
gyengeségében, egy utolsó menedékre gondolt. Kutatni kezdte a föld alatti folyosó titokzatos
bejáratát, amely nyilván a kerti lakban lehetett, mivel elhatározta, hogy elindul és megkeresi a
Láthatatlanokat. Azt gondolta, elég alaptalanul, hogy ha már a föld alatt van, megtalálja
üléseik helyét, és hogy minden este ott gyűlnek egybe. Nem tudta, hogy aznap valamennyien
távol voltak, s csak Liverani jött vissza titokban, miután elhitette a Láthatatlanokkal, hogy ő is
velük tart rejtélyes kirándulásukon.
De hiába kutatott Consuelo, nem találta meg a föld alatti folyosóra vezető titkos ajtót vagy
nyílást. Most nem figyelt oly hidegvérrel, kitartással és hittel, mint Spandauban, ahol a legkisebb rést, a legrejtettebb egyenetlenséget is felfedezte a fal kőkockáin. Remegő kézzel tapogatta a padlózatot, a faburkolatokat, s szeme lázban égett; minden pillanatban a lovag lépteit
vélte hallani a kert homokján vagy az előcsarnok márványán.
Egyszerre maga alatt hallotta, mintha egy rejtett lépcsőn jönne fel, s egy láthatatlan ajtóhoz
közelednék, vagy a házi szellemek módján a falon átjőve jelennék meg szeme előtt. A leány
elejtette a gyertyatartót, és a kert mélyébe menekült. Csak a szép kis pataknál állt meg.
Figyelt, s lépteket hallott, vagy vélt hallani a háta mögött. Ekkor kissé elvesztette a fejét, és
abba a csónakba vetette magát, amelyben a kertész homokot és sarjúfüvet szokott a kertbe
hozni. Consuelo azt hitte, ha kioldja a csónakot, a másik partra ér. De a patak sodra erős volt,
s egy ráccsal elzárt alacsony boltív felé vitte a leányt. Mielőtt a rácsba ütközött volna,
Consuelo, nehogy túlságosan megüsse magát, a csónak orrába ugrott, és előrenyújtotta két
karját. Velence gyermeke (és a nép gyermeke) könnyen feltalálta magát e veszélyes helyzetében. De, különös szerencse, a rács engedett keze nyomására, és amikor az áramtól sodort
csónak nekiütődött, hangtalanul megnyílt előtte. „Sajna - gondolta Consuelo -, talán sohasem
zárják be ezt a kijáratot, hiszen csak szavam őriz itt, és én mégis menekülök, és megszegem
eskümet! De csak azért teszem, hogy segítséget és pártfogást találjak vendéglátóimnál, s nem
azért, hogy elhagyjam és eláruljam őket.”
Amikor a patak egy kanyarulatában a csónak partot ért, Consuelo kiugrott, és a fák közé menekült. A lombok sűrűjében nem tudott gyorsan futni, a kanyargó ösvény egyre keskenyebb
lett, s Consuelo minden pillanatban fákba ütközött, és többször elesett. Mégis érezte, hogy a
remény lassan visszatér lelkébe; e homály megnyugtatta; Liverani itt nem találhatja meg.
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Miután jó ideig vaktában folytatta útját, egy sziklákkal borított domboldal lábához ért. Sejtelmes vonalak emelkedtek itt a borús, szürke ég alatt. Elég friss szél kerekedett, és megeredt az
eső. Consuelo nem mert visszamenni, mivel attól tartott, hogy Liverani megtalálhatta a nyomát, és a patak partján keresi; ezért a dombra vezető elég meredek ösvényen folytatta útját.
Azt gondolta, ha a tetőre ér, meglátja a kastély fényeit, bármely irányból világítsanak is. De
amikor már ott volt, a sötétben felcikázó villámok csak egy hatalmas épület romjait világították meg, s Consuelo döbbenten nézte a régi idők e meghökkentő, mélabús emlékét.
Az eső most rábírta, hogy ott keressen menedéket, de csak nehezen talált utat a romok közt. A
tornyoknak csak maradékai voltak már, sólymok és karvalyok egész falkái vijjogtak a leány
közeledtére, s éles, vad kiáltásuk baljós szellemek fenyegető hangjára emlékeztetett.
A törmelékek és bozótok közt utat törve Consuelo egy fedetlen kápolnába ért; a villámok kék
fényében rémülten bámulta a csontvázként meredő íveket, majd a hepehupás rövid, sűrű fűvel
borított klastromudvarba ért, s csaknem belezuhant egy kútba, amelynek üregét csak a körülötte gazdagon tenyésző virágerdő és a belsejében kapaszkodó csodálatos szépségű vadrózsabokor árulta el. A klastromudvart szegélyező romok halmazai fantasztikus képet mutattak; s
valahányszor egy új villámcsapás világította meg, a szem alig értette e törékeny, torz formákat, a romlás e sok érthetetlen maradványát; a hatalmas kandallóköpenyeket, lent még feketén
az örökre elhamvadt tűz füstjétől, de szédítő magasságra emelkedve a lemeztelenedett falak
közt; a leszakadt lépcsőket, semmibe vesző csigavonalukkal, amelyekről boszorkányok indulhattak légi táncukra; a termekben megkapaszkodott és nagyra nőtt fákat, olyan falak közt,
amelyeket még freskómaradványok díszítettek; az ablakok mély beszögelléseiben meghúzódó
kőpadokat, és az ürességet a titokzatos búvóhelyeken belül és kívül, ahol valamikor szerelmesek húzódtak meg a béke idején, és vigyázó őrök lestek a veszély órájában; és végül a
kecses kőfaragásokkal díszített lőréseket, az obeliszkként emelkedő magányos tetőcsúcsokat,
a földdel és törmelékkel teljesen eltorlaszolt ajtókat. Ijesztő és költői hely volt ez; Consuelo
valami babonás rettegést érzett, mintha csak jelenléte megszentségtelenítette volna ezt a
kastélyt, amely csak a halottak gyászos gyűléseinek vagy csendes álmodozásainak lehetett
színtere. Ha csillagos az ég, és az ő kedélye is derűsebb, talán megcsodálta volna az épület
komor szépségét, elábrándozott volna, mint annyian előtte, az idő és a sors kérlelhetetlen
szigorán, amely a palotákat és erődöket is megtöri, hogy törmelékeik végül a kunyhók roncsai
mellett pihenjenek a mezők füvén. Egy művész és egy nagyúr nem ugyanazt a mélabút érzi,
ha egy hajdanában félelmetes várkastély romjait szemléli. De szorongása és zavara e pillanatában, és ezen a viharos éjjelen, Consuelót nem éltette az a lelkesség, amely bátor vállalkozásaiban mindig megerősítette, inkább póri gyermeknek érezte magát, s reszketve várta, hogy
hirtelen feltűnjenek az éji szellemek, és főleg a régi váruraktól félt, akik, míg éltek, kegyetlenül sanyargatták a népet, most pedig vigasztalan és fenyegető kísértetként kóborolnak
palotájukban. A mennydörgés egyre félelmetesebb lett, a süvítő szél téglákat, törmeléket
görgetett le a repedezett falakról, a bokrok és repkények indái kígyóként tekeredtek a tornyok
oromcsipkéin. Consuelo menedéket keresett, és az eső és az egyre hulló kövek elől egy még
épnek látszó lépcső boltíve alá bújt; a lépcső a várkastély urának tornyába, az erőd legősibb és
legszilárdabb építményébe vezetett. A leány felfelé indult, és a huszadik lépcsőfok után egy
hatalmas, nyolcszögletű terembe ért, mely teljesen kitöltötte a tornyot, minthogy a csigalépcső, mint minden hasonló épületben, a tizennyolc-húsz láb széles falban emelkedett. A terem
boltozata egy méhkas belsejéhez hasonlított. Nem volt már ajtó, sem ablak; de a nyílások oly
keskenyek és mélyek voltak, hogy a szél nem tudott rajtuk betörni. Consuelo elhatározta,
hogy itt várja meg a vihar elmúlását; és az egyik ablakhoz lépve több, mint egy óráig nézte a
cikázó villámok fenséges játékát, és hallgatta a vihar ijesztő zúgását.
Végre lecsendesedett az idő, a felhők szétszóródtak, s Consuelo már arra gondolt, hogy hazamegy. De amikor megfordult, nagy meglepetésére a villámokénál egyenletesebb fényt látott a
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teremben. A fény egy ideig inkább csak pislákolt, majd egyre erősebb lett, végül az egész
termet elárasztotta, s ugyanakkor gyenge pattogást is lehetett hallani a kandallóban. Consuelo
odanézett, s a hatalmas, öblös üreg félíve alatt gallyakból rakott tüzet látott, amely mintha
magától gyulladt volna ki. Odament, és félig elhamvadt tuskókat pillantott meg, egy nemrég
még élesztett, majd gondtalanul elhagyott tűz nyomait.
Consuelo nagyon megijedt, mivel mindez egy itt meghúzódó ember jelenlétéről tanúskodott,
bár a teremben semmi bútor nem volt. A leány gyorsan a lépcsőhöz szaladt, hogy lemenjen,
amikor egyszerre hangokat hallott lentről, és léptek zaját is a fokokat borító törmeléken.
Bizonytalan szorongását most már valóságos rettegés váltotta fel. Csak valami vadőr lakhatott
ebben a csupasz, nedves toronyban, talán éppolyan vad ember, amilyen a hajléka, talán részeg
és durva, s valószínűleg kevésbé szelíd és tisztelettudó mint a derék Matthäus. A léptek elég
gyorsan közeledtek. Consuelo felszaladt a lépcsőn, hogy ne találkozzék ezekkel a talányos
ismeretlenekkel, s újabb húsz lépcsőfok után a második emelet szintjére érkezett, ahová talán
nem mennek majd utána, mivel ez a hely teljesen fedetlen volt, s ott nyilván senki sem lakott.
Szerencsére az eső már elállt, s a repkénybokrok mögött, amelyek mintegy tíz öllel a feje
felett a torony tetejébe kapaszkodtak, Consuelo néhány csillagot is megpillantott. Most egy
alulról jövő fénysugár pásztázta végig a komor falakat, s Consuelo óvatosan egy repedéshez
közeledve látta, mi történik az alsó emeleten, ahonnan elmenekült. Két férfi volt a teremben,
az egyik fel s alá járt, és topogott, mintha melegedni akarna, a másik a széles kandalló fölé
hajolva az egyre jobban lobogó tüzet élesztette. A leány először csak a köpenyeket látta,
amelyek előkelő emberekre vallottak, és a két férfi arcát elrejtő kalapokat. De amikor a tűz
már magasan lobogott, az a férfi, aki előbb kardja hegyével élesztette, felemelkedett s kalapját
egy kiugró kőre akasztotta. Consuelo fekete haját látta, s megremegett, majd arcának felső
részét, s alig tudta magába fojtani a rettegés és gyengédség sikolyát. És amikor a férfi megszólalt, a leány már nem kételkedett: Albert von Rudolstadtot látja.
- Jöjjön közelebb, barátom - mondta a gróf társának -, melegedjen meg az egyetlen kandallónál, amely még épen maradt e hatalmas várban. Szánalmas menhely ez, Trenck báró úr, de
talán nyomorúságosabbakban is volt része kóborlása közben.
- Megtörtént, hogy nem volt hol lehajtanom a fejem - felelt Amélie hercegasszony szerelmese.
- Ez a terem kellemesebb, mint az első pillanatban gondolnánk, s nem egy alkalommal boldog
lettem volna, ha ilyenben van részem. De látom, kedves gróf, szeret e romok közt elmélkedni,
s biztosan nem egy éjjelét töltötte már ebben az elátkozott toronyban.
- Valóban gyakran vagyok itt, s nagyon érthető okokból. Most nem mondhatom meg, de
később majd megtudja.
- Máris tudom. Ebből a toronyból egy kertet figyel, és egy kis házat ellenőriz.
- Nem találta ki, Trenck. A kerti lak, amelyről beszél, a domboldal fái mögött van, s innen
nem láthatom.
- De pár pillanat alatt oda juthat, s utána itt elrejtőzhet az alkalmatlankodó ellenőrök elől.
Ismerje már be, hogy az előbb, amikor az erdőben találkoztunk...
- Erről sem beszélhetek, Trenck barátom, s egyébként is megígérte, hogy nem kérdez.
- Igaza van. Hiszen nem szabad másra gondolnom, csak arra a nagy szerencsére, hogy itt találtam
ebben az óriási parkban, vagy inkább erdőben, ahol máris eltévedtem, s ön nélkül valami festői
szakadékba vagy kristálytiszta hegyi patakba zuhantam volna. Távol vagyunk a kastélytól?
- Több mint egy negyed mérföldre. Szárítsa hát meg a ruháját, s ha a szél is felszárította a
park ösvényeit, útnak indulhatunk.
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- Ez a régi kastély, bevallom, kevésbé tetszik nekem, mint az új, s nem csodálom, hogy a
sasoknak és ölyveknek hagyták. Mégis boldog vagyok, hogy együtt lehetünk itt ebben az
órában és e gyászos éjszakában. Ez a hely a régi sziléziai apátság romjaira emlékeztet; ott
találkoztunk először, s beavatásomkor önnek tettem esküt, s ön akkor ellenőrzőm, bírám és
mesterem volt, most pedig testvérem és barátom. Milyen különös és gyászos események
árnyékolták be azóta, kedves Albert, mindkettőnk életét! Mindketten meghaltunk családunk,
hazánk számára, s talán szerelmesünk számára is!... Mi lesz velünk, és milyen lesz életünk az
emberek közt?
- Te még megismerheted a dicsőséget és a mámort, kedves Trenck! A zsarnoknak, aki gyűlöl,
nem terjed ki hatalma, hála Istennek, Európa minden földjére.
- De a szerelmesem, Albert? Lehetséges-e, hogy szerelmesem örökké és hasztalan legyen hű
hozzám?
- Nem szabad ezt kívánnod, barátom; mégis egészen biztos, hogy szenvedélye éppoly teljes
lesz, mint balsorsa.
- Beszélj hát róla, Albert! Te szerencsésebb vagy nálam, láthatod, szólhatsz hozzá...
- Már nem tehetem, kedves Trenck; ne ringasd többé magad e hiedelemben. Triszmegisztosz
fantasztikus neve és furcsa személyisége, amelyet reám aggattak, és amely több éven át megóvott a berlini palotában tett rövid és rejtélyes látogatásaim során, már elveszítette bűvös
erejét; barátaim megőrzik a titkot, akiket pedig megtévesztettem (s hogy jól szolgálhassam
ügyünket és az ön szerelmét, ártatlanul ezt is meg kellett tennem), a jövőben sem értik jobban
a dolgot, mint eddig; de Frigyes valami összeesküvésszagot érzett, s így nem mehetek többé
Poroszországba. Minden erőfeszítésemet megbénítaná az ő gyanakvása, és másodszor nem
menekülhetnék a spandaui börtönből.
- Szegény Albert, biztosan sokat szenvedtél abban a börtönben, akárcsak én az enyémben,
talán kegyetlenebbül is!
- Nem, mert az ő közelében voltam. Hallottam a hangját, s a szabadításán fáradoztam. Nem
sajnálom, hogy el kellett szenvednem a börtön minden gyötrelmét, s az ő élete miatt is
remegnem kellett. Amit magam miatt szenvedtem, azt észre sem vettem; amit miatta, arra már
nem emlékszem. Ő szabad, és boldog lesz.
- Te teszed boldoggá, Albert? Mondd, hogy csak veled lehet boldog, mert ha nem, nem
tisztelem többé, és megvonom tőle csodálatomat és barátságomat.
- Ne beszélj így, Trenck. Meggyalázod a természetet, a szerelmet és az eget. A feleségnek
éppoly szabadnak kell lenni, mint a szeretőnek, s bűn és szentségtörés volna, ha csak nekünk
kedvező kötelességtudattal akarnánk magunkhoz láncolni.
- Tudom, s ha nem is emelkedem az erény oly magas fokára, mint te, érzem, ha Amélie megvonná tőlem szavát, ahelyett hogy megerősítené, továbbra is szeretném, és áldanám a boldog
napokat, amelyekkel megajándékozott. De azt megtehetem, hogy téged jobban szeresselek,
mint magamat, s gyűlöljem azt, aki nem szeret. Mosolyogsz, Albert, nem érted barátságomat?
Én viszont nem értem a te bátorságodat. Ó, ha igaz, hogy az a nő, akinek hitedet adtad, szerelemre lobbant volna (s gyásza letelte előtt, az esztelen!) egyik testvérünk iránt, ha akár a legkitűnőbb is közöttünk, és leghódítóbb férfi a világon, ezt soha nem bocsátanám meg neki.
Bocsáss meg te, ha képes vagy rá!
- Trenck, Trenck, nem tudod, mit beszélsz; nem érted a dolgot, és én nem magyarázhatom
meg neked. Ne ítéld meg most ezt a csodálatos nőt; később majd megismered.
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- És mi gátol abban, hogy már most igazold a szememben? Beszélj hát! Miért ez a titkolózás?
Egyedül vagyunk itt. Amit mondasz, nem hozhat rá szégyent, s tudtommal semmilyen eskü
nem kötelez, hogy elrejtsd előttem, amit magatartásod alapján máris valamennyien sejtünk.
Nem szeret többé? És mi volna a mentsége?
- Szeretett-e valaha?
- Ez a bűne. Nem értett meg.
- Nem tehette, és én nem mutatkozhattam előtte teljes valóságomban. Egyébként beteg
voltam, őrült voltam; az őrülteket nem szeretik, szánják őket, és félnek tőlük.
- Soha nem voltál őrült, Albert; soha nem láttalak őrültnek. Inkább mindig elkápráztatott bölcsességed és értelmed ereje.
- Te cselekedeteimben láttál, amikor határozott voltam és ura önmagamnak, de nem láttál a
semmittevés haláltusájában, a csüggedés gyötrelmeiben.
- Volt hát idő, amikor elveszítetted bátorságodat? Ezt soha nem gondoltam volna.
- Mert nem ismerted eléggé vállalkozásunk minden veszélyét, akadályát és kísértését.
Sohasem jártál azokban a mélységekben, amelyekben én teljes lelkemmel, egész életemmel
elmerültem; ügyünknek csak emberbaráti, lovagias oldalát láttad: csak könnyű feladatokkal és
mosolygó reményekkel találkoztál.
- Mert nem vagyok olyan nagy, olyan lelkes, s ha már meg kell mondani, olyan fanatikus,
mint te, nemes gróf! Te utolsó cseppéig akartad kiinni a buzgalom kelyhét, és amikor a keserűség marcangolt, kétkedtél az égben és az emberekben.
- Igen, kétkedtem, s ezért bűnhődtem oly kegyetlenül.
- Most is kétkedsz, még mindig szenvedsz?
- Most hiszek, remélek, cselekszem. Erősnek, boldognak érzem magam. Nem látod-e, hogy
öröm ragyog arcomon, nem érzed-e, hogy mámor árasztja el keblemet?
- Pedig elárult a szerelmesed! Nem is a szerelmesed, a feleséged!
- Soha nem volt a szerelmesem, sem a feleségem. Semmivel sem tartozott, s nem is tartozik
nekem; nem árult el. Isten megajándékozza a szerelemmel, a legmagasabb kegyelemmel, amit
az ég adhat, mert pillanatnyi szánalommal volt irántam halálos ágyamnál. És én azt követeljem tőle, aki lecsukta a szemem, aki megáldott és megsiratott halálom küszöbén, amikor már
az örökkévalóságba készültem, hogy teljesítse ígéretét, amelyet csak nagylelkű együttérzése,
bámulatos könyörülete adott a szájára? Azt mondjam-e neki: „Asszony, az urad vagyok, s te
az enyém, a törvény erejéből, és a te meggondolatlanságod és tévedésed erejéből. El kell
tűrnöd ölelésemet, mivel elválásunk napján a búcsú csókját lehelted jéghideg homlokomra!
Örökre kezembe kulcsolod a kezed, követed lépteim, eltűröd akaratom, kiveted kebledből
születő szerelmedet, elfojtod legyőzhetetlen érzéseidet, vágyakozástól senyvedve szentségtörő
karjaimban, önző és gyáva szívemen!” Ó, Trenck, csak nem hiszed, hogy boldog lehetnék, ha
ezt tenném? Nem volna-e életem az övénél is keservesebb gyötrelem? Nem hull-e átokként az
úr fejére a rabszolga szenvedése? Jóságos Isten, van-e oly durva, oly alantas lény, akit büszkévé és mámorossá tenne viszonzatlan szerelme, és boldoggá a hűség, amely ellen áldozatának
szíve fellázad? Hála az égnek, én nem ilyen vagyok, és nem is leszek soha. Ma este Consuelóhoz mentem, hogy mindezt megmondjam neki, és visszaadjam a szabadságát. De nem
találtam a kertben, ahol sétálni szokott; aztán vihar kerekedett, és már semmi reményem nem
lehetett, hogy lejön a parkba. A lakásába viszont nem akartam bemenni, ez csak a férj joga
volna. Iszonyatának egyetlen rebbenése, kétségbeesésének legkisebb jele is oly fájdalmas lett
volna nekem, hogy semmiképp sem tudtam e látogatásra elszánni magam.
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- És nem találkoztál Liverani fekete álarcával a kerti homályban?
- Ki az a Liverani?
- Nem ismered vetélytársad nevét?
- Liverani álnév. Te talán ismered ezt az embert, szerencsés vetélytársamat?
- Nem ismerem, de miért kérdezed ilyen különös arccal? Azt hiszem, értelek, Albert: megbocsátasz szerencsétlen hitvesednek, visszaadod szabadságát, mert ez a kötelességed; de
remélem, megleckézteted a nyomorultat, aki elcsábította.
- Biztos vagy, hogy nyomorult?
- Hogyne volna az! Őt bízták meg azzal a feladattal, hogy megszabadítsa, és vigyázzon rá
hosszú és veszélyes útjukon! Védelmeznie kellett, de tisztelettudón, egy szót sem szólhatott
hozzá, s arcát sem fedhette fel!... A Láthatatlanok teljesen megbíztak benne, s reá ruházták
minden hatalmukat. Testvéred, fegyvertársad, egy eskü köt mindkettőtöket, ahogy nyilván
engem is! Ó, ha rám bízták volna hitvesed, Albert, még csak nem is gondoltam volna olyan
bűnös árulásra, hogy megszerettessem magam!
- Ismétlem, Trenck, nem tudod, mit beszélsz. Csak hárman közülünk tudják, hogy ki ez a
Liverani, és mi a bűne. Néhány nap múlva nem szidalmazod és nem átkozod többé ezt a
szerencsés halandót, akit Isten jósága, s talán igazságossága is Consuelo szerelmével megajándékozott.
- Különös, csodálatos ember vagy! Nem gyűlölöd vetélytársadat?
- Nem tudom gyűlölni.
- Nem állsz útjába boldogságának?
- Inkább teljes lélekkel segítem, mégsem vagyok csodálatos, sem különös. Hamarosan csak
mosolyogni fogsz e magasztaló jelzőkön.
- Nem is szenvedsz?
- Én vagyok a legboldogabb ember a világon.
- Akkor csak kevéssé szereted, vagy már nem szereted. Ilyen hősiességet nem ismer az emberi
természet; inkább iszonyatos ez; s én nem tudom csodálni, amit nem értek. De talán csak
csúfolódsz velem, gróf, s én együgyűn hallgatom szavaid. De már értem: mást szeretsz, s
áldod a Gondviselést, hogy hűtlenné téve hitvesedet felment adott szavad alól.
- Látom, meg kell neked nyitnom szívemet, báró, te kényszerítesz rá. Hallgass hát meg. Hallgasd hát meg. Hosszú történet, egy egész regényt kell elmondanom, de itt hideg van; ez a pár
gally nem tudja átmelegíteni az öreg falakat, s attól félek, hogy végül Glatz nyirkos köveire
emlékeztetnek majd. Máris kiderült az idő; folytathatjuk utunkat a kastély felé; s minthogy már
hajnalban indulsz, nem akarlak sokáig feltartani. Különös történetet hallasz majd tőlem útközben.
A két barát lerázta, s a fejére tette nedves kalapját; majd pár rúgással eloltották a tüzet, s karonfogva kimentek a toronyból. Hangjuk lassan a távolba veszett, s hamarosan az öreg várkastély
visszhangjai sem ismételgették már könnyű lépteik zaját a klastromudvar nedves füvén.
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XXX
Consuelo szívét különös döbbenet ülte meg. Amin legjobban elálmélkodott, amit alig akart
elhinni érzékei tanúságának, nem Albert nagylelkű magatartása és hősies érzülete volt, hanem
az a bámulatos könnyedség, ahogy ő maga oldotta meg Consuelo sorsának rettenetes problémáját, amelynek egyetlen oka kapcsolatuk volt. Szabad hát boldognak lennie? S Liverani szerelme is jogos volna? Nem álmában hallotta csak Albert szavait? Teljesen átadhatja-e magát
az ismeretlen férfi iránt érzett vonzalmának? Hiszen a zord Láthatatlanok egyenrangúnak
tartják Alberttal lelki nagyság, bátorság és erény dolgában, őt, Consuelót pedig maga Albert
igazolta és védte meg Trenck vádoló szavaival szemben. Tehát Albert és a Láthatatlanok nem
ítélik el kölcsönös szerelmüket, s szabad választást hagynak legyőzhetetlen szenvedélyüknek,
s mindezt harc és erőfeszítés nélkül, semmi sajnálkozást vagy lelkifurdalást, de még egyetlen
könnycseppet sem okozva! Consuelo, aki jobban remegett az izgalomtól, mint a hidegtől, lement a boltíves terembe, és felélesztette a kandallóban a tüzet, amelyet Albert és Trenck már
széttaposott. Megnézte a poros kőkockákon nedves lábuk nyomát, mert Consuelónak, hogy
hinni tudjon benne, szüksége volt jelenlétük e tanúságára. A kandalló íve alá kuporodva,
merengő hamupipőke, a tűzhely koboltjainak védettje, mélyen eltöprengett. Még soha nem
történt, hogy ily könnyen diadalmaskodott volna sorsán. De miért ez a szorongás, amikor saját
szemével látta Albert csodálatos derűjét, amit egy pillanatig sem vonhatott kétségbe? Albert
nem szenved; szerelme nem lázong igazságérzete ellen. Lelkes örömmel hozza meg a legnagyobb áldozatot, amelyet ember Istennek felajánlhat. Consuelo álmélkodással és rémülettel
gondolt e páratlan férfi különös erényére. Szerethet-e egyáltalán, aki ennyire felette áll minden emberi gyengeségnek? Nem az őrület új megnyilvánulása-e ez a látszólagos érzéketlenség? Az emlékezet és az érzelem kizárólagosságából eredő bajok után nem a szív és az
emlékek bénultsága fenyegeti-e most Albertot? Meggyógyulhatott-e ily gyorsan szerelméből,
s szerelme oly keveset jelentett-e neki, hogy egy csapásra, pusztán értelme elhatározásából és
akarata erejéből, kivesse lelkéből? Consuelo csodálta a filozófia e diadalát, de kissé megalázva is érezte magát, hogy ez a hosszan tartó szenvedély, amelyre jogosan büszke volt, most
úgyszólván egyetlen leheletre megszűnt. Sorra felidézte magában Albert szavait, s arcának
kifejezését is, miközben beszélt. Ezt a kifejezését Consuelo még sohasem látta. Albert külsejében nem kevésbé változott, mint érzéseiben. Tulajdonképpen új ember volt; s ha hangjának
csengése, vonásainak rajza, beszédének hitele nem bizonyítja valóságát, Consuelo azt hihette
volna, hogy állítólagos hasonmását látta csupán, Triszmegisztosz elképzelt alakját, ugyanazt,
akinek létezését a doktor oly makacsul bizonygatta. Az a változás, amelyet egészsége és
nyugalma adott Albert külsejének és modorának, Supperville tévedését látszott igazolni. A
férfi, akit Consuelo most látott, nem volt ijesztőn sovány, s mintha nagyobb is lett volna, mert
Albert mindig bágyadt és erőtlen alakja most kiegyenesedett és megfiatalodott. Járása is más
volt; mozdulatai rugalmasabbak, léptei határozottabbak voltak, s ruházata is választékos és
gondozott, holott azelőtt inkább rendetlen, s talán szándékosan is elhanyagolt. De Consuleo
nemcsak ezen álmélkodott. Annak idején Albert nem gondolt volna rá, hogy tüzet gyújtson;
sajnálta volna barátját, hogy megázott, de oly kevéssé törődött a külső dolgokkal és az anyagi
kényelemmel, hogy meg sem látta volna a kandallóban pislákoló tüzet; nem rázta volna le a
vizet a kalapjáról, mielőtt a fejére tette; és még csak észre sem vette volna, hogy eső veri
hosszú haját. Amellett kard volt az oldalán; s régebben még játékból sem vette volna kezébe
ezt az ékes fegyvert, a gyűlölet és a gyilkolás jelképét. Most pedig semmiképp sem zavarta
mozdulataiban; Albert látta a tűz fényében csillogó pengét, s nem emlékezett ősei kiomló
vérére. Zsiska János vezeklése, amelyet neki kellett vállalnia, csak fájdalmas álom volt,
nyomtalanul eltűnt életéből, s emlékével együtt talán élete többi emlékét is elveszítette,
szerelmét is, amely egy időben maga az élete volt, s ma már nem az.
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Valami megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan érzés küszködött Consuelóban, valami, ami
bánkódásra, szomorúságra, sértett büszkeségre emlékeztetett. Felidézte magában, amit Trenck
Albert feltételezett új szerelméről mondott, s most nagyon valószínűnek vélte a báró feltevését. Csak egy új szerelem magyarázhatja ezt a végletes megértést és könyörületet. S nem
ugyanezt bizonyítják-e Albert utolsó szavai, mielőtt barátjával elhagyta a tornyot, valami
történetről, regényről, amely vallomás lesz és magyarázata is annak a bensőséges, mély
örömnek, amely egész lényét eltölti? „Igen - mondta magában Consuelo -, olyan tűz csillogott
szemében, amit még sosem láttam benne, s mosolya csupa mámor és diadal volt; mosolygott,
szinte nevetett, pedig azelőtt nem ismerte a nevetést; még valami kedves csipkelődés is volt
hangjában, amikor azt mondta a bárónak: »Hamarosan csak mosolyogni fogsz e magasztaló
jelzőkön.« Már nem kételkedhetem, Albert szerelmes, és nem engem szeret. Nem is tagadja,
nem küzd ellene; áldja hűtlenségemet, elősegíti, örül neki, s nem pirul helyettem; magamra
hagy gyengeségemben, amely miatt csak én pirulok majd, és amelynek minden szégyene az
én fejemre hull. Szent egek! Nemcsak én vagyok bűnös, Albert nálam is bűnösebb! Ó, jaj,
miért is lestem meg titkát e nagylelkűségnek, amelyet annyira csodáltam volna, és nem akartam volna elfogadni? Most már érzem, valami szent erő van a hűség esküjében; csak Isten, aki
megváltoztatja a szíveket, csak ő oldhat fel alóla. S az esküvel egybekötött lények ilyenkor
talán felajánlhatják és elfogadhatják a jogaikról való lemondást. De ha csak kölcsönös
állhatatlanság okozza válásukat, oly iszonyú dolog történik, mintha két lény apagyilkosságra
szövetkeznék: hidegen megölik keblükben a szeretetet, amely egyesítette őket.”
Amikor a hajnal első fényei feltűntek, Consuelo visszament az erdőbe. Az egész éjjelt a
toronyban töltötte, bánatos, komor gondolatokkal küszködve. Könnyen megtalálta a lakásához
vezető utat, bár amikor a romokba menekült, sötétség borult a tájra, és nagy sietségében akkor
rövidebbnek vélte a távolságot, mint hazatérésekor. Lement a domboldalon, majd a patak
partját követte egészen a rácsig, s ügyesen átbújt rajta, azokon a keresztvasakon lépegetve,
amelyek a rács rúdjait lenn, közvetlenül a víz felszíne felett kötötték össze.
Már nem félt, s izgatott sem volt. Nem törődött vele, hogy megláthatják, mivel elhatározta,
hogy mindent megvall gyóntatójának. Egyébként is annyira elfoglalta múlt életének gondolata, hogy a jelenlevő dolgok csak kevéssé érdekelték. Liverani is alig létezett számára. Mert
így van megalkotva az emberi szív: a születő szerelemnek veszélyekre és akadályokra van
szüksége, a kialvó szerelem viszont akkor lobban fel, amikor már nem rajtunk áll, hogy a
másik lény szívében is felébredjen.
Most mintha aludtak volna Consuelo láthatatlan őrzői, és úgy tűnt, senki sem vette észre
éjszakai sétáját. A zongorán az ismeretlen új levele volt, oly gyengéden tisztelettudó, amilyen
merész és szenvedélyes az előző napi. A lovag panaszkodott, hogy a leány fél tőle, és lakásába zárkózott, mintha kételkednék aggodalmas hódolatában. Alázatosan esedezett, engedné
meg, hogy alkonyatkor csak egy pillanatra lássa a kertben; megígérte, hogy nem szól hozzá,
nem is mutatkozik, ha a leány úgy kívánja.
Akár szívében távolodott el tőled, akár lelkiismerete parancsára cselekszik - mondta
végül -, Albert mindenképpen lemond rólad, nyugodtan, s látszólag hidegen. Szívében
erősebb a kötelesség szava, mint a szerelemé. Pár nap múlva a Láthatatlanok közlik
veled elhatározását, s téged szabaddá nyilvánítanak. Akkor itt maradhatsz, hogy
beavassanak titkaikba, ha továbbra is kitartasz e nagylelkű szándékod mellett, s addig én
eskümhöz tartva magam nem mutatkozom szemed előtt. De ha ezt az ígéretet csak
irántam érzett részvétből tetted, és szabadulni akarsz tőle, csak egy szót kell szólnod, én
elvetem minden kötelezettségemet, és veled menekülök. Én nem vagyok Albert:
bennem erősebb a szerelem, mint az erény. Válassz!
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„Valóban így van - mondta magában Consuelo zongorája billentyűire ejtve az ismeretlen
levelét -, ő szeret engem, és Albert nem szeret. Lehet, hogy sohasem szeretett, s én őrjöngésének álomképe voltam csupán. Pedig milyen csodásnak éreztem szerelmét, s bár ma is oly
tisztán lobogna, hogy gyötrelmes, fenséges áldozatával meghódítsa szívemet! Jobb volna ez
mindkettőnknek, mint két hűtlen lélek nyugodt közönye. S jobb volna Liveraninak is, ha sok
kínlódással és erőfeszítéssel lemondanék róla, mintsem hogy magányom elhagyatottságában,
a méltatlankodás, szégyen és fájdalmas mámor egy pillanatában neki adjam magam!”
Csak röviden válaszolt Liveraninak:
Túlságosan büszke és őszinte vagyok, s nem akarom megtéveszteni. Ismerem Albert
szándékát és elhatározását. Akaratlan tanúja voltam vallomásának, amelyet egy barátjának tett. Sajnálkozás nélkül hagy el engem, s nemcsak az erény diadalmaskodott szerelmén. Nem követem példáját. Szerettem önt, s lemondok önről, bár nem szeretek mást.
Méltóságomnak, lelkiismeretemnek tartozom ezzel az áldozattal. Remélem, nem közeledik többé lakóhelyemhez. Ha engedne vak szenvedélyének, ha új vallomásra kényszerítene, keservesen megbánná. Talán csak egy megtört szív jogos haragja és egy elhagyott lélek rémülete sugallná a szavakat, amelyeket hallana. Mondhatatlan gyötrelem
volna ez nekem, s önnek is, Liverani. Ha makacskodik, nem szeret azzal a szerelemmel,
amelyről álmodtam.
Liverani mégis makacskodott; újra írt, ékesszólón, meggyőzőn, őszintén alázatosságában.
Büszkeségemre hivatkozik - mondta -, s bennem nincs büszkeség, ha önre gondolok. Ha
egy távollevőre vágyakoznék karjaimban, szenvednék, de nem volnék megsértve. Lába
elé borulnék, könnyeimmel öntözném, s könyörögnék, feledje el, s bízza szívét énreám.
Bárhogyan szeretne, bármily kevéssé, hálás lennék érte, mint akár a legnagyobb boldogságért.
Ez volt a lényege egy sor lángoló és aggodalmas, alázatos és makacskodó levelének. Consuelo érezte, mint törik meg büszkesége az igaz szerelem állhatatos bűvöletében. Észrevétlen
megszokta a gondolatot, hogy addig senki sem szerette, Rudolstadt gróf sem. Most már
elutasította akaratlan rossz érzését, amelyet legszentebb emlékeinek megcsúfolása okozott, s
attól félt, ha nem rejti magában akadálya lehet annak a boldogságnak, amelyet Albert új szerelmétől várhatott. Elhatározta tehát, hogy szótlanul elfogadja az ítéletet, amellyel a Láthatatlanok, nyilván Albert kérelmére, elválasztják őket, és az ismeretlennek írt válaszaiban nem
említette többé férjének nevét, őt is arra kérve, hogy ugyanígy cselekedjék.
Válaszai egyébként is csupa elővigyázat és tapintat voltak. Hogy most elszakadt Alberttól és
egy új vonzalom gondolatát fogadta szívébe, Consuelo nem akart valami vak mámornak engedni. Megtiltotta az ismeretlennek, hogy mutatkozzék előtte, s megszegje hallgatása fogadalmát, míg felmentést nem kap a Láthatatlanoktól. Kijelentette neki, hogy önként és szabadon
akar csatlakozni ehhez a titokzatos társuláshoz, amely iránt csak bizalmat és mély tiszteletet
érez; s kész a legalaposabb tanulmányokra, hogy megismerje elméleteiket, s elvesse magától
minden személyes gondját, míg birtokába nem jut némi erénynek, ami jogot ad majd neki
arra, hogy saját boldogságára gondoljon. Nem volt ereje, hogy azt mondja, nem szereti; de
annyi volt, hogy megmondja, nem akarja megfontolás nélkül szeretni.
Liverani láthatóan belenyugodott sorsába, Consuelo pedig figyelmesen tanulmányozta azokat
a köteteket, amelyeket Matthäus egy reggel a fejedelem megbízásából átadott neki, s ugyanakkor jelentette, hogy Őfensége és udvara elhagyta székhelyét, de a hölgy hamarosan hallani
fog róluk. Consuelo megelégedett az üzenettel, semmit sem kérdezett Matthäustól, és a misztériumok történetét olvasta, ahogy az ókorban és a kereszténységben megmutatkoztak, meg a
különböző szektákban és titkos társaságokban is, amelyek a kereszténységből eredtek; nagyon
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tudós gyűjtemény volt ez, egy türelmes és lelkiismeretes hivő állította össze a Láthatatlanok
rendjének könyvtárában. Ez a komoly, s eleinte fárasztó olvasmány hamarosan lekötötte
Consuelo figyelmét, sőt képzeletét is. A régi egyiptomi templomok próbatételeinek leírása sok
ijesztő és költői álomképet idézett fel benne. A szekták üldözése a középkorban és a
reneszánsz idején nagyon megrendítette, a vértanú hivők története pedig előkészítette lelkét
közeli beavatásának vallásos fanatizmusára.
Két héten át semmi hírt nem kapott kintről, magányosan élt, s bár egyre érezte a lovag titokzatos gondosságát, kitartott elhatározása mellett, hogy nem találkozik vele, s nem biztatja sok
reménységgel.
Már érezni lehetett a nyár melegét, s Consuelo, akinek nappalait egyébként is tanulmánya foglalta
le, csak a friss esti órákban tudott pihenni és kedvére lélegzeni. Most lassanként újra megkezdte csendes, álmodozó sétáit a kertben, és a fallal szegélyezett réten. Tudta, hogy egyedül
van, mégis nemegyszer borzongó izgalommal érezte az idegen jelenlétét. A szép éjszakák és
szépséges árnyak, a magány, a patak halk csobogása a virágok közt, a növények nehéz illata, a
csalogány szenvedélyes éneke, majd a még gyönyörűségesebb csend, a balzsamos lombsátrak
áttetsző árnyékában játszó holdsugarak, s fenn az égen a rózsaszín felhők mögé bújó esthajnalcsillag: a fiatalság és a szerelem e réges-régi, és mégis örökké friss és megindító kerítői
veszedelmes ábrándozásra bírták Consuelót. Ha csak saját árnyékának karcsú foltját látta a
fasorok ezüstös homokján, vagy egy közeledtére felriadt madár röptét, egy széltől megmozgatott gally suhogását hallotta, mindjárt megremegett, és megkettőzte lépteit. De alighogy megszűnt e könnyű riadalma, máris valami felfoghatatlan sajnálkozást érzett, s a várakozás izgalma erősebb volt akarata minden elhatározásánál.
Egy alkalommal a szokottnál is jobban megzavarták a suhogó lombok s az éjszaka bizonytalan neszei. Úgy érezte, valaki jár mögötte, s menekül, ha ő megfordul, közeledik, ha leül.
Remegő szíve még világosabban szólt hozzá: érezte, minden ereje elhagyja, ha ezen a varázslatos helyen, e csillagfényes ég alatt találkozik az ismeretlennel. A gyenge szellő érintése
valósággal égett homlokán. Consuelo a kerti lak felé menekült, s szobájába zárkózott. A gyertyák nem voltak meggyújtva. A leány a redőny mögé bújt, mert mindennél jobban vágyott rá,
hogy lássa azt, aki lassan elhaladt az ablakok alatt, de nem szólt, kezével sem intett, mert
nyilván beletörődött a sorsába, és megelégedett azzal, hogy nézze a falakat, amelyek mögött a
leány lakik. Ez a férfi az ismeretlen volt, Conseulo már zavaráról is érezte, és alakját, járását
is felismerni vélte. De hamarosan különös kétkedés és kínos szorongás fogta el szívét. A csendes sétáló Albertra is emlékeztette, nemcsak Liveranira. Termetük hasonló volt; és most, hogy
Albert visszanyerte egészségét, könnyedén járt, s nem horgasztotta le fejét vagy nem támasztotta kezére örökös bánatában és gyengeségében, Consuelo éppoly kevéssé ismerte külső
megjelenését, mint a lovagét. Az utóbbit csak egy pillanatra látta napfényben, amikor köpenyébe burkolózva bizonyos távolságban előtte járt. S Albertot, a régitől annyira különböző
Albertot is csak rövid ideig látta a magányos toronyban; most hol az egyiket, hol a másikat
vélte látni a csillagok fényében, és valahányszor úgy érezte, már megszűntek kételyei, a férfi a
fák árnyékába olvadt, és eltűnt, mintha maga is árnyék volna csupán. Mikor aztán nem látta
többé, megmagyarázhatatlan öröm és félelem tépte Consuelo szívét, s már sajnálta, hogy nem
volt elég bátor, s nem kockáztatta, hogy Albert nevén szólítsa az ismeretlent, mert talán végre
őszintén, becsületesen beszélhettek volna dolgaikról.
Ez a gondolata a férfi távozása után egyre gyötrőbb lett, s Consuelo ugyanakkor egyre
biztosabb is volt benne, hogy valóban Albertot látta. Csak régi odaadására hallgatott tehát,
arra az érzésére, amely erősebb volt szerelménél, s azt mondta magában, hogy a férfi talán
azért járt itt félénken reménykedve, mert ő is beszélni szeretne vele. Nem először próbálkozott
ilyesmivel; ő maga mondta Trencknek, aznap éjjel, amikor talán Liveraniba ütközött az est
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homályában. Consuelo elhatározta, hogy ő maga segíti elő találkozásukat. Szívbéli kötelességének érezte, hogy világot derítsen férje valódi szándékára, akár önfeláldozás, akár hűtlenség
vezesse lépteit. Kisietett a kertbe, s remegve és mégis bátran Albert után szaladt; de elveszítette a nyomát, s hiába járta be az egész területet, sehol sem találta.
Végre, ahogy egy ligetből kijött, egy férfit látott a víz partján. Az volt-e, akit keresett? Albertnak szólította; a férfi megremegett, a fejéhez kapott, s amikor megfordult, már fekete álarc
takarta vonásait.
- Albert? - kiáltott Consuelo. - Ön az, ugye, mert csak önt keresem.
Egy elfojtott sóhaj tanúskodott az ismeretlen öröméről vagy fájdalmáról. Menekülni akart; de
Consuelo, aki felismerni vélte Albert hangját, odaszaladt, és megfogta a férfi köpenyét. De
döbbenten megállt, mert a megnyíló köpeny alatt egy elég széles ezüst keresztet látott az ismeretlen mellén, s ezt a keresztet Consuelo nagyon jól ismerte: anyjáé volt, ugyanaz, amelyet
a lovagnak adott útközben hálája és rokonszenve zálogaként.
- Liverani! - kiáltotta. - Megint csak ön az! Már ha így van, Isten önnel! Miért nem engedelmeskedett?
A férfi a leány lábához vetette magát, átkarolta, szenvedélyesen és tisztelettudóan ölelgette, s
Consuelónak már nem volt ereje, hogy elutasítsa.
- Ha szeret, s azt akarja, hogy szeressem, hagyjon magamra - mondta végül. - Csak a Láthatatlanok előtt akarom látni és hallani. Álarca megrémít, némasága megdermeszti szívem.
Liverani álarcához emelte kezét, már le akarta tépni, meg akart szólalni. Consuelónak, akárcsak a kíváncsi Pszükhének, nem volt ereje, hogy elfordítsa tekintetét... de hirtelen a titkos
számadó szék küldötteinek fekete fátyla hullott a fejére. Az ismeretlen kezét, amely görcsösen
szorította az övét, csendben eltávolították. Consuelo érezte, hogy gyorsan elvezetik, bár erőszak és harag nélkül. Majd felemelték, s egy bárka pallóját érezte a lába alatt. Sokáig haladtak
a patakon, s közben senki sem szólt hozzá, s amikor levették róla a csuklyát, ugyanabban a
föld alatti teremben találta magát, ahol először jelent meg a Láthatatlanok számadó széke
előtt.
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XXXI
Heten voltak, mint első alkalommal, s megint álarcban, némán és titokzatosan, akár a kísértetek. A nyolcadik személy, aki akkor is szólt hozzá, s nyilván a tanács tolmácsa és az új hívek
beavatója volt, így kezdte beszédét:
- Consuelo, megálltad a próbát, éspedig eredményesen és a mi megelégedésünkre. Bizalommal lehetünk irántad, s ennek tanúságát is adjuk.
- Várjon - kiáltott Consuelo. - Azt hiszik, semmi gáncs nem érhet, pedig nem így van. Engedetlen voltam, elhagytam azt a területet, amelyet számomra kijelöltek.
- Kíváncsiságból?
- Nem.
- Megmondhatod, hogy mit tudtál meg?
- Amit megtudtam, az én személyes dolgom; gyóntatóm az önök sorában ül, neki megmondhatom, és meg is akarom mondani.
Az aggastyán, akihez Consuelo e szavait intézte, felállt, és így szólt:
- Mindent tudok. E gyermek vétke nem súlyos. Semmit sem tud abból, amit nem szabad
tudnia. Érzelmeinek titka közte és köztem marad. Addig is éljenek az alkalommal: mondjanak
el neki mindent, amit tudnia kell. Mindenben kezeskedem érte.
A beavató a számadó szék felé fordult, s miután a bírák helyeslően bólintottak, így folytatta
beszédét:
- Hallgass figyelemmel, azok nevében szólok, akiket itt egybegyűlve látsz. Az ő szellemük, s
szinte az ő leheletük sugallja szavaimat. Az ő tanításukat mondom most el neked.
- Az ókor vallásainak megkülönböztető jegye, hogy két arcuk van, egy külső és nyilvános,
egy belső és titkos. Az egyik a szellem, a másik a forma vagy a betű. Az anyagi és durva jelkép mögött mély értelem, fenséges eszme rejtőzik. Egyiptom és India, az ősi vallások e két
nagy típusa, a tiszta tanítás két szülőanyja legmagasabb fokán mutatja ezt a kettősséget, amely
a társadalmak gyermekkorának, valamint az emberi géniusz fejlődésével járó nyomorúságoknak szükségszerű és végzetes megnyilvánulása. Nemrég megtanultad, mi a lényege Memphisz
és Eleüszisz nagy misztériumainak, és most már azt is tudod, miért egyesült az isten, politikai
és társadalmi tudomány, s egyszersmind a vallásos, katonai és gazdasági hatalom is a hierophantészek kezében, s miért nem terjedhetett el ugyanez az ősi társadalmak alsóbb rétegein is.
A keresztény gondolat, amely áttetszőbb és tisztább jelképek formáját kapta hirdetője szavában, a népi lelkekbe akarta vinni az igazság megismerését és a hit fényét. De a papi uralom,
elkerülhetetlen velejárója minden vallásnak, amely zavargások és veszedelmek közt alakul,
hamarosan megint arra törekedett, hogy elhomályosítsa a dogmát, és miközben elhomályosította, meg is változtatta. A misztériumokkal ismét megjelent a bálványimádás, s a kereszténység gyötrelmes fejlődése során az apostoli Róma hierophantészei Isten büntetéséből elveszítették az isteni fényt, és abba a tudatlanságba hullottak, amelybe a népeket akarták
taszítani. Az emberi értelem fejlődése most már a múltbelivel ellentétes irányba haladt. A
templom nem volt többé, mint az ősi időkben, az igazság szentélye. Babona és tudatlanság,
durva jelkép és holt betű ült az oltárokon és trónusokon. A szellem végül a sokáig megcsúfolt
osztályokba szállt alá. Szegény szerzetesek, névtelen doktorok, alázatos vezeklők, az első kereszténység erényes apostolai a titkos és üldözött vallást az ismeretlen igazság rejtekhelyévé
tették. Be akarták avatni a népet az egyenlőség vallásába, s új evangéliumot hirdettek szent
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János nevében, a keresztény kinyilatkoztatás szabadabb, merészebb, tisztább magyarázatát.
Ismered már munkájuk, harcaik, vértanúságuk történetét, ismered a népek szenvedését, lobogó lelkességüket, félelmetes lendületüket, fájdalmas összeomlásukat, viharos ébredésüket; és
hol borzalmas, hol fenséges erőfeszítésekben megnyilvánuló hősi kitartásukat is, hogy szabaduljanak a sötétségből, és megtalálják Isten útját. Közelg az idő, amikor a templom fátyla
örökre felszakad, s a tömeg egyetlen rohamával betör a szentek szentélyébe. Akkor eltűnnek a
jelképek, s az igazság küszöbét nem vigyázzák többé a vallásos és királyi zsarnokság sárkányai. Minden ember a világosság útját járhatja, és lelke minden hatalmával közeledhet Istenhez. Senki sem mondja többé testvérének: „Alázkodj meg, és maradj tudatlan. Csukd be a
szemed, és vállald az igát.” Inkább minden ember a másik szemének, szívének, karjának
segítségét kérheti, hogy behatolhasson a szent tudomány rejtélyeibe. De ez az idő még nem
jött el, s ma csak a messze látóhatáron remegő hajnalát üdvözölhetjük. Még a titkos vallás
idejét éljük, s a misztérium feladata nem teljesedett. A templomba vagyunk zárva még, s ott
fegyvereinket kell élesítenünk, hogy visszaszorítsuk az ellenséget, amely közénk és a népek
közé ékelődik, még csukva kell tartanunk kapunkat, és titkon szavunkat, nehogy elragadják
kezünkből a szent frigyszekrényt, amelyet annyi fáradsággal mentettünk és őriztünk meg az
emberi közösség számára.
- Most téged fogadunk az új templomban; ám ez a templom még erőd is, amely századok óta
harcol az igazságért, de nem tudta meghódítani. Körülöttünk háború dúl. Szabadítók akarunk
lenni, de még csak harcosok vagyunk. Azért vagy itt, hogy testvéri közösségünk részese légy,
hogy kezedbe fogd az üdvösség lobogóját, a szabadság jelképét, s talán sorainkban pusztulj el
hitünk bástyáján. Ezt a sorsot vállaltad; talán elhullasz, s fejed felett nem ragyog a győzelem
dicsfénye. Megint szent János nevében szólítjuk az embereket keresztes hadjáratra. Megint
jelképet idézünk; a régi johanniták örökösei vagyunk, Wiclif, Husz János és Luther művének
ismeretlen, titkos és állhatatos folytatói; mint ők, mi is fel akarjuk szabadítani az emberi
nemet; de akárcsak ők, mi sem vagyunk szabadok, és akárcsak ők, talán mi is a vérpad felé
menetelünk.
- Ám időközben megváltozott a harc színtere, és a fegyverek természete is. Még mindig szemben állunk a törvények gyanakvó szigorával, még mindig kockáztatjuk a kiközösítést, a nyomorúságot, a rabságot, a halált; mert a zsarnokság eszközei nem változtak, de a mi eszközeink
már nem felhívás az anyagi forradalomra, s nem a kereszt és a kard véres háborújának hirdetése. A mi harcunk szellemi, s hivatásunk is az. A szellemhez fordulunk. A szellem révén
cselekszünk. Fegyveres kézzel nem tudjuk megdönteni a kormányokat, amelyek ma a nyers
erő jól szervezett eszközeire támaszkodnak. Lassúbb, rejtettebb, mélyebb háborút folytatunk
ellenük, szívükben támadjuk őket. Alapjaikat rontjuk meg, mivel megtörjük a vak hitet és
feltétlen tiszteletet, amelynek megerősítésére törekszenek. Mindenhová, az udvarokba is, a
fejedelmek és királyok megzavart, megigézett szellemébe is belopjuk azt, amit ma már senki
sem merészel a filozófia mérgének nevezni; leromboljuk a tekintélyeket; erődünk magasságából a hivő igazság és a könyörtelen értelem izzó golyóival ágyúzzuk az oltárokat és a trónokat. Győzni fogunk, ebben ne kételkedj. Hány év múlva, hány nap múlva? nem tudjuk. De
vállalkozásunkat oly régen kezdték már, annyi hittel formálták, s valahányszor teret vesztett,
annyi lelkességgel kezdték újra, annyi szenvedéllyel folytatták, hogy nem vallhat kudarcot;
halhatatlanná vált természetében, ahogy hallhatatlanok a javak is, amelyek megvalósításáért
küzd. Őseink kezdték ezt a munkát, s minden nemzedék arról álmodott, hogy ő fejezi be. Ha
nem élne kissé bennünk is ez a remény, buzgalmunk talán kevésbé volna lelkes, és kevésbé
eredményes; de ha a kétkedés és csúfolódás szelleme, amely ma a világon uralkodik, hideg
számításaival és csüggesztő okoskodásaival be is bizonyítaná, hogy álmot hajszolunk csupán,
amely talán csak századok múlva valósulhat meg, akkor sem rendülne meg szent ügyünkbe
vetett hitünk; s ha több kínnal és gyötrelemmel dolgoznánk is, továbbra is az emberiség
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jövőjén munkálkodnánk. Mert oly szoros és olyan erős kötelék kapcsol minket a múlt embereihez és az eljövendő nemzedékekhez, hogy szinte elfojtottuk már magunkban az emberi
egyéniség önző és személyes vonását. A köznapi ember ezt nem értheti, de a nemesség
gőgjében van valami, ami társulásunk örök vallásos lelkességére emlékeztet. A nagyurak sok
áldozatot vállalnak a dicsőségért, hogy méltók legyenek őseikre, s becsületes nevet hagyjanak
utódaikra. Mi pedig, az igazság templomának építői, sok áldozatot vállalunk az erényért, hogy
folytassuk mestereink munkálkodását, és szorgos tanítványokat formáljunk. Szellemünkkel és
szívünkkel egyszerre élünk a múltban, a jövőben és a jelenben. Elődeinkben és utódainkban is
mi vagyunk, nem kevésbé, mint önmagunkban. Hiszünk az élet, az érzések, a lélek nemes
ösztöneinek folyamatosságában, ahogy a patríciusok hisznek nemes vérük örökletességében.
De mi magasabbra is törünk: hiszünk, az élet, az egyéniség, a lélek és az emberi személy
folyamatosságában. Érezzük, a végzet és a gondviselés hívott, hogy tovább vigyük az általunk
is megálmodott művet, amely századról századra folytatódik, s egyre halad előre. Vannak
közöttünk, akik annyira elmerültek a múlt és a jövő szemléletében, hogy szinte elveszítették a
jelen érzékelését; ez a mi híveink és szentjeink csodás láza, eksztázisa, mert nekünk is vannak
szentjeink és prófétáink, s talán rajongóink és látnokaink is; s bár tévelygő vagy felsőbbrendű
legyen révületük, tiszteljük ihletüket, s Albert, az elragadtatott, a látnok csak testvérekre lelt
közöttünk, s mindnyájan együttérzéssel szemléljük fájdalmát, csodálattal lelkességét.
- Saint-Germain gróf meggyőződésében is hiszünk, pedig őt szélhámosnak vagy őrültnek
vélik az emberek. Jóllehet az emberi emlékezet számára elérhetetlen múlt felidézésében
Albert látomásainál is nyugodtabb, pontosabb és felfoghatatlanabb, annyi jóhiszeműség és
éleslátás jellemzi, hogy nincs jogunk csúfolódni rajta. Sok rajongót, misztikust, költőt, egyszerű embert, filozófust, művészt számlálunk sorainkban, s lelkes szektahivőket is, akik
különböző vezetők lobogója alatt gyülekeznek: böhmistákat, teozófusokat, morva testvéreket,
herrnhutiakat, kvékereket, sőt panteistákat, püthagoreusokat, szárazevőket, illuminátusokat,
johannitákat, templomosokat, chiliasztákat, joachimitákat is, és még sokáig sorolhatnám őket.
Ezek az ősi szekták, bár már nem oly jelentősek, mint alakulásuk idején, ma is léteznek, sőt
nagyon kevéssé változtak meg. Korunk sajátja, hogy egyszerre adjon életet mindazoknak a
formáknak, amelyeket az újító vagy reformáló géniusz hosszú századok során teremtett a
vallásos vagy filozofikus gondolkodásban. Híveinket tehát e különböző csoportokban toborozzuk, s nem követeljük meg az elvek végletes egységét, ami a mai időkben nem lehetséges.
Ha megvan bennük a rombolás lelkessége, sorainkba hívjuk őket; minden szervező tudományunk abból áll, hogy az építőket viszont csak az iskolás viták felett álló szellemek sorából
válasszuk, azok közül, akiknél az igazság szomja és az erkölcsi szép ösztöne erősebb a családi
szokásoknál vagy a szektaellentéteknél. Egyébként nem túlságosan nehéz közös munkára
bírni nagyon különböző elemeket; e különbségekben több a látszat, mint a valóság. Az eretnekek (s én tisztelettel használom ezt a szót) a legfőbb kérdést illetően alapjában mind egyetértenek abban a szándékukban ugyanis, hogy megtörjék a szellemi és anyagi zsarnokságot,
vagy legalább tiltakozzanak ellene. Az ellentétek, amelyek mindeddig késleltették e nagylelkű
és hasznos ellenállások egyesülését, csupán a hiúság és a féltékenység, az emberi sors e
velejáróinak gyermekei, amelyek mindig is végzetes és elkerülhetetlen akadályok voltak az
emberiség fejlődésének útján. Ha kíméljük ezt az érzékenységet, s minden közösségnek
meghagyjuk mestereit, intézményeit és rítusait, egységes társulást ugyan nem, de legalább
hadsereget tudunk formálni, és mint már mondtam, ma még csak hadsereg vagyunk, amely az
ígéret földje, az eszményi társadalom meghódítására tör. Az emberi természet mai állapotában
még oly sok eltérő jellemvonás van az egyénekben, oly különböző fokokat találunk az igaz
megítélésében, s annyi változatos és leleményes megnyilvánulását látjuk annak az alapvető
erőnek, amely az emberi géniuszt alkotja, hogy még mindenkit meg kell hagyni erkölcsi élete
feltételeiben és cselekvőképessége lendületében.
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- Munkálkodásunk sok ágú, feladatunk mérhetetlen. Nemcsak egy új renden és igazságos
alapokon nyugvó általános birodalmat akarunk alapítani, hanem új vallást is meghirdetni.
Mert mélyen érezzük, hogy az egyik nem megy a másik nélkül. Éppen ezért a cselekvés két
módját gyakoroljuk. Az egyik teljességgel anyagi, s célja, hogy a kritika, az elemzés, sőt a
csúfolódás eszközével, vagyis mindazzal, amit a voltairerianizmus és a hozzá kapcsolódó
irányok képviselnek, aláaknázzuk és megdöntsük a régi világot. Mindaz a félelmetes segítség,
amely merész akaratok, heves szenvedélyek együttműködéséből jő, ebbe az irányba löki
haladásunkat. Cselekvésünk másik módja teljességgel szellemi: a jövő vallását akarjuk felépíteni. A legjobb értelmek, legtisztább erények segítenek e fáradhatatlan munkánkban. A Láthatatlanok tevékenysége valóságos zsinat, amely a hivatalos világ ellenséges szándékai miatt
nem tud nyilvánosan ülésezni, de amely szünet nélkül tanácskozik, s a civilizált világ minden
pontján azonos ihlettől irányítva dolgozik. Titkos kapcsolataink közös csűrbe hordják az érett
gabonaszemeket, s mihelyt a kalászból kiszabadították, elhintik őket az emberiség mezein. Te
éppen ebben a föld alatti munkánkban tevékenykedhetsz: megmondjuk, hogyan, ha vállalod a
feladatot.
- Vállalom - felelt Consuelo határozott hangon, esküre emelve kezét.
- Ne siess az ígérettel, nemes ösztönű, vállalkozó lelkű nő. Még talán nincs meg benned
minden erény, amit egy ilyen küldetés megkövetel. Sokat utaztál a világban; megismerkedtél
az elővigyázatosság, az úgynevezett jó modor, a tartózkodás, a helyes magatartás fogalmával.
- Nem mernék ilyesmivel dicsekedni - felelt Consuelo, a szerény büszkeség mosolyával arcán.
- De legalábbis megtanultad a kétkedést, a vitát, a csúfolódást, a gyanakvást.
- Talán a kétkedést. Szabadítsanak meg a kétkedéstől, ami nem természetem, és amitől szenvedek, s áldani fogom önöket. Elsősorban attól szabadítsanak meg, hogy önmagamban kételkedjem, ami a tehetetlenség forrása.
- Elveinkbe burkolunk, mert csak így szabadíthatunk meg a kétkedéstől. De továbbra sem
adunk anyagi biztosítékot őszinteségünkről és hatalmunkról, ahogy eddig sem tettük. Elégedj
meg támogatásunkkal, amelynek eddig is sok tanújelét láttad, és amelyet alkalomadtán ismételten érezni fogsz; de csak a rád bízott feladat mértékében tárjuk fel előtted gondolataink és
cselekvésünk titkát. Nem ismersz meg minket. Soha nem látod vonásainkat. Sohasem tudod
meg nevünket, ha csak ügyünk valami nagy érdeke nem kényszerít, hogy megszegjük a törvényt, amely ismeretlenné és láthatatlanná tesz minket tanítványaink előtt. Alá tudod-e vetni
magad olyan embereknek, tudsz-e vakon bízni olyan férfiakban, akik mindig csak elvont
lények, élő eszmék, titokzatos támasz és tanács lesz számodra?
- Csak hiú kíváncsiság bírhatna rá, hogy más módon kívánjam megismerni önöket. Remélem,
sohasem ébred bennem ily gyermekes érzés.
- Nem kíváncsiságról van szó, hanem bizalmatlanságról. A tiéd a világ logikáján és elővigyázatán alapulna. Az ember felel cselekedeteiért; neve biztosíték vagy figyelmeztetés; híre
erősíti vagy cáfolja terveit és cselekedeteit. Gondolsz-e arra, hogy egyikünk egyéni magatartását sem tudod egybevetni a rend előírásaival? Úgy kell hinned bennünk, mintha szentek
volnánk, holott nem tudod, nem képmutatók vagyunk-e. Még azt is tapasztalnod kell majd,
hogy látszólagos igazságtalanságok, álnokságok, kegyetlenségek születnek határozatainkból.
Eljárásainkat éppoly kevéssé tudod ellenőrizni, mint szándékainkat. Lesz-e elég hited, hogy
csukott szemmel járj a szakadék szélén?
- Mikor gyermek voltam, így éltem a katolikus hitben - felelt Consuelo rövid gondolkodás
után. - A papnak nyitottam meg a szívem, reá bíztam lelkiismeretem irányítását, holott nem
láttam arcát a gyóntatószék rácsa mögött, s nevét és életét sem ismertem. Isten szolgáját
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láttam benne, nem az embert. Krisztusnak engedelmeskedtem, s nem törtem a fejem, hogy ki
a földi képviselője. Ne higgyék, hogy ez túlságosan nehéz.
- Emeld fel hát a kezed, ha megmaradsz elhatározásodban.
- Várjanak - mondta Consuelo. - Válaszuk életemről dönt; engedjék meg tehát, hogy egyetlen
kérdést tegyek fel, első és utolsó kérdésemet.
- Látod, már habozol, már más biztosítékot keresel, nem csupán szíved lendületét, közvetlen
ihletét annak az eszmének, amelyet képviselünk. Szólj mégis. Kérdésed, amelyet fel akarsz
tenni, megvilágítja hajlandóságodat.
- A kérdésem a következő: be van-e avatva Albert minden titkukba?
- Igen.
- Minden korlátozás nélkül?
- Minden korlátozás nélkül.
- És önökkel tart?
- Mondd inkább, mi tartunk vele. Ő tanácsunk egyik világossága, a legtisztább, talán legistenibb.
- Miért nem mondták már előbb? Egyetlen pillanatig sem haboztam volna. Vezessenek, ahová
kívánják, rendelkezzenek életemmel. Szívem, lelkem az önöké, esküszöm.
- Felemeled a kezed! De mire esküszöl?
- Krisztusra, akinek itt a képe.
- Kicsoda Krisztus?
- Az isteni gondolat, amely feltárul az emberiségnek.
- Ez a gondolat teljességgel megtalálható az evangéliumban?
- Nem hiszem; de azt hiszem, teljességgel megvan szellemében.
- Elégedettek vagyunk válaszaiddal, és elfogadjuk az esküt, amelyet imént tettél. Most pedig
kioktatunk, mik a kötelességeid Isten iránt és irántunk. Ismerd meg mindenekelőtt a három
szót, amely titkaink lényege, és amelyet legtöbb párthívünknek csak lassan és sok elővigyázattal tárunk fel. Neked nincs szükséged hosszú tanulóidőre; mégis elmélkedned kell, mielőtt
felfogod e három szó teljes jelentőségét; Szabadság, testvériség, egyenlőség: ez a Láthatatlanok művének titkos és mély formulája.
- Ebben volna az egész titok?
- Azt hiszed, hogy ez nem titok? De vizsgáld csak a társadalmunk állapotát, s belátod, hogy a
zsarnokság, az egyenlőtlenség, az ellentétek kényének kiszolgáltatott embereknek nevelésre,
változásra, felvilágosításra van szükségük, hogy a maga valóságában fogják fel a szabadság,
egyenlőség, testvériség emberi lehetőségét, társadalmi kényszerét és erkölcsi kötelezettségét.
A kevés egyenes lelkű és tiszta szívű ember, aki önként tiltakozik a zsarnokságok igazságtalansága és féktelensége ellen, azonnal felfogja a titkos tanítást. Ők gyorsan haladnak a
megismerésben, mert csak a cselekvés általunk felfedezett módszereit kell megtanulniuk. De
ami a többséget illeti, a nagyvilági embereket, az udvaroncokat, a hatalmasokat, gondold csak
meg, mennyi elővigyázatra és tapintatra van szükség, hogy a halhatatlan mű szent formuláját
megismertessük velük. Jelképekkel, megszorításokkal kell körülbástyáznunk magunkat; meg
kell győznünk őket, hogy elméleti szabadságra törekszünk, amely csak az egyéni gondolatnak
ad új lehetőségeket, s viszonylagos egyenlőségre, amely csak a társulás tagjaira terjed ki, s
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náluk is csupán az önkéntes és titkos összejövetelek alkalmával; s hogy végül regényes testvériségünk csak kevés embert kötelez, s azokat is csupán múló szolgálatokra, kölcsönös segítségre, és a jótékonyság gyakorlására. A szokás és előítélet e rabszolgái számára a mi titkaink
csak afféle rendi szabályzat, amelyet a régi lovagoktól örököltünk, és amely nem korlátozza a
fennálló hatalmat, és nem enyhíti a nép nyomorát. Számunkra nincs más, csak jelentéktelen
fokozatok, amelyek léha ismereteket vagy tétlen tagsági időt szentesítenek, meg a beavatások
sora, amelyeknek különös szertartásai kíváncsiságukat csiklandozzák csupán, nem elméjüket
világosítják meg. Azt hiszik, mindent tudnak, és semmit sem tudnak.
- Miben lehetnek mégis hasznosak? - kérdezte Consuelo, aki teljes lelkével figyelt.
- Abban, hogy azoknak munkáját és szabad cselekvését oltalmazzák, akik értik és tudják a titkokat - felelt a beavató. - Ezt később megmagyarázzuk. Most hallgasd meg, mit várunk tőled.
- Európában, elsősorban Németországban és Franciaországban igen sok titkos társaság van, s
e föld alatti laboratóriumokban máris alakul a nagy forradalom, amelynek krátere Németország és Franciaország lesz. Kezünkben a kulcs, és e társulások irányítására törekszünk, anélkül, hogy a tagok többsége, vagy akár maguk a társulások erről tudnának. Bár még nem értük
el célunkat, mindenütt sikerült megvetni a lábunkat, a legjelesebb tagok máris velünk vannak,
és támogatják erőfeszítéseinket. Megsegítünk, hogy tagja légy mindezeknek a titkos szentélyeknek, mindezeknek a nagyvilági templomoknak, mert a romlás és a léhaság is felépítette
erődjeit; s némelyikben az erény és a bűn együttesen munkálkodik a társadalom lerontásán,
bár a rossz nem tudja, hogy a jóval van szövetségben. Mert ez az összeesküvés törvénye.
Megismered a szabadkőművesek titkát, e nagy társulásét, amely a legváltozatosabb formákban és a legkülönbözőbb eszmékkel igyekszik széthinteni az egyenlőség gondolatát, és megvalósítani gyakorlatát. Elnyered minden rítus fokozatait, bár a nők csak fogadott tagok lehetnek, és nem ismerik a tanítás minden titkát. Úgy bánunk veled, mint egy férfival, megadunk
neked minden jelvényt, minden címet, minden formulát, amire szükséged lehet, amikor segítségünkkel kapcsolatba lépsz a páholyokkal, és megbízásunkból velük tárgyalsz. Hivatásod,
vándoréleted, tehetséged, női bajod, fiatalságod és szépséged, erényed, bátorságod, egyenességed és tartózkodó természeted alkalmassá tesz erre a szerepre, s teljes biztosítékot is ad nekünk. Múlt életed, amelynek legkisebb részletét is ismerjük, ugyancsak megnyugvásunkra
van. Több próbát vállaltál önként, mint ahányat a szabadkőműves misztériumok kieszelhetnek, és győzedelmesebben, erősebben kerültél ki belőlük, mint az ő híveik a hűségük ellenőrzését szolgáló látszat-megpróbáltatásokból. Egyébként is Albert von Rudolstadt felesége és
tanítványa csak lányunk, testvérünk, egyenrangú társunk lehet. Mint Albert, mi is férfi és a nő
isteni egyenlőségének elvét valljuk; de mivel el kell ismernünk, hogy nemed nevelésének,
társadalmi helyzetének és szokásainak sajnálatos következményeként veszedelmes könnyedség és szeszélyes ösztönök irányíthatják a nők cselekedeteit, nem valósíthatjuk meg ezt az
elvet teljességében; csak nagyon kevés nőben bízhatunk meg, s vannak titkok, amelyeket csak
veled közlünk.
- Beiktatásunk erejéből Európa különböző nemzeteinek más titkos társaságai is megnyílnak
előtted, s így, bármely országban utazol, mindig lesz alkalmad, hogy segítségünkre légy és
ügyünket szolgáld. Ha kell, a Mopszlik21 tisztátalan társulásába is behatolsz, s a század galantériájának és hitetlenségének egyéb rejtett menhelyeibe. Egy tisztább és általánosabb testvériség gondolatát és reformját igyekszel ezekben a gyülekezetekben elterjeszteni. A nagyok romlottságának látványa éppoly kevéssé fog bemocskolni, ahogy a színházi kulisszák szabadossága sem rontott meg. Beteg lelkek irgalmas nővére leszel; de megadjuk neked azokat az
eszközöket is, amelyekkel lerombolhatod a javulásnak makacsul ellenszegülő társulásokat.
21

A szabadkőművességhez hasonló titkos társaság, amelyet 1739-ben Bécsben alapítottak.
209

Mindenekelőtt a nőket befolyásolod; géniuszod és hírneved minden palota kapuit megnyitja
előtted, Trenck szerelme és a mi pártfogásunk révén máris magadénak mondhatod egy jeles
hercegasszony szívét és titkait. Még hatalmasabb személyek közelébe jutsz, és megnyered
őket ügyünknek. Minden alkalommal felvilágosítunk, hogyan érheted el célodat, s már itt előkészítünk e feladatod teljesítésére. Minden európai udvarban és városban, ahol megfordulsz,
barátokat, híveket, testvéreket mozgósítunk támogatásodra, és hatalmas pártfogókat is, akik
vállalkozásod minden veszélyében melletted lesznek. Jelentős összegeket adunk neked, hogy
segítségére lehess minden bajban levő testvérünknek, és azoknak a szerencsétleneknek is,
akik, bárhol légy is, a végszükség jelképe révén rendünk nagylelkűségéhez folyamodnak. A
nők sorában új titkos társulásokat alapítasz, amelyek a mi elveinket követik, de szerkezetükben és formáikban a különböző országok és osztályok erkölcseihez és szokásaihoz alkalmazkodnak. Ezekben arra törekszel, hogy őszinte, szívélyes közeledést teremts, már amennyire
lehetséges, a nagyvilági hölgy és a polgárasszony, a gazdag nő és az alázatos munkásasszony,
az erényes matróna és a kalandos életű művésznő között. Türelem és jótékonyság, ez legyen a
nagyurak számára enyhített formája a mi igazi, szigorú jelszavunknak: egyenlőség,
testvériség. Mint látod, első pillantásra feladatod kedves lehet szívednek, és dicsőségére válik
életednek; még sincs minden veszély nélkül. Hatalmasak vagyunk, de az árulás megronthatja
vállalkozásunkat, s te is osztozhatsz balsorsunkban. Talán nem Spandau lesz utolsó börtönöd,
s II. Frigyes haragja az egyetlen uralkodó indulat, amellyel szembe kell nézned. Mindenre fel
kell készülnöd, s az üldöztetés vértanúságát is vállalnod.
- Vállalom - felelt Consuelo.
- Ebben nem kételkedünk, s nem jellemed gyengeségétől, inkább szellemed mélabújától
félünk. Mindjárt munkád kezdetén figyelmeztetnünk kell, hogy hivatásod bizonyos bosszúsággal is jár. A titkos társaságoknak, s különösképpen a szabadkőművességnek első fokozatai
elég jelentéktelenek szemünkben, s csak a jelöltek ösztöneinek és hajlandóságainak kipróbálására szolgálnak. A legtöbb jelentkező sohasem haladja meg ezeket az első fokozatokat, s a
hiú szertartások, mint már mondtam, csak léha kíváncsiságukat elégítik ki. A következő fokozatokba csak azokat engedjük, akik már némi reményt adnak, de őket is távol tartjuk a céltól,
vizsgáljuk, próbára tesszük, lelküket tanulmányozzuk, hogy alkalmasak-e egy teljesebb beavatásra, s nem veszélyeztetné-e előléptetésük az ügyet és önmagukat is. Növendékkert ez
még, ahol kiválogatjuk a legerőteljesebb hajtásokat, amelyeket aztán a szent erdőbe ültethetünk. Csak az utolsó fokozatokkal járnak jelentős felvilágosítások, s te ezekben kezded pályafutásodat. De a mester tiszte sok kötelezettséggel jár, szabadulnod kell tehát a kíváncsiság
mérgétől, a misztérium mámorától és a remény hiedelmétől. Már nem az a feladatod, hogy
rajongó lelkességgel tanulmányozd a törvényt, amely a hivőt apostollá, a próbaévest papnővé
emeli. Gyakorolnod kell a törvényt, másokat oktatva, és levitákat toboroznod a szentély
számára azok sorában, akiknek fogyatékos a szíve, és gyenge a szelleme. Ekkor ismered meg,
szegény Consuelo, a megcsalatkozott hiedelmek keserűségét és a kitartás csüggesztő munkáját, mert nagyon kevés komoly, határozott és őszinte szellemet találsz a sok mohó, kíváncsi,
igazságot papoló jelölt közt, és kevés lelket, amely méltó, hogy befogadja, és elég emelkedett,
hogy megértse az igazságot. A sok száz gyermek sorában, akik büszkén hangoztatva az
egyenlőség formuláit egy hiú látszat gyakorlásában rekednek meg, alig egy embert találsz, aki
felismeri jelentőségét, és bátran megvalósítja életében. Kénytelen leszel rejtélyekben szólni
hozzájuk, s tanításunk lényegét elhallgatva szomorú bújócskát játszani velük. A legtöbb
uralkodó, akit lobogóink alá sorakoztatunk, ebbe a csoportba tartozik; de mivel bolond gőgjük
örömet talál a hiú szabadkőműves címekben, legalább azt a hasznukat látjuk, hogy biztosítják
mozgásunk, szabadságunk és rendőrségük türelmét. Pedig vannak köztük, akik őszinték, vagy
legalábbis azok voltak. Frigyest, akit nagynak mondanak, s nyilván az lehetne, szabadkőművessé fogadták, mielőtt király volt, s abban az időben a szabadság szólt szívéhez, és az egyen210

lőség értelméhez. De beavatásakor ügyes, elővigyázatos emberekkel vettük körül, akik nem
tárták fel előtte tanításunk titkát. Mennyire meg kellene bánnunk, ha nem így cselekedtünk
volna! Ma Frigyes gyanúsítja, ellenőrizteti, üldözi azt a szabadkőműves rítust, amely az ő
elnöklete alatt álló páhollyal vetélkedik Berlinben, és azokat a titkos társaságokat is, amelyek
vezetését fivére, Heinrich herceg vállalta igen nagy lelkesedéssel. Pedig Heinrich herceg, meg
Quedlinburg apátnője is, csak második fokozatú beavatott, és soha nem is ér el magasabb
rangot. Ismerjük az uralkodókat, Consuelo, s tudjuk, hogy sohasem számíthatunk maradéktalanul sem rájuk, sem udvaroncaikra. Frigyes öccse és húga szenvednek királyi testvérük zsarnokságától, és egyre átkozzák. Szívesen összeesküdnének ellene, de csak a maguk hasznára. E
két királyi vér sok kiváló tulajdonsága ellenére sohasem bíznánk rájuk vállalkozásunk
gyeplőjét. Valóban összeesküsznek, de nem tudják, milyen félelmetes művet támogatnak
nevükkel, vagyonukkal, hitelükkel. Azt hiszik, ők csak azon munkálkodnak, hogy korlátozzák
uruk tekintélyét és gátolják becsvágyai túlzásában. Amélie hercegasszony némi republikánus
lelkességet is vegyít buzgalmába, s nem ő az egyetlen koronás fő, akit az antik nagyság és
filozofikus forradalom álma ilyen gondolatokra bír; Németország minden kis uralkodója már
gyermekkorában betéve tudta Fénelon Télemakhoszát, ma pedig egyre Montesquieu-t,
Voltaire-t és Helvétiust falják: de nem jutnak túl egy bölcsen mérsékelt arisztokratikus kormányzás eszméjén, maguknak tartva fenn persze az első helyet. Te is megítélheted logikájukat és jóhiszeműségüket, ha arra a furcsa ellentétre gondolsz, amelyet Frigyesnél az elv és a
gyakorlat, a szavak és a cselekedetek közt megfigyelhettél. Ők pedig csak többé-kevésbé
elmosódott, többé-kevésbé hangsúlyozott másolatai a filozofikus kényurak e modelljének. De
mivel nincs korlátlan hatalom a kezükben, viselkedésük kevésbé megbotránkoztató, és hamis
képet adhat arról, hogyan élnének ezzel a hatalommal. De mi nem hagyjuk magunkat megtéveszteni; megengedjük, hogy ezek az unatkozó urak, ezek a veszedelmes barátok jelképes
templomaink trónusain üljenek. Itt máris főpapnak vélik magukat, s azt hiszik, kezükben
tartják a szent titkok kulcsát, ahogy annak idején a Szent Birodalom császára, akit névlegesen
a titkos számadó szék nagymesterének választottak, ugyancsak azt hitte, hogy ő a szabad
bírák félelmetes seregének feje, holott ezek rendelkeztek hatalmával, szándékaival és életével.
Miközben ők vezéreinknek vélik magukat, helytartóinkként szolgálnak; s csak a végzetes
napon, amely bukásukat jelzi majd a sors könyvében, csak akkor tudják meg, hogy önmaguk
ellen segítettek munkánkban.
- Ez a sötét és keserű oldala művünknek. Ha megnyitod lelked szent fanatizmusunknak,
egyezkedned kell békés lelkiismereted törvényeivel. Lesz-e rá bátorságod, tiszta szívű, őszinte
szavú fiatal papnő?
- Mindazok után, amit mondott - felelt Consuelo pillanatnyi hallgatás után -, nincs már jogom
meghátrálni. A legkisebb aggály a fenntartások és félelmek olyan sorozatát indítaná meg,
amely gyávaságra bírna. Hallottam félelmes titkaikat; érzem, nem vagyok többé ura sorsomnak. Bevallom, hogy sajna, gyakran szenvedni fogok e most vállalt szerepemben; mert akkor
is keserűen szenvedtem, amikor hazudnom kellett Frigyes királynak, hogy megmentsem veszélyben levő barátaimat. Hadd piruljak most utoljára a minden színleléstől szűzi lélek szégyenkezésével, hadd sirassam meg tudatlan és békés ifjúkorom ártatlanságát. Még nincs
erőm, hogy ne érezzek megbánást; de tudok majd védekezni a kései és kishitű lelkifurdalások
ellen. Nem lehetek többé az az ártalmatlan, játékos gyermek, aki voltam; már sem vagyok az,
hisz választanom kell: az emberiség elnyomóinak romlására török-e, vagy elárulom felszabadítóit. Megérintettem a tudás fáját; gyümölcse keserű, de nem dobom el magamtól. A tudás
bánattal járhat; de bűn megtagadni a cselekvést, ha tudjuk, mit kell tenni.
- Válaszod bölcs és bátor - felelt a beavató. - Meg vagyunk veled elégedve. Már holnap este
sor kerül beavatásodra. Elmélkedéssel és imával készülj egész nap új keresztelésedre, e
félelmetes kötelezettségedre, s gyónással is, ha lelked nem szabad bármi személyes gondtól.
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XXXII
Consuelo kürtszóra és kutyaugatásra ébredt hajnalban. Amikor Matthäus behozta a reggelit,
elmondta, hogy szarvast és vaddisznót hajtanak az erdőben. Több, mint száz vendég érkezett a
kastélyba, tette hozzá, e nagyúri mulatságra. Consuelo megértette, hogy a rend tagjai jöttek
össze nagy számban, e vadászat ürügyén, a szomszédos kastélyban, mert nyilván többnyire itt
tartják legjelentősebb összejöveteleiket. Kissé megrémült attól a gondolattól, hogy ez a sok
ember talán mind ott lesz a beavatásán, s eltűnődött, olyan jelentős-e az ő ügye a rend szemében, hogy tagjainak ilyen nagy gyülekezetét hívja egybe. Igyekezett erőt venni magán, hogy a
beavató utasítását követve egész nap olvasson és elmélkedjen, de belső izgalma s furcsa
szorongása még jobban megbénította figyelmét, mint a harsonák szava, a lovak ügetése, a
kutyák csaholása, amitől a környező erdők egész nap visszhangoztak. Igazi vagy csak színlelt
vadászat ez? S Albert annyira alkalmazkodott már a mindennapos élet szokásaihoz, hogy
vadászni jár és borzadás nélkül ártatlan állatok vérét ontja? Nem szökik-e meg Liverani a
mulatságról, hogy felhasználva e nagy zűrzavart, a neofitára törjön titkos magányában?
Consuelo semmit sem látott mindabból, ami künn történt, s Liverani sem mutatkozott
Matthäus nyilván a kastélyban volt elfoglalva, mert megfeledkezett Consuelo ebédjéről. Vagy
talán Supperville-nek van igaza, s azt akarják, hogy böjtöljön, s meggyengült szellemi képességekkel érkezzék beavatására? A leány belenyugodott sorsába.
Amikor leszállt az éj, s Consuelo visszament a könyvtárba, amelyet egy órával azelőtt hagyott
el, hogy kissé felfrissüljön a levegőn, rémülten megtorpant: egy vörös köpenybe burkolt
álarcos férfi ült az egyik karosszékben. De a leány hamarosan megnyugodott, mert felismerte
a törékeny aggastyánt, akit már szinte lelki atyjának tekintett.
- Gyermekem - mondta az aggastyán felemelkedve és a leány elé sietve -, nem kíván velem
beszélni? Bizalommal van még irántam?
- Teljes bizalommal, uram - felelt Consuelo, s az ablak mélyedésébe ültetve vendégét egy
zsámolyt húzott melléje. - Már jó ideje, hogy nagyon szeretnék önnel beszélni.
És most hűségesen elmondott mindent, ami utolsó gyónása óta közte, Albert és az ismeretlen
között történt, és sok akaratlan izgalmáról is beszámolt, ami egyre gyötörte.
Amikor befejezte történetét, az aggastyán nem szólalt meg, Consuelo megzavarodva hosszú
hallgatásától, ijedten kérlelte, hogy mondjon ítéletet magatartásáról és érzelmeiről. Az aggastyán beszélni kezdett:
- Magatartása megbocsátható, s szinte feddhetetlen. De mit mondjak érzelmeiről? A váratlan,
legyőzhetetlen, heves vonzalom, amelyet szerelemnek neveznek, azoknak a jó vagy rossz ösztönöknek a következménye, amelyeket Isten, hogy már, e földi életben felemelje vagy büntesse őket, a lelkekbe oltott, vagy bennük legalább megtűrt. A rossz emberi törvények, amelyek
csaknem mindenben ellenkeznek a természet akaratával és a Gondviselés szándékaival,
gyakran bűnnek bélyegzik azt, amit Isten ihletett, és kárhoztatják az érzéseket, amelyeket ő
megáldott, viszont nemegyszer aljas egyezségeket, fertelmes ösztönöket szentesítenek. A mi
dolgunk, kivételes törvényhozókéi, egy új társadalom titkos építőéi, hogy lehetőségeinkhez
képest felismerjük, melyik az igaz és törvényes szerelem, és melyik a bűnös és hívságos, s
hogy a világ törvényeinél tisztább, önzetlenebb és erkölcsösebb törvények alapján döntsünk
sorsodról, amelyet megérdemelsz. Elfogadod-e döntésünket? Elismered-e jogunkat, hogy
megerősítsük vagy feloldozzuk kötelékeidet?
- Mondtam, és megismétlem, hogy teljes bizalommal vagyok önök iránt.
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- Akkor pedig, Consuelo, tanácskozni fogunk az élet és halál e kérdéséről, amelytől sorsod és
Albert sorsa függ.
- És nem lesz jogom, hogy hallassam lelkiismeretem jajszavát?
- De igen, mert ezzel megvilágosítod elménket; én már hallottam, s én leszek védőügyvéded.
Fel kell tehát mentened gyónásod titka alól.
- Nem ön lesz egyetlen bizalmasa legbensőbb érzéseimnek, harcaimnak, szenvedésemnek?
- Ha válókeresettel fordulnál egy törvényszékhez, nem szólnál-e nyilvánosan panaszaidról?
Most megkímélünk ettől a szenvedéstől. Senkire sem kell panaszkodnod. Nem jobb-e szerelemről vallani, mint gyűlöletről szólni?
- Megtagadhatunk-e egy régi szerelmet, csak mert mást szeretünk?
- Nem szerelemmel szeretted Albertot.
- Úgy érzem, hogy nem; mégsem merném esküvel erősíteni.
- Ha szeretted volna, nem kételkednél. Egyébként kérdésed magában foglalja a választ.
Minden új szerelem a körülmények erejénél fogva kizárja a régit.
- Ne állapítsa meg ezt ilyen gyorsan, atyám - felelt Consuelo szomorú mosollyal. - Bár másként szeretem Albertot, mint a másikat, nem szeretem kevésbé, mint azelőtt. Ki tudja, nem
szeretem-e jobban? Hajlandó vagyok feláldozni érte ezt az ismeretlent, aki, ha csak rá
gondolok, elűzi az álmot a szememből, és most is megdobogtatja szívemet.
- Talán csak a kötelesség gőgje, az önfeláldozás vágya teszi, s nem a szeretet, hogy mégis
Albertot választod.
- Nem hiszem.
- Biztos vagy ebben? Ne feledd, hogy itt távol vagy a világtól, s nem kell törődnöd véleményével, sem törvényeivel. Ha a kötelesség új formáját és új fogalmát adjuk neked, vajon
akkor is inkább azt a férfit teszed boldoggá, akit nem szeretsz, mint azt, akit szeretsz?
- Mondtam-e valaha, hogy nem szeretem Albertot? - kiáltott Consuelo izgatottan.
- Kérdésedre csak új kérdéssel felelhetek, leányom. Lehet-e egyszerre két szeretet szívünkben?
- Két különböző szeretet lehet. Egyszerre szeretjük testvérünket és férjünket.
- De nem férjünket és szeretőnket! A férj és a testvér különbözők. A férjé és a szeretőé
azonban egyeznek, ha ugyan a férj nem nyugszik meg a testvér szerepében. De akkor a
házasság törvénye legtitkosabb, legbensőségesebb, legszentebb vonásában törne meg. Válás
volna, csak a nyilvánosság tudta nélkül. Felelj, Consuelo; én aggastyán vagyok, s közel a
halálhoz; te gyermek vagy még. Most úgy beszélek veled, mint atyád, mint gyóntatód.
Gondolom, nem sértem szemérmed egy kényes kérdéssel, s remélem, őszintén felelsz. Abban
a lelkes barátságban, amelyet Albert iránt érzel, nem volt-e mindig valami titkos és legyőzhetetlen iszony, ha cirógató kezére gondoltál?
- Igen, így volt - felelt Consuelo elvörösödve. - Nem gondoltam mindig erre, ha szerelmére
gondoltam, de ha eszembe jutott, a halál fagyos fuvallatát éreztem szívemben.
- Viszont annak a lehelete, akit Liverani néven ismersz, az élet tüzet lobbantotta fel benned?
- Igen, így volt. De nem kell-e akaratunkkal elfojtani ezt az ösztönt?
- Mi jogon? Nem Isten adta neked? Felhatalmazott-e arra, hogy megtagadd nemedet, szüzességi fogadalmat tégy a házasságban, vagy, ami még borzalmasabb és még megalázóbb, rabnő213

ként vesd alá magad? A rabnő szenvtelensége némiképp a prostituált közönyére és eltompultságára hasonlít. Isten szándéka lehet-e, hogy egy hozzád hasonló lény ennyire lealacsonyodjon? Jaj a gyermekeknek, akik ilyen házasságból születnek. Isten valami fogyatékossággal,
őrjöngő, korlátolt vagy ostoba természettel sújtja őket. Magukon hordják az engedetlenség
jegyét. Nem tartoznak teljesen az emberiséghez, mivel nem az emberiség törvénye szerint,
vagyis nem kölcsönös lelkességből, a férfi és nő azonos vágyából fogantak. Ahol nincs kölcsönösség, nincs egyenlőség; és ahol az egyenlőség megtört, nincs valóságos egyezség. Légy
tehát meggyőződve, hogy Isten nem parancsol ilyen áldozatot nemednek, inkább elutasítja, és
jogot sem ad rá. Az ilyen öngyilkosság éppoly bűnös, s gyávább is, mint a lemondás az
életről. A szüzesség fogadalma emberellenes és társadalomellenes; a szerelem nélküli odaadás
is hasonló, de fertelmes is. Ezt sose feledd, Consuelo, s ha továbbra is ragaszkodsz hozzá,
hogy ily mértékben megsemmisítsd magad, gondolj arra, milyen szerepet szánsz uradnak, ha
értetlenül elfogadja odaadásodat. Mert nem is kell mondanom, ha meg nem téveszted, sohasem fogadná el; ha meg félreértené figyelmességedet s megrészegedne nagylelkűségedtől,
hamarosan nagyon önzőnek vagy durvának vélnéd érzéketlensége miatt. Nem alacsonyítanád
le saját szemedben, nem alacsonyítanád le ténylegesen Isten előtt is, ha ilyen kelepcét állítanál
jóhiszeműségének, s mindjárt elkerülhetetlen alkalmat is adnál neki, hogy belezuhanjon?
Hogyan ítélnél nagyságáról, hogyan ítélnél tapintatáról, ha nem venné észre, milyen színtelen
az ajkad, milyen könnyes a szemed? Biztos lehetsz-e benne, hogy szíved, ha küzdenél is rossz
érzésed ellen, nem telne-e el gyűlölettel, hiszen örökös szégyen és fájdalom tépné, hogy nem
értett meg, s nem látott lelkedbe? Nem, asszony, nincs jogod megcsalni a kebeledben
szunnyadó szerelmet; inkább arra volna jogod, hogy megöld. Bármit mondjanak is cinikus
filozófusok a női nem passzív szerepéről a természet rendjében, a férfi párja mindig különbözik az állatétól, mivel tudatos szerelmében és joga van választani. A hiúság és kapzsiság a
legtöbb házasságot, a régi Lollardok kifejezésével, hites prostitúcióvá teszi. Az odaadás és az
önfeláldozás nem egy egyszerű lelket bírt ilyen eltévelyedésre. Érintetlen vagy, meg kell hát
mondanom neked ezeket a kényes dolgokat, amelyeket életed és gondolataid tisztaságában
nem ismerhetsz, s nem is elemezhetsz. Amikor egy anya férjhez adja leányát, némileg feltárja
előtte, több-kevesebb bölcsességgel és szeméremmel azokat a titkokat, amelyekről addig
hallgatott. Neked nem volt anyád, amikor inkább fanatikus, mint emberi lelkességedben megesküdtél, hogy azé a férfié leszel, akit nem szeretsz teljes szívedből. Most már van anyád, aki
segítsen és felvilágosítson új elhatározásodban, amely válásodról vagy különös házasságod
megerősítéséről dönt. Ez az anya, Consuelo, előtted ül, mert én nem férfi vagyok, hanem nő.
- Nő? - álmélkodott Consuelo, s meglepetéssel nézte a sovány és fonnyadt, de finom rajzú és
valóban nőies kezet, amely beszélgetésük közben az övét melengette.
- Ez a sovány, megtört aggastyán - folytatta a titokzatos gyóntató -, ez egy elcsigázott, beteges
lény, akinek elfúló hangja már nem árulja el nemét, öregasszony, akit nem a hajlott kor,
hanem a fájdalom, betegség és nyugtalanság tört meg. Alig múltam hatvanéves, Consuelo, bár
ebben az öltönyben, amelyet csak láthatatlan tevékenységemben viselek nyolcvanéves, tehetetlen vénembernek látszom. Egyébként, akár nemem ruháiban, akár ebben a köntösben,
mindenképpen roncs vagyok, pedig valamikor magas, erős, szép, jó megjelenésű nő voltam.
De harmincéves koromra már megtört és reszketeg lettem, amilyennek most is látsz. És
tudod-e, gyermekem, mi az oka ennek a korai összeomlásnak? Az a balsors, amelytől téged
óvlak: tehetetlen szeretet, szerencsétlen egyezség, a bátorság és lemondás iszonyú erőfeszítése
között tíz éven át egy férfihoz, akit becsültem és tiszteltem, de nem tudtam szeretni. Egy férfi
nem tudná megmondani neked, milyen szent jogai és igaz kötelességei vannak a szerelemben
egy nőnek. Ők nem kérdeztek minket, amikor eszményüket és törvényeiket megformálták;
pedig ebben a kérdésben nemegyszer megvilágítottam társaim lelkiismeretét, és ők mindig
bátran és becsületesen hallgatták szavaimat. De hidd meg, ha nem hoznak veled közvetlen
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kapcsolatba, nem ismernék szíved nyitját, s az erkölcs erejében keresve boldogságodat, talán
örök szenvedésre, végletes lealacsonyodásra ítélnének. Most pedig nyisd meg előttem lelkedet. Mondd meg, hogy ez a Liverani...
- Sajna, szeretem Liveranit; ebben semmi kétségem - mondta Consuelo ajkához emelve a
titokzatos szibilla kezét. - Jelenléte még nagyobb rémülettel tölt el, mint Alberté; de ez másfajta rémület, s különös gyönyörrel van átszőve! Karja, akár a mágnes, ellenállhatatlan erővel
vonz, csókja a homlokomon új világba repít, ahol másképp lélegzem, másképp létezem, mint
a mienkben.
- Akkor pedig, Consuelo, szeretned kell ezt a férfit, és elfeledned a másikat. Én mondom ki e
pillanatban válásodat; ez kötelességem, és jogom is.
- Bármit mondott is, nem fogadhatom el döntését, mielőtt nem látom Albertot, nem beszélek
vele, hogy az ő szájából halljam, bánat nélkül mond-e le rólam, s megvetés nélkül adja-e
vissza szavamat.
- Nem ismered még Albertot, vagy talán félsz tőle; de én ismerem, reá még több jogom van,
mint reád, s szólhatok a nevében. Egyedül vagyunk, Consuelo, s nincs tiltva, hogy teljesen
megmutatkozzam neked, bár a legfőbb tanácshoz tartozom, azokhoz, akiket közeli tanítványaik sem ismernek. De az én helyzetem, és a tiéd is, kivételes; tekints hát fonnyadt arcomra,
s mondd meg, nem ismerős-e neked?
E szavakra a szibilla levette álarcát, álszakállát, fövegét, parókáját, s Consuelo egy öreg,
meggyötört női arcot látott, de amelynek vonásai hasonlíthatatlanul szépek voltak, s kifejezése
csupa jóság, bánat és erő. A lélek e három tulajdonsága, amely annyira különböző, s oly ritkán
egyesül egyazon lényben, az ismeretlen nő hatalmas homlokán, anyai mosolyában, és mély
tekintetében fénylett. Fejformája és arcának vonalai eredeti természetének szívósságáról
tanúskodtak, de a fájdalom hatása túlságosan látható volt, és valami ideges remegés is egyre
ingatta ezt a szép fejet, amely a haldokló Niobééra, vagy inkább a kereszt lábához omló Szűzanyáéra emlékeztetett. Finom fehér haja - sima mint a nyersselyem -, széles homloka felett
elválasztva, s ráfésülve a halántékára, ami teljessé tette e megragadó lény különös nemességét. Abban az időben minden nő apró fürtökben s rizsporral meghintve hordta a haját, teljesen
hátrafésülve, hogy csupasz merészségében mutassa homlokát. A szibilla úgy fésülte az övét,
hogy ne zavarja álarca alatt, nem is gondolva arra, hogy így hibátlan harmóniába fogja arca
vonásait és kifejezését. Consuelo sokáig nézte, nagy tisztelettel és csodálattal; majd, hirtelen
bámulatában, megragadta az öregasszony mindkét kezét, és így kiáltott:
- Istenem, mennyire hasonlít rá!
- Igen, csodálatosan hasonlítok Albertra, vagy inkább Albert hasonlít rám - válaszolta. - De
nem láttad-e arcképemet? - És amikor Consuelo emlékezetében kutatott, hozzátette, hogy
segítsen neki:
- Egy arcképet, amely annyira hasonlít rám, amennyire a művészet megközelítheti a valóságot, és amelynek ma már csak árnyéka vagyok; egy nagy képet, amely egy fiatal, üde,
ragyogó nőt ábrázol, ékköves virágokkal díszített aranybrokát ruhában, bíborszínű köntösben,
rubin- és gyöngypántokból aláhulló fekete hajfürtökkel fehér vállán; így voltam öltözve
házasságom után, több mint negyven évvel ezelőtt. Szép voltam, de nem maradtam sokáig
szép; már akkor a halál lakozott szívemben.
- A kép, amelyről beszél - mondta Consuelo elsápadva -, az Óriások kastélyában van, abban a
szobában, ahol Albert lakott... Anyjának képe, akit alig ismert, mégis imádott... és akit látni és
hallani vélt lázálmaiban. Közeli rokona volna talán a nemes Vanda Prachalitznak, s ezért...
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- Én vagyok Vanda Prachalitz - felelt a szibilla, most már több erővel hangjában és magatartásában. - Albert anyja vagyok, Christian von Rudolstadt özvegye; a kelyhes Zsiska János
kései unokája és Consuelo anyósa; de már csak barátnéja és nevelőanyja akarok lenni, mivel
Consuelo nem szereti Albertot, s Albert nem lehet boldog élettársa boldogságának árán.
- Az ő anyja! Albert anyja! - kiáltott Consuelo remegve, és Vanda lábához hullott. - Nem
kísértetet látok? Nem siratták meg halálát az Óriások kastélyában?
- Huszonhét éve már - felelt a szibilla -, hogy Vanda Prachalitzot, a rudolstadti grófnőt, az
Óriások kastélyában sírba tették, ugyanabban a kápolnában és ugyanazon kő alatt, ahová
Albert von Rudolstadtot, aki ugyanabban a betegségben és hasonló merevgörcsben szenvedett, múlt évben hasonló tévedés áldozataként temették. A fiú soha nem szabadult volna borzalmas sírjából, ha a leselkedő veszélyre figyelmes anya nem virrasztott volna láthatatlanul
halottas ágyánál, és nem lett volna jelen szorongó szívvel temetésénél. Anyja mentette meg a
még életerős lényt nyughelye férgeitől, amelyeknek máris átadták; anyja tépte ki a világ
jármából, amely alatt máris túlságos sokáig élt, és nem tudott volna tovább élni, hogy ebbe a
titokzatos világba, e megközelíthetetlen menedékbe hozza, ahol ő is visszanyerte, ha nem is
teste egészségét, legalább lelke életét. Különös történet ez, Consuelo, és meg kell ismerned,
hogy megértsed Albertot, az ő szomorú életét, állítólagos halálát és csodálatos feltámadását. A
Láthatatlanok csak éjfélkor nyitják meg beavatásod ülését. Hallgass meg tehát, s legyen
izgalmad, amelyet most átélsz, későbbi izgalmaid iskolájává.
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XXXIII
- Gazdag és szép voltam, előkelő családból születtem, s húszéves koromban feleségül adtak
Christian grófhoz, aki akkor már negyven elmúlt. Apám lehetett volna, szeretetet és tiszteletet
éreztem iránta, de szerelmet soha. Nevelésem semmiképp sem világosított fel, milyen szerepe
lehet ennek az érzésnek egy nő életében. Szüleim szigorú lutheránusok voltak, s bár vallásukat kényszerűségből lehető kevés külsőséggel gyakorolták, szokásaikban és gondolkodásukban végletes következetességről és nagy lelki erőről tanúskodtak. Az idegenek iránt érzett
gyűlöletüket, belső lázadásukat Ausztria vallásos és politikai igája ellen, fanatikus ragaszkodásukat hazájuk ősi szabadságához az én szívemben is elültették, és e nemes szenvedélyek
teljességgel betöltötték büszke fiatalságomat. Másra nem is gondoltam, s anyám, aki csak
kötelességét ismerte, bűnnek vélte volna, ha valamiképpen megsejteti velem. Károly császár,
Mária Terézia apja, eretnekséggel vádolta és sokáig üldözte családomat, és vagyonunkat, szabadságunkat, sőt, életünket is fenyegette. Csak én menthettem meg szüleimet, ha házasságra
lépek egy katolikus nagyúrral, aki hű a birodalomhoz. Lelkes gőggel vállaltam az áldozatot.
Ajánlott kérőim közt Christian grófot választottam, mivel szelíd, engedékeny, sőt látszólag
gyenge természete miatt azt reméltem, hogy titokban családom politikai meggyőződésére
téríthetem. Családom helyeselte és elfogadta odaadásomat. Azt hittem, hogy erényem révén
boldog leszek; de a balsors, ha egyszer felmérjük súlyát és érezzük igazságtalanságát, nem
olyan légkör, amelyben a lélek szabadon fejlődhet; hamarosan látnom kellett, hogy a bölcs és
nyugodt Christian jóakaró szelídsége mögött törhetetlen makacsság lappang; szívósan ragaszkodott kasztja szokásaihoz, környezete előítéleteihez, s könyörületes gyűlölettel, fájdalmas
megvetéssel utasított el minden eszmét, amely a fennálló rend ellen küzd, vagy azt csak kérdésessé is teszi. Testvére, Wenceslawa, gyengéd, figyelmes, nagylelkű teremtés, de bátyjánál
is jobban tapadt ájtatossága kicsinyes formáihoz és rangja gőgjéhez; kedves volt vele érintkeznem, de keserű is, mivel hízelgő és terhes barátsággal, előzékeny, s végletesen feszélyező
zsarnokság vigyázott rám. Halálosan szenvedtem, mert semmi érzelmi vagy értelmi kapcsolatom nem volt ezekkel a lényekkel, akiket pedig szerettem, de a légkör, amelyet teremtettek,
egyre jobban senyvesztett és pusztított. Ismered Albert ifjúságának történetét, elfojtott lelkességét, meg nem értett vallását, eretnekségnek és őrületnek bélyegzett evangéliumi eszméit. Az
én életem előjátéka volt az övének, és biztosan nemegyszer hallottad, hogy rémülten és szorongva panaszolták a Rudolstadt családban, milyen végzetesen hasonlít, testében és lelkében,
a fiú az anyjára.
- A szerelem hiánya volt életem legnagyobb fájdalma, és minden bajom ebből eredt. Baráti
vonzalommal szerettem Christiant; de semmi lelkesítőt nem találtam benne, pedig csak a
lelkes szeretet simíthatta volna el a köztünk levő véleménykülönbséget. Szigorú, vallásos
nevelésem nem engedte, hogy az értelmet elkülönítsem a szeretettől. Egyre emésztettem magam. Egészségem megromlott; különös izgalom szaggatta idegrendszeremet; hallucinációim,
látomásaim voltak, amelyeket az őrület megnyilvánulásának mondtak, s titkolni igyekeztek,
ahelyett, hogy gyógyították volna. Pedig szórakoztatni akartak, nagyvilági társaságokba
vittek, mintha a bálok, a színházi előadások, az ünnepségek pótolhatták volna a rokonszenvet,
a szeretetet, a bizalmat. Bécsben oly súlyosan megbetegedtem, hogy visszavittek az Óriások
kastélyába. De szívesebben tűrtem ezt a zavaros légkört, a káplán ördögűzéseit és a kanonissza kegyetlen barátságát, mint zsarnokai udvarának hiú pompáját.
- Öt gyermekem egymást követő halálát megsemmisítő csapásnak éreztem. Úgy éreztem,
hogy az ég megátkozta házasságomat; én is meg akartam halni. Semmit sem reméltem többé
az élettől. Nagy erőfeszítéseket tettem, hogy ne szeressem Albertot, utolsó szülöttemet, mivel
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meg voltam győződve felőle, hogy ő is halálra van ítélve, akár testvérei, és semmi igyekezetemmel nem tudom megmenteni.
- Egy utolsó szerencsétlenség aztán végsőkig fokozta kétségbeesésemet. Szerettem, szerettek,
s elveim szigora arra kényszerített, hogy magamnak se valljam be borzalmas érzéseimet. Az
orvos, aki gyakori és fájdalmas válságaimban kezelt, látszólag kevésbé volt fiatal, és kevésbé
is szép, mint Christian. De nem személyének varázsa gyújtotta lángra szívemet, hanem
lelkünk mély rokonszenve, eszméink, vagy legalábbis vallásos és filozófus ösztöneinek
egyezése, hihetetlen hasonlóság a jellemünkben. Marcus szelleme, mert csak keresztnevén
nevezhetem, ugyanolyan erős és tevékeny volt, mint az enyém, ugyanúgy szerette hazáját.
Róla is ugyanezt lehet mondani, ahogy rólam is, amit Shakespeare ad Brutus szájába: „Nem
vagyok az az ember, aki derűs arccal tűri az igazságtalanságot.” A szegények nyomora és
megaláztatása, a jobbágyok sorsa, a zsarnoki törvények fertelmes uralma, a hódítók istentelen
jogtiprása a felháborodás viharát keltette szívében. Ó, mennyi könnyet hullattunk hazánk
balsorsán, s az emberiségén is, amelyet mindenütt félrevezetnek és eltipornak! Emitt a tudatlanság rontja meg, másutt a kapzsik mohósága tizedeli, ismét másutt a háború pusztítása tépi
és sanyargatja, s a szegények a föld minden táján csak szenvednek és jajonganak. De Marcus,
tanultabb lévén nálam, gyógyírt is keresett e sok bajra, s gyakran beszélt nekem különös és
titokzatos tervekről, egy általános összeesküvésről a zsarnokság és a türelmetlenség ellen.
Úgy hallgattam mindezt, mint valami regényes álmot. Már semmiben sem reménykedtem; túlságosan beteg voltam, túlságosan megtörtem, semhogy higgyek a jövőben. Marcus lángolón
szeretett engem; láttam, éreztem, s én is osztoztam szenvedélyében; mégis ötéves látszólagos
barátságunk és meghitt, de tiszta kapcsolatunk során soha nem árultuk el egymásnak e gyászos titkot, amely mindennél jobban egybekovácsolt minket. Ő nem mindig a Böhmerwaldban
lakott, vagy legalábbis gyakran távol volt, idegen országokban élő betegeinek ápolását
említve ürügyként, de tulajdonképpen azért, hogy összeesküvését szervezze, amelyről aztán
beszámolt nekem, s eredményeiről is igyekezett meggyőzni. Valahányszor viszontláttam,
mindig jobban lenyűgözött tehetsége, bátorsága és kitartása. Valahányszor visszajött, mindig
gyengébbnek talált, mert egyre emésztett a belső tűz, egyre pusztított a testi szenvedés.
- Egyik távolléte alkalmával iszonyatos görcseim voltak, amelyeket a tudatlan és hiú Wetzelius
doktor, akit te is ismersz, és aki Marcust helyettesítette, valamiféle kártékony láznak tulajdonított. E fájdalmak következtében végletes aléltság vett rajtam erőt, amit halálnak véltek.
Ütőerem nem vert, lélegzetem észrevehetetlen volt. Pedig magamnál voltam, hallottam a
káplán imáját és a család zokogását. Hallottam egyetlen gyermekem, szegény Albertom szívet
tépő jajveszékelését, s nem tudtam mozdulni; még csak nem is láthattam őt. Lecsukták szememet, s nem tudtam többé kinyitni. Azon tűnődtem, vajon ez-e a halál, és hogy a lélek, amely
nem parancsolhat többé a tehetetlen holttestnek, átérzi-e még az élet fájdalmait és a sír
borzalmát. Rettenetes dolgokat hallottam halottas ágyam körül; a káplán, hogy nyugtassa a
kanonissza élénk és őszinte fájdalmát, azt mondta neki, hogy köszönettel tartoznak Istennek
mindezért, s tulajdonképpen nagy szerencséje uramnak, hogy megszabadult örökös haldoklásom gyötrelmeitől, és kárhozatos lelkem viharaitól. Nem ezeket a durva szavakat használta,
de ez volt a lényegük, s a kanonissza szívesen hallgatta, és lassan megnyugodott. Később azt
is hallottam, hogy Wenceslawa nagyjában ugyanezekkel az érvekkel vigasztalta Christiant,
igaz, még szelídebb kifejezésekkel, de amelyek nem kevésbé fájtak nekem. Mindent hallottam, mindent félelmetesen megértettem. Talán Isten akarata, gondolták, hogy ne én neveljem
a fiamat, s hogy Albert még gyermeki korában szabaduljon a lelkemet mételyező eretnekség
mérgétől. Mert mit mondtak uramnak, amikor szívéhez szorítva Albertot, fájdalmasan felkiáltott: „- Szegény gyermekem, mi lesz veled anyád nélkül!” A káplán válaszolt: „- A gróf úr neveli majd Isten hitében!”
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- Végül, miután három napig néma dermedtségben feküdtem, a kriptába vittek, s nem volt
erőm, hogy akár egyetlen mozdulattal tiltakozzam, bár egy pillanatig sem szabadultam attól a
bizonyosságtól, hogy gyötrelmes halál vár rám. Gyémántokkal borítottak, menyasszonyi ruhámba öltöztettek, abba a csodálatos ruhába, amelyet arcképemen láttál. Virágkoszorút tettek
a fejemre, arany feszületet a keblemre, és a kápolna pincéjében egy fehér márványba vájt
hosszú mélyedésbe fektettek. Nem éreztem a hideget, sem a levegő hiányát; csak gondolataimban éltem.
Marcus egy órával később érkezett. Az első pillanatokban döbbenete teljesen megbénította
elméjét. A síromra vetette magát, elvitték onnan; éjjel visszajött. Most már kalapács és emelő
volt nála. Félelmetes gondolat támadt elméjében. Ismerte letargikus rohamaimat; ilyen
hosszan tartót és végleteset sohasem tapasztalt még; de mivel már többször megfigyelte nálam
e különös, bár csak néhány pillanatig tartó jelenséget, valami iszonyú tévedés lehetőségére
gondolt. Nem bízott meg Wetzelius tudományában. Hallottam lépteit a fejem felett; megismertem járását. Megremegtem a követ feszítő vasrúd csikorgásától, de nem tudtam kiáltani, s
nyögni sem. Amikor Marcus felemelte az arcomat borító fátylat, annyira kimerült voltam
erőfeszítéseimtől, amelyekkel szólítani akartam, hogy holtabbnak látszottam, mint temetésem
órájában. Marcus sokáig habozott; ezerszer kérdezte megakadt lélegzetemet, dermedt szívemet, jéghideg kezemet. Nem tapasztalt mást, csak a holttest merevségét. Hallottam, amint
szívettépő hangon felsóhajt: „- Vége hát! Nincs már remény! Meghalt, meghalt!... Ó, Vanda!”
Az arcomra tette a fátylat, de nem lökte helyére a követ. Félelmetes csend volt megint. Elájult
volna? Vagy ő is magamra hagy, s abban az iszonyatban, hogy halottnak látja, akit szeret,
elfelejtette volna ismét lezárni síromat?
Marcus bús töprengéseibe merülve új tervet forgatott elméjében, gyászosat, mint a fájdalma,
különöset, mint a jelleme. Meg akarta menteni testemet a bomlás végzetétől. Titokban el
akarta vinni, hogy bebalzsamozza, fémkoporsóba zárja, és mindig maga mellett őrizze. Lesz-e
elég bátorsága, kérdezte magától; majd, valami fanatikus láz ihletében, azt mondta, lesz. A
karjába vett, s egy pillanatig sem gondolkozott, van-e elég ereje, hogy a több, mint egy
mérföld távolságban levő házába vigyen egy holttestet, ijesztő hidegvérrel, ahogy őrületünk
pillanatában gyakran cselekszünk, a padlóra fektetett, s gondosan helyére tette a sírkövet.
Majd tetőtől talpig a köpenyébe burkolt és rejtett, s kiment a kastélyból, amelyet akkor nem
zártak le oly gondosan, mint ma, mivel a háború okozta ínség még nem szabadította a környékre a fosztogató bandákat. Igaz, annyira lefogytam már, hogy nem lehettem túlságosan
súlyos teher. Marcus az erdő legmagányosabb ösvényeit kereste. Többször letett a sziklára, de
inkább a fájdalom és a rémület merítette ki, nem a fáradtság. Mint később elmondta, nemegyszer oly iszonyat fogta el a holttestrablás miatt, hogy már vissza akart vinni a sírboltba.
Végre a házához ért, csendesen belopakodott a kertbe, s anélkül hogy bárki látta volna, egy
magányos pavilonba vitt, ahol kísérleteit végezte. S itt az öröm érzése, hogy megmenekültem,
az első öröm, amely tíz év óta szívemet melengette, végre feloldotta dermedtségemet, s
halkan felnyögtem.
- Heves roham követte aléltságomat. Valami fékevesztett erő tört fel bennem; sikítoztam,
szinte üvöltöttem. Marcus szolgálója és kertésze odarohant, mivel azt hitték, urukat gyilkolják. Marcusnak volt annyi lélekjelenléte, hogy útjukat állja; azt mondta nekik, egy hölgy
szül nála titokban, s megöli azt, aki be akarna menni, s irgalmatlanul elkergeti őket, ha akár
egyetlen szót híresztelnének a dologról. A csel siker volt. Három napig súlyos betegségemmel
küszködtem a pavilonban. Marcus velem maradt, fáradhatatlanul és nagy hozzáértéssel ápolt.
Amikor megmenekültem, s végre tisztán tudtam gondolkodni, rémülten a karjába vetettem
magam, mivel azt hittem, el kell válnunk.
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„- Marcus - kiáltottam -, miért nem hagyta, hogy itt, a karjában haljak meg! Ha szeret, öljön
meg; a halálnál is jobban félek attól, hogy vissza kell mennem családomhoz.”
„- Asszonyom - felelt határozottan -, oda soha vissza nem megy, erre esküt tettem Istennek és
önmagamnak. Most már csakis az enyém. Soha többé nem hagy el, s innen csak holttestemen
át távozhat.”
Borzalmas elhatározása nagyon megrémített, s ugyanakkor örömmel töltött el. Túlságosan
gyenge és zavarodott voltam, semhogy felmérjem a következményeket. Egy gyermek ijedt, de
bizakodó odaadásával hallgattam szavait. Hagytam, hogy ápoljon, meggyógyítson, s lassan
megszoktam a gondolatot, hogy nem térek többé vissza Riesenburgba, s nem cáfolom halálom
bizonyosságát. Marcus lelkes és ékes szavai teljesen lenyűgöztek. Azt mondta, hogy nem
tudok az urammal élni, s nincs jogom a biztos halálba menni. Megesküdött, hogy új életet
teremt nekem, s jó ideig nem kell találkoznom emberekkel, azokat pedig, akik ismernek, soha
többé nem látom. Megígérte, hogy vigyáz a fiamra, s azt is lehetővé teszi, hogy titokban
felkeressem. S mivel kétségtelen biztosítékot is adott, hogy mindez módjában van, végül teljesen meggyőzött. Beleegyeztem, hogy vele megyek, s örökre lemondok a Rudolstadt névről.
- De amikor már indulni akartunk, éjjel Marcusért küldtek, hogy siessen Albert betegágyához,
mert, mondták, a fiatal gróf válságos állapotban van. Az anyai gyengédség, amelyről sok
szenvedésemben szinte megfeledkeztem, most egyszerre felébredt szívemben. Én is Riesenburgba akartam menni; semmilyen emberi hatalom, még Marcusé sem tudott volna visszatartani. Beültem a kocsijába, s egy hosszú fátyolba burkolva a kastélytól bizonyos távolságban
remegve vártam, míg visszajön, és hírt hoz a fiamról. Hamarosan megérkezett, és megnyugtatott, hogy gyermekem nincs veszélyben, majd a házába akart vinni, hogy ő azután visszamenjen, és Albert mellett töltse az éjszakát. De én ellenkeztem. Ott akartam maradni a kastély
sötét falai alatt, szorongva, izgatottan megbújva, míg ő fiam betegágyánál van. Amikor aztán
egyedül voltam, gyötrő nyugtalanság marcangolta a szívemet. Arra gondoltam, hogy Marcus
nem mondott igazat, s Albert nagyon rosszul van, talán meghal, anélkül hogy egy utolsó anyai
csókot kapna tőlem. E gyászos látomástól űzve a kastély kapujához siettem; az udvaron egy
inas, akivel szembekerültem, elejtette gyertyatartóját, és kereszteket hányva magára, gyorsan
elmenekült. A fátyol eltakarta arcomat, de egy nő váratlan megjelenése az éj közepén, babonás rémületet keltett a hiszékeny szolgákban. Egy pillanatig sem kételkedtek benne, hogy én
vagyok a balsorsú és istentelen Vanda grófné árnyéka. A véletlen szerencse úgy hozta, hogy
senki mással nem találkoztam, s amikor fiam szobájába értem, a kanonissza sem volt ott,
mivel Marcus orvosságért küldte. Férjem szokása szerint kápolnájában imádkozott, ahelyett,
hogy segíteni igyekezett volna a bajon. A fiamra vetettem magam, a szívemhez szorítottam.
Albert nem félt tőlem, s mohón viszonozta csókjaimat; nem értette meg, hogy meghaltam. A
káplán ebben a pillanatban lépett a szobába. Marcus már azt hitte, minden elveszett. De bámulatos lélekjelenléttel mozdulatlanul maradt, s úgy tett, mintha nem látna. A káplán gyorsan
ördögűző imát dadogott, s egy lépéssel sem közeledve hozzám, ájultan összeesett. Most erőt
véve magamon, egy másik ajtón kisiettem, és az éj homályában arra a helyre mentem, ahol
Marcustól elváltam. Kissé megnyugodtam mert láttam, hogy Albert jobban van; kicsi keze
langyos volt, és a láz rózsája sem tüzelt már arcán. A káplán rémületét és ájulását valami látomásnak tulajdonították. Ő egyre erősítgette, hogy engem látott Marcus mellett, karomban a
gyermekkel. Marcus viszont azt mondta, hogy ő semmit sem látott. Albert elaludt. De másnap
engem szólított, s mivel meg volt győződve, hogy nem aludtam el örökre, mint neki bizonygatták, éjjelenként rólam álmodott, megint látni vélt, és egyre engem hívott. Ettől az időtől
kezdve nagyon vigyáztak a gyermekre, s Riesenburg babonás lelkei nem egy imát mondtak,
hogy elűzzék a bölcsője körül kóborló baljós szellemem.
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- Marcus pirkadat előtt a házába vitt. Egy héttel elhalasztottuk indulásunkat, s amikor fiam
teljesen rendbe jött, elhagytuk Csehországot. Ez időtől kezdve titkos és bolyongó életet élek.
Több évet töltöttem Marcusszal egy idegen országban és idegen néven, mindig megbúva
rejtekhelyeimen vagy fátyollal fedetten utazás közben. Sokáig nem volt más bizalmasom,
csak ő. Marcus levelezett egy barátjával, aki mindent megírt Riesenburgról, s részletes tájékoztatást adott fiam egészségéről, jelleméről, neveléséről. Rossz egészségi állapotom indokolttá tette, hogy visszavonultan éljek, és senkivel se találkozzam. Marcus húgának véltek, és
sok évig Olaszország mélyén, egy magányos villában húzódtam meg, miközben ő az év jó
részében távol volt, és nagy tervei megvalósításán fáradozott.
- Nem voltam Marcus szeretője; vallásos aggályaim rabságában éltem, s több mint tíz év
elmélkedésére volt szükségem, míg megértettem, hogy az embernek joga van ledobni magáról
az emberi társadalmat kormányzó könyörtelen és esztelen törvények igáját. Mivel halottnak
véltek, s nem akartam kockáztatni drága áron kivívott szabadságomat, semmilyen egyházi
vagy állami hatósághoz nem fordulhattam Christiannal kötött házasságom megsemmisítésének kérelmével, s egyébként sem szerettem volna felszítani az ő megenyhült fájdalmát.
Christian nem tudta, milyen boldogtalan voltam vele; úgy gondolta, azzal, hogy sírba szálltam, megmentettem a család békéjét és a fia üdvösségét, egyben magam is megleltem nyugalmamat. Ebben a helyzetben úgy véltem, hogy örökké hűségesnek kell hozzá maradnom.
Később, amikor Marcus sok fáradozása után az új hit tanítványai már egybesereglettek, és titkon egy új vallásos hatalmat teremtettek, amikor már az én eszméim is eléggé megtisztultak,
hogy elfogadjam ezt az új zsinatot, és magaménak valljam az új egyházat amely kimondhatta
volna válásomat és szentesíthette volna frigyünket, nem volt többé erre mód. Marcus belefáradt makacsságomba, s megismerte egy új szerelem varázsát, én pedig hősiesen bátorítottam. Megnősült; felesége barátnőm lett. De Marcus nem volt boldog. A nő korlátolt szelleme
és szíve nem elégíthette ki e rendkívüli férfi szellemét és szívét. Marcus nem tudta vele
megértetni terveit, s nem is fedte fel neki sikerét. Az asszony néhány év múlva meghalt, és
sohasem sejtette, hogy Marcus még mindig engem szeret. Én ápoltam végső betegségében, én
csuktam le a szemét, s semmi lelkifurdalást nem kellett miatta éreznem, de örömet sem, hogy
eltűnt végre az akadály hosszú és gyötrelmes szenvedélyem elől. Ifjúságom elmúlt; meg voltam törve, testben és lélekben. Túlságosan komor és szigorú életet éltem, semhogy újrakezdtem volna most már őszülő fejjel. Később aztán megízleltem az öregkor nyugalmát, és
mélyen átéreztem mindazt, ami nagy és szent női életünk e szakaszában. Igen, a mi öregkorunk, s egész életünk is, ha jól megértjük, valamiképpen komolyabb, mint egy férfié. Ők
megtéveszthetik az évek számát, szerethetnek és apák lehetnek a miénknél idősebb korban is;
nekünk viszont a természet megjelölt egy határt, amelyen átlépve már valahogy fertelmes és
istentelen dolog volna, ha szerelmet akarnánk ihletni, s nevetséges vágyainkkal, mi is részt
kérnénk az utánunk következő és minket elhomályosító nemzedék csillogó előjogaiból. Ebben
az ünnepélyes pillanatban ez a nemzedék csak áhítatos és elmélkedő életünktől vár tanulságot
és példát, s a szerelem zavara éppen ezt rontaná meg haszontalanul. A fiatalok saját lelkességükben keresik a nagy igazságokat, s csak ott lelhetik ihletüket. Az érett kor viszont a nyugalom derűjében, az élet e végső adományában talál kapcsolatot Istennel. Maga Isten segíti
észrevétlen változásokkal, s gyengéden új útjára vezeti. Ő csitítja szenvedélyeinket, amelyek
megbékélt barátsággá szelídülnek; s ő törli le rólunk a szépség ragyogását, hogy távol tartsa
tőlünk a veszélyes kísértéseket. Mi sem könnyebb tehát, mint megöregedni, bármit gondoljon
is az a sok bomlott szellemű nő, aki dühödt igyekezettel ágál a társaságokban, hogy mások és
önmaga elől elrejtse bájai romlását és női varázsának múltját. Milyen esztelenek! Hisz a kor
elveszi nemünket, s megszabadít az anyaság rettenetes fáradozásaitól, s csak mi nem látnánk
meg, hogy elérkezett a pillanat, amikor szinte az angyalok állapotába emelkedhetünk? De,
édes lányom, te oly messze vagy még ettől az ijesztő pillanattól, amely mégis kívánatos, akár
a kikötő a viharok után, hogy feleslegesnek érzem minden szavamat; ha mégis szólok erről a
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kérdésről, csak azért teszem, hogy megértsd történetemet. Az maradtam tehát, aki mindig
voltam. Marcus testvére, és az elnyomott érzések, legyőzött vágyak, amelyek fiatal éveinkben
gyötörtek, oly erőt és lelkes bizalmat adtak az érett kor barátságának, amelyet a köznapi
barátságok sohasem ismernek.
- De még semmit sem mondtam arról a szellemi erőfeszítésről és komoly elfoglaltságáról,
amely az első tizenöt év során nem engedte, hogy teljesen átadjuk magunkat fájdalmunknak, s
ez idő óta nem engedi, hogy bánkódjunk miatta. Ismered tevékenységünk természetét, célját
és eredményét; előző éjjel beavattak titkainkba; ma este még többet tudsz meg a Láthatatlanok
szervezetéről. Most csak annyit mondhatok, hogy Marcus a sorukban ülésezik, s ő alakította
titkos tanácsukat, és szervezte meg társaságukat egy erényes fejedelem támogatásával, aki
egész vagyonát e rejtett és nagyszerű vállalkozás céljaira fordította. Tizenöt esztendő óta én is
ennek szenteltem egész életemet. Tizenkét éves távollét után nyilván megfeledkeztek rólam,
amellett én is nagyon megváltoztam, s már visszamehettem Németországba. Az a sajátos
életmód, amely rendünk bizonyos tisztségeivel jár, egyébként is elősegítette inkognitómat.
Nem tevékeny propagandával bíztak meg, az ilyesmi jobban illik a te ragyogó hivatásodhoz,
hanem titkos küldetésekkel, amelyek nagyon megfeleltek óvatos természetemnek. Több utat
tettem, amelyekről majd később szólok. Azóta itt élek, távol a világ szemétől, hivatalosan a
fejedelem egyik háziasszonyának alantas munkakörét látom el, de tulajdonképpen a titkos
műben segítek s a tanács megbízásából sűrű levelezést folytatok minden jelentősebb párthívünkkel, itt fogadom őket, gyakran elnökölök értekezleteiken, egymagamban Marcusszal,
valahányszor a fejedelem és a többi legfelsőbb vezető távol van, és minden időben elég jelentős befolyást gyakorolok valamennyi elhatározásukra, amely a női szellem finom ítéletét és
különleges érzékenységét igényli. Az izgalmas filozófiai kérdések mellett, amelyeket minduntalan mérlegelni kell, s amelyek megvitatásából, most, hogy értelmem teljes érettségéhez
jutott, engem sem zárnak ki, sokszor érzelmek dolgában is tárgyalnunk és döntenünk kell.
Könnyen elképzelheted, hogy külső vállalkozásainkat nemegyszer egyéni érzelmek, szerelem,
gyűlölet, féltékenység segítik vagy hátráltatják. Fiam közvetítésével, sőt személyesen is,
mágusnőnek vagy sugalmazottnak öltözve, ami divatos tisztség az udvarok előkelő hölgyei
mellett, szoros kapcsolatot teremtettem Amélie porosz hercegasszonnyal, az érdekes és
szerencsétlen Kulmbach hercegnővel, s végül Frigyes húgával, a fiatal Bayreuth őrgrófnéval.
Ezeknek a hölgyeknek inkább a szívét, s nem értelmét kellett meghódítanunk. E feladatom
teljesítése közben, merem állítani, soha nemtelen eszközt nem vettem igénybe, és munkám
sikeres volt. De most nem életem e részéről akarok szólni. Jövendő vállalkozásaidban mindenütt találkozol majd tevékenységem nyomaival, s azt folytatod, amit én megkezdtem. Inkább
Albertról akarok beszélni, és mindent elmondani életéről, amit nem ismersz. Van elég időnk.
Légy még egy kis türelemmel, s megérted, hogyan találtam meg újra, e borzalmas és különös
életemben, amelyet magam vállaltam, az anyai szeretet gyengéd örömeit.
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XXXIV
- Marcus gondossága révén mindenről hallottam, ami az Óriások kastélyában történt. Mihelyt
arról értesültem, hogy Albertot tanulmányútra küldik, és az útirányt is megtudtam, gyorsan
utánasiettem. Ebben az időben, mint már mondtam, sokat utaztam, s Marcus is gyakran velem
jött. Albert nevelője és a szolgák, akiket melléje adtak, nem ismertek; nem kellett tehát tőlük
tartanom. Nagyon vágytam már rá, hogy lássam fiamat, s ahogy pár órányi távolságban
mögötte utaztam, alig tudtam megállni, hogy ne siettessem kocsimat. Így értünk Velencébe,
az első városba, ahol Albert megállt. Elhatároztam, hogy csak bizonyos ünnepi titokzatossággal mutatkozom előtte; mert nemcsak a lobogó anyai ösztön hajtott karjaiba, komolyabb
célom is volt, s egy igaz anya kötelességét akartam teljesíteni: megszabadítani Albertot
azoktól a sorvasztó babonáktól, amelyekkel behálózták. Képzeletére kellett tehát hatnom, s
maradéktalanul megnyernem bizalmát, szellemét, egész lelkét. Hivő katolikusnak véltem, s
abban az időben látszólag az is volt. Pontosan teljesítette a római vallás minden külsőséges
gyakorlatát. Azok a személyek, akik Marcust mindenről tájékoztatták, nem ismerték Albert
szívét. Apja és nénje sem ismerték jobban, ők csak hajthatatlan szigora miatt bánkódtak, s úgy
vélték, hogy túlságos egyszerűséggel és lelkességgel követi az evangélium szavát. Egy pillanatig sem értették meg, hogy szigorú logikája és tiszta odaadása, amiben nemes gyermekem
az igaz kereszténység megvalósulását látta, máris egy szenvedélyes és javíthatatlan eretnek
szellemére vallott. Kissé féltem a jezsuita nevelőtől, akit melléje adtak; attól tartottam, hogy
mihelyt közeledni akarok fiamhoz, ez a fanatikus árgus felismeri és megakadályozza tervemet. De hamarosan megtudtam, hogy a méltatlan abbé fiam egészségével sem törődik, s
Albert, akit szolgái is elhanyagoltak, mert irtózott attól, hogy parancsolgasson, egyedül és
szinte teljesen magára hagyatva élt minden városban, ahol egy ideig tartózkodtak. Szorongó
szívvel figyeltem minden mozdulatát. Velencében, ahol ugyanabban a szállóban laktunk,
gyakran láttam egymagában, ahogy a lépcsőkön, a galériákban, a rakpartokon álmodozott. Ó,
gondolhatod, hogy vert a szívem, valahányszor szembekerültem vele; egész testemben
remegtem, könnyek zápora hullt döbbent és gyönyörködő szememből. Oly szép volt, oly
nemes, és, fájdalom, oly szomorú! az egyetlen lény, akit maradéktalanul szerethettem ezen a
földön. Észrevétlen követtem. Már alkonyodott. Albert a Santi Giovanni et Paolo templomba
ment, ebbe a komor bazilikába, ahol olyan sok síremlék van, s amelyet biztosan ismersz. Egy
sarokban letérdelt; én a közelében voltam, egy sír mögé rejtőzködve. A templom üres volt, s
egyre sötétebb lett. Albert nem mozdult, mintha ő is szobor volna. Mégis, láttam, inkább
álmaiba merült, mintsem imádkozott. A szentély lámpája gyengén megvilágította arcát. Olyan
sápadt volt, hogy megrémültem. Fájó szívvel néztem merev szemét, félig nyitott ajkát, s
valami kétségbeesést véltem felfedezni kifejezésében, egész testtartásában. Remegtem, akár a
lámpa pislákoló lángja. Azt gondoltam, ájultan összeesik, ha most mutatkozom előtte.
Eszembe jutott mindaz, amit Marcus a fiam érzékeny idegeiről mondott, s arról, milyen káros
hatással lehet egy váratlan izgalom erre a túlságosan fogékony szervezetre. Kiszaladtam a
templomból, hogy ellen tudjak állni a szeretet parancsoló hívásának. A kapu alatt vártam.
Ruhámra, amely amúgy is nagyon sötét és egyszerű volt, egy barna köpenyt vetettem, s ahogy
csuklyával az arcomon, ott álltam, bárki a nép egyszerű asszonyának vélhetett. Amikor Albert
kijött, önkéntelenül egy lépést tettem feléje; ő megállt, s mivel azt hitte, hogy koldulok, egy
aranyat vett ki a zsebéből, hogy nekem adja. Ó, milyen büszkén és hálásan fogadtam az
alamizsnát! Nézd csak, Consuelo, egy velencei zecchino; lyukat fúrattam a közepébe, hogy
láncra fűzhessem, s mindig a keblemen hordom, mint legszebb ékszeremet, mint szent ereklyét. Soha nem hagytam el többé, mert a szeretet záloga ez nekem, a fiam keze tette szentté.
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Nem tudtam erőt venni felindulásomon; megragadtam, és ajkamhoz emeltem e kedves kezet.
Ő rémülten elvonta, mert könnyeimet érezte rajta.
„- Mit csinál, jó asszony? - mondta, s csontomig hatott hangjának tiszta, mély csengése. Miért hálálkodik így e csekély adományért? Biztosan nagyon szerencsétlen, s én csak keveset
adtam. Mit tehetek, hogy végre megszűnjön szenvedése? Beszéljen. Meg akarom vigasztalni,
s remélem, meg is tudom tenni.”
És kezébe markolta, oda sem tekintve, minden aranyát, ami nála volt.
„- Máris eleget adtál, jó fiatalember - feleltem neki. - Nagyon elégedett vagyok.”
„- De miért sír? - kérdezte, döbbenten a szavaimat fojtogató zokogástól. - Biztosan valami
bánata van, amin nem segít a pénzem.”
„- Nem, jó uram - feleltem -, csak meghatottságomban és örömömben sírok.”
„- Örömében! az örömnek is volnának könnyei? És ennyi könny egyetlen aranyért! Ó, emberi
nyomorúság! Jó asszony, könyörgök, vedd, ami megmaradt, de ne sírj örömödben. Gondolj
arra, milyen sok megalázott, megnyomorított szegény emberi testvéred van, s én nem könnyíthetek mindannyin!”
- És sóhajtva eltávozott. Nem mertem követni, mert attól féltem, hogy elárulom magam.
Aranyai a kövezeten maradtak, sietve dobta el őket, hogy szabaduljon tőlük. Én felvettem, és
az alamizsnás perselybe csúsztattam valamennyit, hogy eleget tegyek fiam könyörületes
szándékának. Másnap megint meglestem, s láttam, hogy a Szent Márk templomba megy. Elhatároztam, hogy most erősebb és nyugodtabb leszek, s az is voltam. Megint egymagunkban
maradtunk a templom félhomályában. Ő ismét sokáig álmodozott, s amikor felállt, hallottam,
hogy mélyen felsóhajt: „Ó, jóságos Krisztus, életük minden napján keresztre feszítenek
téged!”
„- Igen - mondtam, félig kitalálva gondolatát -, a farizeusok és a törvény doktorai!”
- Megremegett, egy pillanatig hallgatott, majd, meg sem fordulva, nem is keresve, ki szólt,
halkan felelt:
„- Megint anyám hangja.”
- Consuelo, majd elaléltam, mikor hallottam, hogy Albert az én emlékemet idézi, s szíve mélyén őrzi a gyermeki megérzés ösztönét. De megint visszatartott a félelem, hogy megzavarom
értelmét, amely máris csupa lobogás volt. Ismét a kapu alatt vártam, s amikor elhaladt előttem, megelégedtem azzal, hogy látom, és nem közeledtem hozzá. De ő észrevett, és ijedten
hátrált.
„- Signora - mondta pillanatnyi habozás után -, miért koldul ma is? Üzlet volna ez, ahogy a
könyörtelen gazdagok mondják? Nincsen családja? Nem lehet segítségére valakinek, ahelyett
hogy kísértetként kóborol éjszaka a templomok körül? Nem elég, amit tegnap adtam, hogy ma
is gond nélkül éljen? Azt a részt is magának akarja, amelyet testvéreinek szántam?”
„- Nem koldulok - feleltem. - A szegények perselyébe tettem aranyaidat, csak egy zecchinót
tartottam magamnál, ezt is irántad való szeretetből.”
„- Kicsoda hát ön? - kiáltott megragadva a karomat. - Hangja lelkem mélyéig megráz. Úgy
érzem, ismerem önt. Mutassa az arcát!... De nem, nem akarom látni, félek tőle.”
„- Albert! - mondtam magamon kívül, s megfeledkezve minden elővigyázatról. - Te is félsz
tőlem.”
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- Egész testében megremegett, s rettegéssel, vallásos tisztelettel a hangjában megint azt
suttogta:
„- Igen, az ő hangja, anyám hangja!”
„- Nem tudom, ki az anyád - mondtam megrémülve elővigyázatlanságomtól. - Csak a te nevedet tudom, mert a szegények máris ismerik. De miért ijedtél meg tőlem? Anyád meghalt?”
„- Azt mondják, meghalt - felelte. - De számomra anyám nem halt meg.”
„- Hol él hát?”
„- A szívemben, gondolatomban, mindig és örökké. Százszor és ezerszer megálmodtam a
hangját, és megálmodtam a vonásait.”
- Megrémültem, s örültem is ennek az ellenállhatatlan lendületnek, amellyel felém közeledett.
De máris láttam arcán a zavarodottság jeleit. Úrrá lettem gyengédségemen, hogy megnyugtassam.
„- Albert - mondtam néki -, ismertem anyját; barátnője voltam. Engem bízott meg, hogy
beszéljek róla, amikor fia már nagyra nő, és megérti, amit mondanom kell neki. Nem az
vagyok, akinek látszom. Tegnap és ma csak azért követtem, hogy alkalmunk legyen e beszélgetésre. Figyelje hát nyugodtan szavaimat, s ne engedje, hogy babonás hiedelmek megzavarják. Jöjjön velem a Helytartói palota árkádjai alá, ott most nincs senki, s háborítatlanul beszélhetünk. Elég nyugodtnak, elég erősnek érzi magát, hogy meghallgasson?”
„- Anyám barátnője volna? - kiáltotta. - És ő bízta meg, hogy beszéljen róla? Igen, beszéljen,
beszéljen; látja, nem tévedtem, egy belső hang máris figyelmeztetett! Éreztem, hogy van
kegyedben valami belőle. Nem, nem vagyok babonás, nem vagyok esztelen; csak sok
embernél élőbb és fogékonyabb a szívem egyes dolgok iránt, amelyeket mások nem értenek
és nem éreznek. De ön megérti, ha megértette anyámat. Beszéljen hát róla; beszéljen ismét az
ő hangján, az ő szellemével.”
- Miután így, ha tökéletlenül is, megtévesztettem izgalmát, az árkádok alá vezettem, és kérdezni kezdtem gyermekkoráról, emlékeiről, a beléje oltott eszmékről, meg arról, mit gondol
ezekről az eszmékről és anyja felfogásáról. Szavaimból megtudhatta, hogy ismerem családja
titkait, és az ő szívét is megértem. Ó, leányom, milyen lobogó büszkeség melengette lelkemet,
amikor láttam, hogy forró szeretettel ragaszkodik hozzám, hogy egy pillanatig sem kétkedik
jámborságomban és erényemben, s csak borzalommal gondol arra a babonás félelemre,
amelyet emlékem Riesenburg katolikusaiban ébreszt; amikor lelkének tisztaságát, vallásos és
hazafias érzéseinek emelkedettségét láttam, s mindazokat a fenséges ösztönöket, amelyeket a
katolikus nevelés sem tudott elfojtani benne! De ugyanakkor mély fájdalmat éreztem e fiatal
lélek korai és gyógyíthatatlan szomorúsága miatt, a sok harc miatt, amely máris megtörte,
ahogy annak idején engem is meg akartak törni! Albert még katolikusnak vélte magát. Nem
mert nyíltan lázadni az egyház parancsai ellen. Még szüksége volt rá, hogy egy tételes vallásban higgyen. De máris tanult és gondolkodó fő volt, érettebb koránál (akkor töltötte be
huszadik évét), sokat elmélkedett az eretnekségek hosszú és gyászos történetén, s nem tudta
rászánni magát, hogy elítélje hitvallásunk állításait. De mivel az egyházi történészek túlzó és
mérgezett írásaiból ismerte meg őket, nem vonhatta kétségbe az újítók tévelygéseit, s így a
bizonytalanság tengerén hányódott, egyszer elítélve a lázadást, máskor átkozva a zsarnokságot, de sosem jutva eredményre, hacsak arra nem, hogy jóakaratú emberek megtévedtek
reformtörekvéseikben, s véres kezű emberek bemocskolták a szentélyt, amelyet meg akartak
védeni.
- Fényt kellett tehát vinnem szellemébe, megmutatni a hibákat és túlzásokat mindkét táborban, arra tanítani, hogy bátran megvédje az újítókat, de ne helyeselje elkerülhetetlen heves225

ségüket, s buzdítani, hogy küzdjön minden cselszövés, erőszak és szolgaság ellen, de ismerje
el bizonyos régebbi törekvések eredményeit. Nem volt nehéz felvilágosítanom. Ő már mindent előre látott, mindent kitalált, minden következtetést levont, mielőtt még bizonyítékaimat
felsorolhattam volna. Csodálatos ösztönei mindjárt kapcsolatot találtak ihlető szavaimmal; de
amikor mindent megértett, a bizonytalanságnál gyötrőbb fájdalom vett erőt döbbent lelkén.
Sehol sem ismerik hát az igazságot ezen a földön! Egyetlen szentélyben sem él már Isten
törvénye! Egyetlen nép, egyetlen kaszt, egyetlen iskola sem gyakorolja a keresztény erényt, s
nem igyekszik megvilágítani és terjeszteni. A katolikusok és protestánsok egyaránt letértek
Isten útjáról! Az erősebb törvénye uralkodik mindenütt, s a gyengét mindenütt láncra verik és
meggyalázzák; Krisztust mindennap keresztre feszítik, s valamennyi ember alkotta oltáron!
Az éjszaka e keserű, elmélyedő beszélgetésben telt el. Az órák sorra kongatták az időt, s
Albert nem gondolt rá, hogy ütéseiket számolja. Megrémültem ettől a rendkívüli szellemi
feszültségtől, a harc vágyát mutatta, de a mérhetetlen szenvedés képességét is. Csodáltam
nemes és szerencsétlen fiam férfias büszkeségét és megrendítő szavait; magamra ismertem
benne, lényem teljességében; múlt életem kezdődött újra, szívem és értelmem ezernyi gyötrelmével; a hold fényétől megvilágított széles homlokán magányos, értetlen ifjúkorom
hasztalan testi-lelki szépségét láttam viszont; miatta sírtam, és magam miatt is sírtam. Sokáig,
szívet tépőn hullottak könnyeim. Még nem mertem felfedni előtte összeesküvésünk titkait;
attól tartottam, hogy nem érti meg mindjárt, nagy fájdalmában csak felesleges és veszélyes
erőfeszítésnek véli, és elveti valamennyit. De nagy aggodalmamban, hogy ilyen sokáig fennmaradt, megígértem neki, ha türelmesen vár és felkészül egy félelmetes vallomásra, megmutatom neki a szabadulás útját; s miután egy jobb jövő lehetőségével szelíden elringattam
képzeletét, visszavezettem a szállodába, ahol mindketten laktunk. Egy új beszélgetés ígéretével búcsúztam el tőle, de mivel azt akartam, hogy izgalma kissé csillapodjék, arra kértem,
várjon még néhány napig.
- Csak most jutott eszébe, hogy megkérdezze, ki vagyok.
„- Most nem mondhatom meg - feleltem. - Idegen néven utazom. Jó okom van rá, hogy
rejtőzködjem. Senkinek se beszéljen rólam.”
- Sohasem kérdezett többé, s úgy látszott, hogy megelégszik e válaszommal; de finom tartózkodását már új érzés színezte, amely eredeti volt, mint jelleme, és komor, mint gondolkodása.
Mint sokkal később elmondta, anyám lelkének vélt akkor, s azt hitte, hogy valóságos formámban jelenek meg előtte, s oly módon, amelyre a köznapi ember valami magyarázatot lelhet,
mivel nem érti természetfeletti jellegét. Az én drága Albertom tehát akaratom ellenére is
engem akart látni. Egy fantasztikus világot teremtett inkább, csak ne kelljen kétkednie jelenlétemben, és én semmi fortéllyal nem tudtam megtéveszteni szíve diadalmas ösztönét. Hiába
igyekeztem, hogy csitítsam lelkességét; sok erőfeszítésemmel csak valami nyugodt és visszatartott képzelgésbe hajszoltam, és ebben semmi nem zavarhatta meg, még én sem, aki e
hiedelmének tárgya voltam. Áhítatosan alávetette magát a szellem parancsának, amely megtiltotta, hogy felismerje és nevén nevezze, de továbbra is egy szellem hatalmában érezte magát.
- Az a félelmetes nyugalom, amellyel Albert ettől kezdve képzelete tévelygéseit fogadta, az a
komor és sztoikus bátorság, amellyel az általa teremtett fantomokkal szorongás nélkül nézett
szembe, engem is sokáig megtévesztett. Nem tudtam arról a különös hiedelméről, hogy én új
testet öltöttem a földön. Azt hittem, hogy elhunyt anyja és saját gyermekkora titokzatos barátnőjének vél csupán. Meglepett, bevallom, hogy ennyire nem volt kíváncsi rám, és nem csodálkozott szerető gondosságomon; de e vak bizalma, tapintatos engedelmessége, az élet valóságától nem háborított derűje annyira egyezni látszott zárkózott, elmélyedő és elmélkedő
alkatával, hogy szinte természetesnek véltem, és nem is próbáltam kutatni titkos okait. Miközben értelmét akartam megedzeni lelkességének túlzásaival szemben, tulajdonképpen, és
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anélkül hogy tudtam volna, azt a csodálatos, de baljós tébolyt erősítettem benne, amelynek
sokáig játékszere és áldozata volt.
- Majd lassanként, több beszélgetésünk során, amelyeken sem bizalmas barát, sem közönyös
tanú nem vett részt, kifejtettem neki a tanítást, amelynek rendünk letéteményese és titkos
hirdetője lett. Beavattam tervünkbe, amellyel új életet akarunk teremteni a világon. Rómában,
a misztériumaink számára fenntartott föld alatti helyiségben, Marcus bemutatta a gyülekezetnek, a szabadkőművesség első fokozataiba avattatta, s máris feltárta előtte azokat a különös és
határozatlan formákba rejtett jelképeket, amelyeknek többrétű magyarázata mindig az új hivő
értelméhez és bátorságához alkalmazkodik. Hét éven át minden útján követtem fiamat, mindig
egy nappal később indulva arról a helyről, ahonnan távozott, és mindig egy nappal ő utána
érkezve az új városba. Mindig ügyeltem, hogy tőle bizonyos távolságban szálljak meg, s ne
mutatkozzam sem nevelője, sem szolgái előtt. Szolgáit egyébként, tanácsomat követve,
gyakran váltogatta, és mindig távol tartotta magától. Néha megkérdeztem tőle, nem csodálkozik-e, hogy mindig a nyomában vagyok.
„- Egyáltalában nem - felelte -, tudom, bárhová megyek, mindig követni fog.”
- És amikor kérdeztem, miért van ilyen bizalommal irántam, így felelt:
„- Anyám kérte, hogy adja nekem vissza az életet, s jól tudja, ha most magamra hagy, meghalok.”
- Mindig lelkesen szólt, mintha valami sugallat irányítaná. Megszoktam ezt a folytonos
lobogását, s anélkül hogy észrevettem volna, hasonultam hozzá. Marcus gyakran szememre
vetette, s én is lelkifurdalást éreztem, hogy magatartásommal csak jobban szítom a lelkét
emésztő tüzet. Marcus tudós szavakkal és hideg logikával szerette volna felvilágosítani: de én
olykor azzal nyugtattam magam, ha nem adok tápot lobogásának, ez a láng gyorsabban és kegyetlenebbül pusztította volna el. Többi gyermekemben is megvolt a hajlam az elragadtatásra.
Elfojtották nyiladozó lelküket; el akarták oltani őket, akár a fáklyákat, ha félnek túlságos
világuktól. És elpusztultak, mielőtt elég erejük lett volna, hogy ellenálljanak. Ha leheletem
nem éleszti szabad és tiszta levegővel e kicsinyke szikrát, talán Albert lelke is követte volna
testvéreiét, ahogy Marcus lehelete nélkül én is elmúltam volna, mielőtt még éltem. Mégis
sokszor el akartam terelni a figyelmét erről az örökös áhítozásról az eszményi dolgok iránt.
Pozitív tanulmányokra biztattam, sőt ezt követeltem is tőle; szelíden, odaadón engedelmeskedett. Természettudománnyal foglalkozott, megtanulta az országok nyelvét, amerre járt, igen
sokat olvasott; a művészetekben is elmélyedt, és mester nélkül kezdett muzsikálni. Mindez
csak játék volt neki, s elpihentette élénk, sokoldalú érdeklődését. Az ifjúkor mámorait
azonban nem kedvelte, s gyűlölte a nagyvilágot és a társas élet hiúságait; visszavonultan élt
tehát, s makacsul ellenállt nevelőjének, aki az udvari élet forgatagával, a szalonok üres örömeivel akarta elszórakoztatni. Csak arra lehetett rábírni, hogy két-három fővárosban felkeresse apja legrégibb és legkomolyabb barátait. Magatartása ilyenkor is komor és tartózkodó volt,
bár teljességgel kifogástalan, s csak akkor lett élénkebb és közvetlenebb, ha Marcus meleg
ajánlatára rendünk néhány párthívével találkozott. De arra kért minket, ne kívánjuk tőle, hogy
ő is terjessze az eszmét, mielőtt a meggyőzés képessége kifejlődött volna benne, és sokszor
őszintén megmondta nekem, nem érzi magát erre alkalmasnak, mert még nem hisz maradéktalanul eszközeink üdvös voltában. Mégis engedelmes tanulóként tűrte, hogy mind magasabb
fokokra vezessük; de mindent szigorú logikával és aggályos körültekintéssel vizsgált, mivel,
mint nekem mondta, reformokat és jobb módszereket szeretne javasolni, ha már elég felvilágosultnak érzi magát, hogy megbízzék belső ihletében. Addig pedig türelmesen, alázatosan
engedelmeskedik titkos társaságunk megállapodott formáinak. Mivel folytonosan tanulmányaiba és elmélkedéseibe mélyedt, nevelője nem szólhatott komoly jelleme és hideg magatartása ellen. Az abbé végül is afféle unalmas, tudálékos különcnek tartotta, nem sokat törődött
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vele, és csak rendjének cselszövéseivel foglalkozott. Sőt Albert hosszú ideig élt Franciaországban és Angliában, anélkül, hogy nevelője elkísérte volna; gyakran száz mérföld távolságban volt tőle, s csak akkor izent érte, ha egy új vidékre akart menni, de ilyenkor sem
utaztak mindig együtt. Ha nevelője nem volt vele, gyakrabban lehettem a fiammal, s ő kizárólagos gyengédségével százszorosan fizetett sok gondosságomért, amellyel mindig körülvettem. Egészségem már jobb volt. Ha egy fáradt szervezet türelmesen viseli bajait, olykor
annyira megszokja, hogy már alig érzi őket, s én is így voltam velük. A fáradtság, a sok
virrasztás, a hosszú tárgyalások és gyötrelmes feladatok nem merítettek ki, inkább valami
csendes és folytonos feszültségben tartottak, ami lassanként természetes állapotommá lett, és
azóta is az maradt. Bármi törékenynek és reszketegnek látsz, nincsen olyan munka vagy nehézség, amelyet ne viselnék el jobban, mint te, szép tavaszi virágszál. A tevékenység állandó
életelememmé lett, s akár járás közben is pihenek, akár egy hivatásos futár, aki megtanulta,
hogy vágtató lován aludjon.
- Minthogy tapasztalásból tudtam, hogy egy határozott lélek beteg testében is sok mindent elviselhet és cselekedhet, nagyobb bizalommal voltam Albert ereje iránt. Megszoktam, hogy
néha bágyadtnak és megtörtnek lássam, akár önmagamat, máskor meg, akárcsak magamat,
lelkesnek és lázasnak. Sokszor ugyanattól a testi bajtól szenvedtünk, ami azonos lelki gyötrelmek következménye volt; s talán sosem ragaszkodtunk egymáshoz oly meghitten és annyi
gyengédséggel, mint a megpróbáltatás ez óráiban, amikor ugyanaz a láz égette ereinket,
ugyanaz az aléltság zihált gyenge sóhajainkban. Milyen sokszor éreztük, hogy egyazon lény
vagyunk! s azonos álmodozásaink után milyen sokszor szólaltunk meg egyszerre, azonos
szavakkal fordulva egymáshoz! És milyen sokszor történt meg az is, hogy amikor lelkesen
vagy elcsigázottan fogtuk egymás kezét, mindegyikünk erősebb vagy megtörtebb lett a másik
érzésétől! Mennyi jót és rosszat ismertünk meg együtt! Ó, fiam, ó, egyetlen szenvedélyem, te
hús a húsomból és csont a csontomból! mennyi vihart álltunk meg együtt egyazon égi pajzs
védelmében! mennyi bajnak álltunk ellen egymáshoz simulva, az üdvösség egyazon szavaival
ajkunkon: szeretet, jog, igazság!
- Lengyelországban voltunk, a török határ közelében, s Albert, miután sorra bevezették a
szabadkőművesség különböző fokozataiba, és azokba a felső fokokba is, amelyek az utolsó
láncszemet alkotják az előkészítő gyülekezet és a mienk között, éppen Németországba akart
utazni, erre a helyre, ahol most vagyunk, hogy végre ő is helyet foglalhasson a Láthatatlanok
szent lakomáján, amikor Christian von Rudolstadt gróf hazaszólította. Villámcsapásként ért ez
a hír. Ami fiamat illeti, bár nagyon ügyeltem, hogy ne feledkezzék meg családjáról, csak úgy
szerette övéit, mint a múlt gyengéd emlékét, már nem értette, hogyan élhetne velük. De mégsem gondolt arra, hogy ellentmondjon ennek a parancsnak, amelyet az apai tekintély bizalmával és hideg méltóságával fogalmaztak, már ahogy ez országunk katolikus és patrícius
családjaiban szokás. Albert felkészült az útra, s bár nem tudta, mennyi ideig lesz távol tőlem,
egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy hamarosan viszontlát, és Marcussal is megerősíti
kapcsolatait, amelyek máris gyülekezetünkhöz kötötték. Kevés érzéke volt az időhöz, és nem
nagyon számolt az élet anyagi lehetőségeivel.
„- Hiszen nem válunk el egymástól - mondta, amikor látta, hogy akaratom ellenére könnyek
szöknek a szemembe. - Nem is válhatunk el egymástól. Valahányszor szívem mélyén szólítottam, mindjárt megjelent. Megint csak szólítani fogom.”
„- Albert, Albert! - kiáltottam. - Nem mehetek utánad oda, ahová most mégy.”
Elsápadt és hozzám simult, mint egy rettegő gyermek. Elérkezett a pillanat, hogy feltárjam
neki titkomat.
„- Nem anyád lelke vagyok - mondtam végül, miután pár szóval előkészítettem arra, amit
hallani fog -, anyád vagyok.”
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„- Miért mondja ezt? - felelt ő különös mosollyal. - Azt hiszi talán, hogy nem tudom? Hát
nem hasonlítunk egymásra? Nem láttam arcképét Riesenburgban? Vagy megfeledkeztem
volna anyámról? Nem láttam-e, nem ismertem-e mindig?”
„- És nem lepődtél meg, hogy élve látsz, mikor pedig neked azt mondták, hogy az Óriások
kastélyának kápolnájában nyugszom?”
„- Nem, nem lepődtem meg. Inkább nagyon boldog voltam. Isten hatalmában van, hogy
csodákat tegyen, és nem az emberek dolga, hogy ezen meglepődjenek.”
- E különös gyermek nehezebben értette meg történetem félelmetes valóságát, mint a csodát,
amelyben már elringatta magát. Oly szilárdan hitt feltámadásomban, mint Krisztuséban; szó
szerint vette mindazt, amit az élet megújulásáról mondtam; végletesen hitte, vagyis nem csodálkozott, hogy megőriztem egyéniségem emlékét és bizonyosságát, miután elhagyva testemet egy másikat öltöttem magamra. Talán nem is sikerült meggyőznöm arról, hogy aléltságomban nem szakadt meg életem, s halandó porhüvelyem nem maradt a sírboltban. Szórakozott, s ugyanakkor lelkes arccal figyelt, mintha más szavakat hallana, s nem azokat, amelyek
szájamat elhagyták. Valami megmagyarázhatatlan sejtelem kavargott benne. Egy rettenetes
kötelék még a mélység szélén tartotta Albert lelkét. A valóságos élet nem hódíthatta meg, míg
meg nem ismeri az utolsó válságot, amelyből én győzelmesen kerültem ki, a látszólagos
halált, amely az idő fogalmával harcoló örökkévalóság fogalmának utolsó erőfeszítése volt
benne. Szívem összetört, amikor elváltam tőle; valami fájdalmas előérzet máris sejtette velem,
hogy hamarosan ő is megismeri azt a válságos állapotot, amely oly kegyetlenül megtépte az
én életemet, s nincs messze az idő, amikor Albert megsemmisül vagy megújul. Megfigyeltem,
hogy nemegyszer kóros merevgörcs vett rajta erőt. Néha a jelenlétemben hosszú, mély, ijesztő
álomba merült; lélegzése ilyenkor oly gyenge volt, érverése oly kevéssé kitapintható, hogy
egyre azt mondtam vagy írtam Marcusnak: „Sose engedjük eltemetni Albertot, vagy ha kell,
törjük fel a sírját.” Megnehezítette dolgunkat, hogy Marcus nem mehetett többé az Óriások
kastélyába, mert nem tehette be a lábát a császár birodalmába. Egy prágai felkelés alkalmával
súlyos gyanúba keveredett, s valóban nagy része volt a mozgalom megszervezésében. Csak
gyors menekülése szabadította meg az osztrák törvények szigorától. Nagy nyugtalanságomban erre a helyre jöttem. Albert megígérte, hogy mindennap ír. Én pedig megfogadtam, ha
csak egyetlen levele marad el, azonnal Csehországba sietek, s minden kockázatot és lehetőséget vállalva Riesenburgba megyek.
- Albert eleinte kevésbé érezte elválásunk fájdalmát. Nem értette a dolgot; úgy látszik, nem is
hitte. De amikor már e gyászos kastélyban volt, ahol a levegő is méreg Zsiska János lelkes
utódainak, rettenetes megrázkódtatás érte egész lényét. Abba a szobába zárkózott, amelyben
én laktam; hangos szóval hívott, s mivel nem jelentem meg, azt hitte, másodszor is meghaltam, és soha többé nem lát e földi életében. Legalábbis így magyarázta később, hogy mi
történt vele ebben a végzetes órában, amikor értelme és hite hosszú évekre megrendült.
Sokáig nézte arcképemet. Egy arckép sohasem hasonlíthat tökéletesen, és az az érzés, amelyet
a művészben keltettünk, annyira alatta van annak, amit szeretteink táplálnak irányunkban,
hogy semmi hasonlatosság nem elégítheti ki, inkább megszomorítja, s olykor fel is háborítja
őket. Albert sem lelte meg fiatal korom és rég múlt szépségem ábrázolásában imádott öreg
édesanyját, hófehér haját, amely szentebb volt e friss fürtöknél, fonnyadt sápadtságát, amely
egyenesen a szívéhez szólt. Rémülten menekült az arcképtől, s megtörten, komor, hallgatag
arccal jelent meg rokonai előtt. Majd felkereste síromat, s itt iszony és szédület fogta el. Elviselhetetlennek tartotta a halál gondolatát; apja pedig, hogy megvigasztalja, azt mondta neki,
hogy én e kő alatt fekszem, s ő térdeljen le, és mondjon imát lelkem nyugalmáért.

229

„- Lelke nyugalmáért! - kiáltotta Albert magánkívül. - Nem, a nyugalom megsemmisülés,
anyám lelke nem nyugszik meg, és az enyém sem. Nem akarunk a föld alatt nyugodni, sem
anyám, sem én. Nem, soha! Csupa iszonyat ez a katolikus kripta, ezek a lepecsételt kövek, ez
a lemondás az életről, ez a szakítás az ég és a föld, a test és a lélek közt!”
- Nem csoda, hogy Albert szavai rémületet keltettek apja egyszerű, félénk lelkében. A káplánt
is beavatták a dologba, hogy ő találjon rájuk magyarázatot. De ez a korlátolt ember csak az én
örök kárhozatom tanúságát látta bennük. A babonás rettegés, amely ezeken a szellemeken erőt
vett, a család sok erőfeszítése, hogy a katolikus engedelmesség útjára vezesse Albertot, hamarosan kegyetlenül meggyötörte a szerencsétlent, s felindult állapota ekkor vált oly betegséggé,
amilyennek te is ismerted. Eszméi megzavarodtak; s mivel látta és kezével is érintette halálom
bizonyságait, megfeledkezett arról, hogy élő anyjával találkozott, s már csak tovaröppenő
szellemnek tartott, aki mindig el akarja hagyni. Képzeletében felidézte ezt a szellemet, de
csak összefüggéstelen mondatokat, fájdalmas kiáltásokat, baljós fenyegetéseket adott a
szájába. Amikor ismét megnyugodott, mintha sötét felhő borította volna értelmét. Elveszítette
az előző napok emlékét; azt hitte, hogy nyolc évig álmodott mellettem, vagy inkább egyetlen
óra álmának vélte azt a nyolc évet, amikor boldog volt, erős és tevékeny.
- Mivel nem kaptam tőle levelet, Riesenburgba akartam sietni; Marcus visszatartott. Azt
mondta, hogy a posta nyilván elfogja leveleinket, vagy éppen a Rudolstadt család semmisíti
meg őket. Hű barátja mindig tájékoztatta Riesenburg eseményeiről; fiam nyugodt, egészséges,
boldogan él családjával: Hiszen tudod, milyen gondosan titkolták helyzetét, s az első időkben
eredményesen is.
- Albert egyik útján megismerkedett a fiatal Trenck báróval; a két fiatalember közt meleg
barátság szövődött. Trenck, akit szeretett a porosz hercegasszony, Frigyes király viszont üldözött, megírta fiamnak minden örömét és bánatát; nagyon kérte, hogy keresse fel Drezdában,
s legyen segítségére tanácsaival. Albert mindjárt barátjához sietett. Mihelyt elhagyta az
Óriások komor kastélyát, ismét meglelte emlékezetét, erejét, értelmét. Trenck a Láthatatlanok
neofitáinak sorában találkozott fiammal. Mindenben egyetértettek, és lovagi testvériséget
esküdtek egymásnak. Amikor Marcus értesített tervezett találkozásukról, Drezdába siettem,
láttam Albertot, majd elkísértem Poroszországba, ahol, hogy megsegítse Trenck szerelmét, és
közvetítse a Láthatatlanok üzenetét, idegen néven a királyi palotába is sikerült bejutnia.
Marcus azt gondolta, hogy ez a tevékenysége és hasznos, emberbaráti feladatának teljesítése
megmenti Albertot veszedelmes mélabújától. Igaza volt; Albert új életre támadt a körünkben;
amikor visszajöttünk, Marcus ide akarta hozni, hogy némi időt a rend legtiszteletreméltóbb
vezetőinek társaságában tölthessen; meg volt győződve, ha ebben az igaz légkörben él, amelyben felsőbbrendű lénye szabadon lélegezhet, lassan visszanyeri géniusza minden képességét.
De egy szerencsétlen körülmény egyszerre megzavarta fiam bizakodását. Találkozott a szélhámos Cagliostróval, akit az óvatlan rózsakeresztesek egyik misztériumukon beavattak.
Albert, aki jó ideje a rózsakeresztesek sorába tartozott, már meghaladta ezt a fokozatot és
nagymesterként elnökölt egyik gyülekezetükön. Most közelről látta mindazt, amit addig csak
sejtett. Megdöbbenéssel tapasztalta, milyen különös elemek alkotják a szabadkőművesek
gyülekezeteit; felismerte, mennyi tévedés, káprázat, hiúság, sőt csalás és szélhámosság kezd
beszivárogni e szentélyekbe, amelyekben máris tombolt a téboly és a század minden bűne.
Cagliostro, a világ apró titkait fürkésző értesültségével, amelyet egy mindentudó szellem kinyilatkoztatásaként adott elő, megtévesztő ékesszólásával, amely a nagy forradalmi sugalmazásokat majmolta, csodatevő hatalmával, amely állítólagos árnyékokat idézett fel, a cselszövő és kapzsi Cagliostro iszonyattal töltötte el nemes párthívünk szívét. A nagyvilági
emberek hiszékenysége, igen sok szabadkőműves ostoba hódolata minden babona előtt, a
szégyenletes mohóság, amelyet a bölcsek kövének csalfa ígéretei ébresztettek, s korunk sok
más nyomorúsága gyászos fényt gyújtott lelkében. Magányos tanulmányai során nem volt
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módja, hogy megismerje az emberi fajt; nem készült fel arra, hogy ily sok rossz ösztönnel kell
megküzdenie: nem tudta elviselni a sok aljasságot. Azt kívánta, hogy leplezzék le, és űzzék ki
szégyenszemre templomainkból a szélhámosokat és varázslókat. Nem tudott belenyugodni,
hogy társai továbbra is elviselik az aljas Cagliostro jelenlétét, csak mivel már nem lehet
szabadulni tőle, ő meg haragjában sok tiszteletre méltó ember vesztét okozhatná; viszont ha
támogatásukkal és látszólagos bizalmukkal elkápráztatják, sok szolgálatot tehet az ügynek,
anélkül, hogy alapjában ismerné. Albert becsületes, lángoló szíve nem tudta elviselni ezt a
méltatlanságot, és elítélte egész művünket; megjósolta, hogy kudarcot vallunk, mert túlságos
hitvány fémmel ötvözzük arany láncunkat. Majd elhagyott minket, s azt mondta, még gondolkodik arról a fájdalmas megalkuvásról, amelyet mi szükségesnek vélünk összeesküvő
tevékenységünkben, s csak akkor jön vissza, hogy beavatását kérje, ha sikerül eloszlatnia
gyötrelmes kétségeit. Arról nem tudunk, sajna, milyen gyászos elmélkedésekben teltek napjai
Riesenburg magányában. Sohasem beszélt róluk; s amikor keserűsége véget ért, talán már
nem is emlékezett rájuk.
- Még egy évig élt ott, a nyugalom és lelkesség, a túláradó erő és a fájdalmas letörtség folytonos váltakozásától gyötörten. Néha írt nekünk, de sohasem a szenvedéseiről, sem egyre
rosszabb egészségi állapotáról. Keserűen bírálta politikai tevékenységünket. Azt akarta, vessük el végre titokzatos módszereinket, s ne gondoljuk, hogy meg kell tévesztenünk az embereket, ha el akarjuk fogadtatni az új élet eszméit.
„- Tépjék már le fekete álarcukat - mondta -, és jöjjenek elő föld alatti üregeikből. Templomuk homlokzatáról pedig vegyék le a misztérium szót, amelyet a római egyháztól loptak, és
amely nem illik a jövő emberéhez. Hát nem látják, hogy a jezsuita rendtől kölcsönözték
eszközeiket? Nem, nem dolgozhatom önökkel; holtak közt keresném az életet. Jöjjenek végre
napfényre. Ne vesztegessék az értékes időt hadseregük szervezésével. Számoljanak inkább
lendületével, a népek rokonszenvével, az emberbaráti ösztönök kezdeményező erejével. Egy
hadsereg különben is megromlik a semmittevésben, s ha egyre ravaszkodik és álcázza magát,
elveszti harcos kedvét és hatalmát.”
- Albertnak elvben igaza volt, de még nem érkezett el a pillanat, hogy gyakorlatban is igaza
legyen. Ez a pillanat talán még nagyon messze van!
- Ekkor érkeztél te, kedves Consuelo, Riesenburgba, ekkor ismerted meg Albertot, aki mély
lelki válságban gyötrődött. Jól tudod, vagy talán éppen nem tudod, milyen nagy hatással
voltál rá; szerelme mindent feledtetett vele, hogy aztán új életét, majd halálát is tőled kapja.
- Amikor azt hitte, mindennek vége kettőtök közt, ereje teljesen elhagyta, s szegény gyermekem lassan elsorvadt. Én akkor még semmit sem tudtam betegsége okáról és nagy veszélyéről. Marcus barátja azt írta, hogy az Óriások kastélya egyre jobban elzárkózik idegen tekintetek elől, hogy Albert nem jár már ki, a nagyvilági emberek rögeszmés bolondnak tartják, de a
szegények szeretik, és egyre áldják, s hogy néhány rendkívül okos ember, aki beszélt vele,
eleinte meglepődött ugyan furcsa modorán, de elhagyva a kastélyt bámulattal szólt ékes
beszédéről, mély bölcsességéről és felfogása eredetiségéről. Amikor aztán megtudtam, hogy
Supperville-t a kastélyba hívták, nem törődve Marcus véleményével, Riesenburgba rohantam.
Elszántságomat látva Marcus is vállalta a kockázatot, hogy velem jöjjön. Koldusnak álcázva
értünk a kastély falai alá. Senki sem ismert ránk. Engem már huszonhét éve nem láttak.
Marcust tíz éve nem látták. Alamizsnát adtak nekünk, és elzavartak. De szegény Zdenko
személyében barátra és váratlan segítőtársra leltünk. Amikor hallotta, hogy Albert sorsa iránt
érdeklődünk, testvérként fogadott, és mindjárt megszeretett minket. Azon a nyelven beszéltünk vele, amely hízelgett lelkességének, s Zdenko apránként feltárta előttünk barátja halálos
fájdalmának minden titkát. Már nem az a veszélyes őrült volt, aki a te életedet is fenyegette.
Akárcsak mi, ő is megtörve, alázatosan kopogott a kastély kapuján, hogy Albertról halljon, s
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akárcsak minket, őt is kitérő, számunkra félelmetes válaszokkal utasították el. Zdenko egyre
bizonygatta - s ez különös egyezés volt Albert látomásaival -, hogy ismer engem. Azt mondta,
megjelentem álmaiban, révületeiben, s anélkül hogy észrevette volna, gyermeki bizalommal
engedelmeskedett akaratomnak.
„- Asszony - ismételgette -, nem tudom a nevedet, de te jó angyala vagy az én Podjebrádomnak. Nemegyszer láttam, hogy papírra rajzolja az arcodat, hallottam, hogy leírja hangodat,
tekintetedet, járásodat, de mindig csak jó óráiban, amikor az ég megnyílt előtte, és ágya körül
látta azokat, akik az emberek szava szerint nincsenek többé!”
- Soha nem hallgattattam el az áradozó Zdenkót, inkább bátorítottam. Megerősítettem hiedelmében, és rábírtam, minket is, Marcust és engem, vezessen el Schreckenstein barlangjába.
Amikor ezt a föld alatti üreget láttam, és megtudtam, hogy fiam hosszú heteket, szinte egész
hónapokat töltött ott, elrejtőzve a világ szeme elől, megértettem, milyen sötét gondolatok
foglalkoztatták ott. Egy sírt is láttam, amelyet Zdenko vallásos áhítattal gondozott, s nem kis
fáradságomba került, míg megtudtam, ki nyugszik alatta. Albert és Zdenko legnagyobb titka
volt ez, és erről hallgattak legmélyebben.
„- Sajna! - mondta a szegény esztelen. - Itt temettük el Vanda Prachalitzot, Albert édesanyját.
Nem akart a kápolnában maradni, ahol pecsétes kő alá zárták. Csontjai egyre mozogtak és
nyugtalankodtak, s ezek itt - folytatta a forrás mellett emelkedő taborita csonthalmazra mutatva - állandóan szemünkre vetették, hogy nem hozzuk át őhozzájuk. Megkerestük hát a szent
koporsót, ide temettük, s mindennap virágokkal és csókjainkkal borítottuk.”
- Nagyon megrémültünk, hogy felfedezték titkunkat, de amikor Marcus kifaggatta Zdenkót,
megtudta, hogy nem nyitották ki a koporsót. Albert tehát olyan zavarodott és beteg volt már,
hogy nem emlékezett együtt töltött napjainkra, és megmakacsolta magát halálom gondolatában. Vagy talán csak Zdenko álma volt az egész? Nem tudtam elhinni, amit hallottam.
„- Jó barátom - mondtam Marcusnak kétségbeesetten -, ha értelmének fáklyája örökre kialudt,
Isten csak jót tesz vele, ha magához szólítja.”
- Most hogy ismertük Zdenko valamennyi titkát, tudtuk, hogy föld alatti folyosókon és rejtett
ajtókon át a kastélyba lehet jutni. Egy éjjel követtük útján, s a ciszterna bejáratánál vártunk,
amíg ő a termekbe lopózott. Nevetve, énekelve jött vissza, és azt mondta, hogy Albert meggyógyult, édesen alszik, s új ruháját meg koronáját adták rá. Összeestem, mintha villámcsapás
ért volna, mert megértettem, hogy fiam meghalt. Nem tudom, mi történt azután; többször
felriadtam lázas álmomból; száraz leveleken és egy medvebőrön feküdtem, Schreckenstein
föld alatti szobájában, ahol Albert oly sokszor lakott. Zdenko és Marcus egymást váltva vigyázott rám. Az egyik diadalmas, boldog arccal mesélte, hogy Podjebrádja meggyógyult, s
hamarosan meglátogat; a másik sápadtan, elgondolkozva nyugtatott: „- Talán még nincs
mindennek vége. Nem szabad feladnunk a reményt, hogy megismétlődik a csoda, amely önt is
kiragadta a sírból.” Alig értettem szavait, lázrohamom volt; szerettem volna felugrani, rohanni, sikoltani; tehetetlenül feküdtem, s szegény Marcus csak búslakodott szomorú állapotomon,
de sem ereje, sem ideje nem volt, hogy komolyan foglalkozzék velem. Szellemét, minden
gondolatát egy még ijesztőbb szorongás nyugtalanította. Végre egy éjjel, azt hiszem, a harmadikon rohamom óta, éreztem, hogy jobban vagyok, és erőm is visszatér. Igyekeztem egybefogni gondolataimat, és már fel tudtam állni; egyedül voltam abban a borzalmas pincében,
amelyet csak egy sírlámpa gyenge fénye világított meg; szabadulni akartam, be voltam zárva.
Hol van Marcus, Zdenko... és mindenekelőtt Albert?... Most már emlékeztem, s fájdalmasan
felsikoltottam, a fagyos boltívek pedig oly gyászos sikollyal válaszoltak, hogy veríték ült
homlokomra, hideg veríték, akár egy sírbolt nedvessége; azt hittem, megint élve temettek el.
Mi történt? És mi van velem? Térdre hullottam, kétségbeesett imára kulcsoltam a kezem,
eszeveszett kiáltásokkal szólítottam Albertot. Végre tompa, egyenetlen lépteket hallottam,
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olyan emberekét, akik valami teherrel közelednek. Egy kutya ugatott és nyöszörgött, és gyorsabban járva az embereknél, már kapart is az ajtón. Végre benyitottak. Marcust és Zdenkót
láttam, egy testet hoztak, a merev, színét vesztett Albertot, kutyája, Cynabre, mellette ugrált, s
gazdája lehanyatló kezét nyalogatta. Zdenko egy dalt rögtönzött, szelíd, mély érzéssel:
„- Nyugodjál anyád kebelén, szegény barátom, ki sokáig nem ismerted a nyugalmat; aludj
csendesen addig a napig, amikor felébresztünk, hogy lássad a fölkelő napot.”
- A fiamra vetettem magam.
„- Nem halt meg - kiáltottam. - Marcus, ugye megmentette? Nem halt meg? Mindjárt felébred, ugye?”
„- Asszonyom, ne reménykedjék túlságosan - felelt Marcus iszonyatos határozottsággal. Még semmit sem tudok, és semmit sem hihetek. Legyen erős, bármi történjék is. Segítsen,
feledkezzék meg önmagáról.”
- Nem kell mondanom, mennyit fáradtunk, hogy életre keltsük Albertot. Hála az égnek, volt
kályha a pincében. Sikerült felmelegítenünk fiam tagjait.
„- Nézze csak - mondtam Marcusnak -, már langyos a keze.”
„- A márványt is meg lehet melegíteni - felelt ő gyászos hangon. - De ezzel nem tesszük
élővé. A szíve mozdulatlan, mintha kőből volna.”
- Iszonyatos órák teltek el ebben a várakozásban, rettegésben, reménytelenségben. Marcus a
fiam mellett térdelt, melléhez tapasztotta a fülét, és komor arccal kémlelte az élet valami jelét.
Kimerülten, félig aléltan ültem ott, nem mertem megszólalni, sem egyetlen kérdést feltenni.
Marcus félelmetes homlokát figyeltem. Később már nézni sem mertem; attól tartottam, hogy a
halálos ítéletet olvasom rajta.
- Zdenko egy sarokban ült, a kutyával játszott, akár egy gyermek, és egyre énekelt: néha
abbahagyta, és azt mondta, feleslegesen gyötörjük Albertot, hagyjuk csak aludni, hiszen ő már
látta, hogy hetekig alszik, s aztán magától felébred. Marcus kegyetlenül szenvedett ennek az
esztelen embernek a bizakodásától; nem tudott osztozni benne, de én makacsul hinni akartam
neki, és nem tévedtem. Az esztelen égi látomásként, angyali bizonyossággal ismerte fel az
igazságot. Egyszer csak valami rezdülést véltem felfedezni Marcus érces homlokán; mintha
megenyhült volna mereven egybevont szemöldöke. Láttam, megremeg a keze, hogy aztán
megmerevedjék egy újabb, buzgó erőfeszítésben. Majd mélyet sóhajtott, felemelte a fülét
arról a helyről, ahol fiam szíve talán megdobbant, szólni akart, de mégis hallgatott, mintha
megrémült volna attól a talán csalfa örömtől, amelyet szavai bennem ébreszthetnek, ismét
lehajolt, újból hallgatózott, megremegett, majd hirtelen felugrott, megtántorodott, és lehanyatlott, mintha utolsó ereje is elhagyta volna.
„- Nincs már remény? - kiáltottam a hajamat tépve.”
„- Vanda - felelt Marcus elhaló hangon -, a fia él.”
- És gyengéd, sztoikus barátom, akit teljesen kimerített a megfeszített figyelem, a nagy erőfeszítés és a sok gond, ájultan zuhant Zdenko mellé.
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XXXV
Vanda grófnőt annyira megrendítette az emlékezés izgalma, hogy csak pár perccel később
tudta történetét folytatni.
- Néhány napig még az üregben maradtunk, s közben fiam ereje és egészsége bámulatos gyorsasággal visszatért. Marcus nagyon csodálkozott, hogy semmi szervi sérülést vagy mélyreható
változást nem tapasztal nála, de aggodalommal figyelte, hogy Albert csak konok hallgatással
és közönnyel felel a mi örömünkre, és ezen a különös helyzetén sem csodálkozik. Albert
teljesen elveszítette emlékezetét. Gyászos elmélkedésekbe süppedt, és hasztalan volt minden
titkos erőfeszítés, hogy megértse, mi történt körülötte. Én tudtam, hogy a bánat volt egyedüli
oka betegségének, és a sok borzalomnak, ami utána következett, s nem voltam olyan türelmetlen, mint Marcus; azt gondoltam, hogy előbb-utóbb felébred benne szerelmének fájdalmas
emléke. Marcus is azt hitte, hogy Albert csak azért nyerte vissza ilyen hamar testi erejét, mert
már nem kísértette a múlt Teste szelleme rovására gyarapodott, éppen olyan gyorsan, ahogy
korábban megtörték fájdalmasan megerőltető gondolatai.
„- Él, és biztosan életben marad - mondta Marcus. - De kétséges, hogy szelleme valaha is
visszanyeri-e világosságát.”
„- Szabadítsuk ki mielőbb ebből a sírveremből - feleltem. - A levegő, a napfény, a mozgás
biztosan felébreszti lelke álmából.”
„- Mindenekelőtt abból a hamis és lehetetlen életből szabadítsuk ki, amely halálát okozta mondta most Marcus. - Szabadítsuk ki családjából, környezetéből, amely minden ösztönének
ellentmond; vigyük rokonszenvező lelkek körébe, ott majd szelleme hamarosan visszanyeri
világosságát és erejét.”
- Habozhattam-e egyetlen pillanatig? Napnyugtakor óvatosan megjártam Schreckenstein
környékét, alamizsnát koldulva attól a kevés embertől, akivel találkoztam. Így megtudtam,
hogy Christian gróf afféle gyermeki állapotba süppedt. Nem is értené meg, hogy fia visszajött,
s ha Albert megértené, hogy apja élőhalott, ez az új csapás végleg összetörné. Visszaadhatjuke családjának, rábízhatjuk-e az öreg néne, a tudatlan káplán, a korlátolt nagybácsi kétes
gondjaira, azokra az emberekre, akik életét reménytelenné tették, s végül a halálba űzték?
„- Meneküljünk innen fiammal együtt - mondtam végül Marcusnak -, hogy ne lássa apja
haldoklását, meg a katolikus bálványimádás ijesztő szertartásait, amelyekkel a haldoklók
ágyát körülveszik. Vérzik a szívem, ha arra gondolok, hogy uram, aki nem értett meg, de
akinek tiszta, egyszerű erkölcsét mindig csodáltam, és akihez távozásom óta éppoly áhítatosan
hű voltam, mint együttélésünk idején, most elhagyja a földet, anélkül hogy a kölcsönös megbocsátás szavával búcsúzhatnánk egymástól. De minthogy így kellett történnie, és fia váratlan
megjelenése, vagy akár az enyém, csak közönyös vagy éppen végzetes látvány lehet számára,
menjünk innen, és ne lökjük vissza riesenburgi sírjába azt, akit a halálból ragadtunk ki, és aki,
bizton remélem, hamarosan megleli az élet fényes útját. Kövessük első gondolatunkat, amely
idehozott minket. Szabadítsuk ki Albertot a rang és vagyon hamis kötelességeiből; ő mindig is
bűnnek tekinti majd e kötelességét, és ha teljesíteni akarná rokonai kedvéért, akiket az öregkor és a halál máris elvitat tőle, belepusztul e fáradságába, s az övéinél is korábban hal meg.
Tudom, mennyit szenvedtem én a gondolat e rabságától, e gyilkos és szüntelen ellentmondástól a lélek élete és a való élet közt, az elvek, az ösztönök és a kényszerű szokások közt.
Látom, ő ugyanazokat az utakat járta meg, és ugyanazokat a mérgeket lélegezte be. Mentsük
meg hát, s ha később meg akarja másítani ezt az elhatározásunkat, szabadságában áll, hogy
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megtegye. Ha apja nem hal meg egyhamar, s Albert javuló egészsége ezt lehetővé teszi, bármikor visszajöhet, hogy jelenlétével és szeretetével derítse fel Christian gróf utolsó napjait!”
„- Aligha jöhet vissza - felelt Marcus. - Ha Albert valaha meg akarná másítani e szakítását a
családjával, a nagyvilággal, a hivatalos társadalommal, ijesztő akadályokkal találná magát
szemben. De miért is tenné? Mire visszanyeri emlékezetét, övéi talán már nem élnek, és amit
el kellene vitatnia a világtól, a név, a rang, a vagyon, tudom, hogyan gondolkodik majd minderről Albert, ha megint önmagára lel. Adja az ég, hogy ez mielőbb bekövetkezzék! Legfontosabb és legsürgetőbb feladatunk éppen az, hogy olyan helyzetet teremtsünk számára,
amelyben mielőbb meggyógyul.”
- Mihelyt Albert járni tudott, egy éjjel elhagytuk a föld alatti üreget. Schreckenstein közelében
lóra ültünk, és hamarosan elértük a határt, amely, mint tudod, ezen a helyen nincs nagyon
távol. A határon túl már kényelmes és gyors járműveket találtunk. Az a jó kapcsolat, amelyet
a szabadkőműves rend számos párthívével egész Németországban fenntart, megkönnyíti
útjainkat, mindenütt rejtve maradhatunk, és a rendőrség ellenőrzésétől sem kell tartanunk.
Csehország volt az egyetlen veszedelmes hely számunkra, mivel nem sokkal azelőtt zavargások törtek ki Prágában, és az osztrák hatalom éberen őrködött.
- És mi történt Zdenkóval? - kérdezte a fiatal Rudolstadt grófné.
- Zdenko csaknem romlásunkat okozta, mivel makacsul ellene szegült távozásunknak, vagy
legalábbis Alberténak, akitől nem akart elválni, s nem is akarta követni. Egyre azt hajtogatta,
hogy Albert csak Schreckenstein végzetes és gyászos mélységeiben élhet. „- Az én Podjebrádom - mondta -, csak itt nyugszik meg; ha nincs velem, folyton gyötrik, sosem engedik
aludni, s arra kényszerítik, hogy tagadja meg Tábor-hegyén élő atyáinkat, s szégyenben és
esküszegésben éljen, amitől teljesen tönkremegy. Hagyják itt velem; én gondját viselem,
ahogy már oly sokszor tettem. Nem zavarom elmélkedéseiben; ha csendben akar maradni,
lábujjhegyen járok körülötte, és órák hosszat fogom Cynabre fejét, hogy ő se alkalmatlankodjék, és ne nyalogassa gazdája kezét; ha vigadni akar, elénekelem neki a dalokat, amelyeket
szeret, újakat is kitalálok, s azokat is szeretni fogja, mert minden dalomat szereti, és csak ő
érti őket. Hagyják velem a Podjebrádomat, mondom. Én jobban tudom, mi válik javára, és ha
majd meglátogatják, látni fogják, milyen boldogan hegedül, én meg szép cipruságakat hozok
neki az erdőből, hogy feldíszítse jó édesanyja sírját. Enni is adok neki. Ismerem a kunyhókat,
ahol mindig jut egy darab kenyér, meg tej és gyümölcs a jó öreg Zdenkónak, s ez nem lesz az
első eset, hogy a Böhmerwald szegény parasztjai táplálják, anélkül, hogy tudnának róla,
nemes urukat, a gazdag Podjebrádot. Albert nem szereti a lakomákat, amelyeken állatok húsát
eszik; inkább az ártatlanságot és az egyszerűséget kedveli. Semmi szüksége, hogy a napfényt
lássa, szívesebben nézi az erdőben játszó holdsugarakat, és ha társaságra vágyik, elviszem a
tisztásokra, azokra a vad helyekre, ahol barátaink, a jó zingarók táboroznak éjjelente; az Úr
gyermekei ők, mert nem ismerik a törvényeket, sem a gazdagságot.”
- Figyelmesen hallgattam Zdenkót, mivel gyermeki szavaiból megismertem Albert életét
Schreckenstein mélyeiben, ahol oly gyakran megbújt barátjával. „- Attól se tartsanak, folytatta
Zdenko, hogy elárulom ellenségeinek lakhelyének titkát. Hazug és bolond emberek ők, hiszen
most is azt mondják: »Meghalt a gyermekünk, meghalt a barátunk, meghalt az urunk.« Akkor
sem hinnék, hogy él, ha saját szemükkel látnák. De hisz eddig is megfeleltem nekik, valahányszor kérdezték tőlem, nem láttam-e Albert grófot: »Biztosan meghalt.« És mivel nevetve
mondtam, azt gondolták, hogy bolond vagyok. De csak azért beszéltem a haláláról, hogy
csúffá tegyem őket, mivel ők hisznek, vagy úgy tesznek, mintha hinnének a halálban. És
amikor a kastély emberei nyomomba szegődtek, ezer kerülőt tettem, hogy félrevezessem őket.
Ó, ismerem én a nyúl és fogoly minden fortélyát. Én is meglapulok bokor sűrűjében, eltűnök
a gallyak mögött, kitérőket teszek, s egyszerre nekiiramodom, átgázolok a patakon, elrejtő235

zöm, hogy elmenjenek mellettem, s mint az éj meteorja, járatlan utakra csalogatom őket, míg
aztán egyszerre besüpped léptük alatt a föld, mert mocsaras helyre vagy vízmosásba tévedtek.
Ők csak úgy beszélnek Zdenkóról, hogy az ártatlan. Az ártatlan pedig ravaszabb náluk. Csak
egy leány, egy szent leány járt túl Zdenko eszén. Tudta a mágikus szavakat, amelyekkel
megigézi haragját; talizmánt viselt a kebelén, és szembeszállt minden veszéllyel és akadállyal.
Consuelo volt a neve.”
- Amikor Zdenko ezt a nevet kimondta, Albert könnyen megremegett, és felemelte a fejét; de
aztán megint maga elé meredt, s emlékezete nem ébredt fel.
- Hasztalan próbáltam egyezkedni ezzel az odaadó és vak szolgával, hiába ígértem neki, hogy
visszahozom Albertot Schreckensteinba, ha ő most velünk jön arra a helyre, ahová Albert
menni akar. Nem tudtam meggyőzni, és amikor jó szóval és erőszakkal mégis rábírtuk, hogy
engedje ki fiamat a barlangból, sírva, motyogva, gyászos dalokat énekelve jött utánunk
egészen a kuttenbergi bányákon is túl. Amikor arra a híres helyre értünk, ahol annak idején
Zsiska János egyik nagy diadalát aratta Zsigmond felett, Zdenko mindjárt felismerte az
országhatár szikláit, mert nála többet senki sem kószált ezen a tájon. Itt megállt, és lábával
dobbantva azt mondta: „- Soha többé el nem hagyja Zdenko a földet, ahol apái csontjai nyugosznak! Csak nemrég történt, hogy Podjebrádom elkergetett és száműzött, mivel félreismertem és megfenyegettem a szent leányt, akit szeret, s akkor hosszú heteket és hónapokat
töltöttem idegen országban. Már azt hittem, hogy megbolondulok. Később visszajöttem az én
drága erdeimbe, hogy lássam, hogyan alszik Albert, mivel egy hang elénekelte álmomban,
hogy megszűnt a haragja. Most, hogy nem átkoz már, maguk lopják el tőlem. Ha azért teszik,
hogy a Consuelójához vigyék, nem szólok ellene. De hogy én megint elhagyjam szülőhazámat, hogy ellenségeink nyelvén beszéljek, baráti jobbomat nyújtsam nekik, s ne lássam többé
Schreckensteint, nem, ezt nem tehetem. Ehhez nincs elég erőm; s az a hang is megtiltotta,
amelyet álmomban hallottam. Zdenkónak az a dolga, hogy a szlávok földjén éljen és haljon;
itt kell élnie és halnia, atyái nyelvén dalolva a szlávok dicsőségét és balsorsát. Menjenek csak,
Isten áldja mindnyájukat! Ha Albert nem tiltaná, hogy emberi vért ontsak, nem ragadhatnák el
tőlem büntetlenül; de másodszor is megátkozna, ha kezet emelnék magukra, s inkább ne
lássam, csak ne haragudjon megint rám. Hallasz-e, jó Podjebrádom! - kiáltott, ajkához szorítva fiam kezét, miközben Albert értetlenül nézte és hallgatta - engedelmeskedem neked, és
elmegyek. Ha visszajössz, fűtve találod konyhádat, rendbe rakva könyveidet, frissen vetve
lombágyadat, s örökzöld pálmákat látsz anyád sírján. Ha meg a virágok évadában leszünk,
virágokkal borítom e szent helyet, és vértanúink csontjait is a forrás partján... Isten veled,
Cynabre!” Ezeket az utolsó szavakat már a zokogástól elcsukló hangon mondta, s szegény
Zdenko nekiiramodott a sziklák hajlatán, az ő drága Csehországa felé, s oly hirtelen tűnt el,
mint egy szarvas a hajnal első fényében.
- Nem mondtam el, kedves Consuelo, milyen szorongó várakozásban teltek az első hetek,
amelyeket Alberttal itt töltöttünk. Abban a kerti lakban rejtőzködött, amelyben most te élsz. S
miután, bár nagyon lassan és óvatosan, egyre ébreszteni igyekeztünk lelkének életét, apránként megjelentek benne a tudat első szikrái. Az első szót, amelyet kéthónapos teljes némaság
után kimondott, egy zenei benyomás csalta ajkára. Marcus megértette, hogy Albert élete
irántad érzett szerelméhez van kötve, s elhatározta, hogy csak akkor idézi fel emlékedet, ha
méltónak talál erre a szerelemre, és szabadnak is, hogy egy nap viszonozzad. Részletes
tájékoztatást kért tehát rólad, s hamarosan jellemed legapróbb vonását, múlt és jelen életed
legkisebb eseményét is ismerte. Rendünk jól átgondolt szervezete, szoros kapcsolatunk a
többi titkos társasággal, sok neofitánk és párthívünk, akinek az a feladata, hogy aggályos
pontossággal vizsgálja a minket érdeklő dolgokat és személyeket, lehetővé teszi, hogy semmi
se kerülje el figyelmünket. Számunkra nincsen titok ezen a világon. A politika rejtelmeit
éppolyan jól ismerjük, mint az udvarok cselszövéseit. Nem került tehát nagy fáradságunkba,
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hogy felfedjük és megítéljük szeplőtlen életedet és egyenes jellemedet. Mihelyt megtudta,
hogy az a férfi, akit szeret, és akinek nevét sohasem említetted előtte, nem más, mint barátja,
Albert, Trenck báró lelkes elragadtatással beszélt rólad. Saint-Germain gróf, ez a látszólag
nagyon szórakozott, de alapjában igen éles elméjű ember, ez a különös látnok és felsőbbrendű
szellem, akiről azt hiszik, egyre a múltban tévelyeg, holott mindent észrevesz a jelenben,
hamarosan a legrészletesebb felvilágosítást adta rólad. Olyan megindító dolgokat mesélt,
hogy én csupa gyengédséggel gondoltam rád, és máris saját lányomnak tekintettelek.
- Amikor már elég tájékozottak voltunk, hogy határozottan cselekedjünk, ügyes zenészeket
küldtünk az ablak alá, amelynél most is ülünk. Albert ott állt, ahol most te vagy, és a függönynek támaszkodva a naplementét nézte. Egyik kezét Marcus fogta, én a másikat. Egy szimfóniát írattunk négy hangszerre, több cseh dalmotívummal, amelyeket Albert mindig oly áhítatos lélekkel játszott, s a zene során egyszerre felcsendült az ének Szűz Máriához, amellyel
annak idején oly nagyon elbűvölted.
O Consuelo de mi alma...22
- Ebben a pillanatban Albert, aki már a régi cseh népdalokat is izgatottan figyelte, könnyekbe
tört ki, karjaimba vetette magát és fájdalmasan felkiáltott:
„- Ó, anyám, anyám!”
- Marcus intett a zenészeknek, hogy ne játsszanak tovább; nagyon elégedett volt az eredménnyel, s ez első alkalommal nem akarta a hatást fokozni. Albert megszólalt, megismert,
ismét megtalálta a szeretet erejét. Sok nap múlt még el, míg teljesen visszanyerte szelleme
szabadságát. De nem volt több rohama. Ha szellemi képességeinek gyakorlása már nagyon kimerítette, megint mogorva csendbe süppedt; de arca mintha valamelyest derűsebb lett volna,
mi pedig szelíden, óvatosan küzdöttünk konok hallgatása ellen. Végül boldogan tapasztaltuk,
hogy nincs már szüksége erre a szellemi pihenésre, s csak álmában szakadnak meg gondolatainak szabad kapcsolatai, de nyugodtan, békésen aludt, nagyjában úgy, mint a többi ember;
Albert megint tudatában volt életének, szerelmének, gyermeki ragaszkodásának, könyörületességének, szeretetének embertársai iránt, lelkes erényének, hitének, s azt is érezte, hogy
diadalra kell vinni eszményeit. Továbbra is imádott téged, gyanakvás és keserűség nélkül, egy
pillanatig sem gondolva arra, milyen sokat szenvedett miattad. De bármennyire igyekezett
megnyugtatni minket, s bátorságát, lemondását bizonygatni, láttuk, hogy szenvedélye semmit
sem veszített lobogásából. Csak több erkölcsi és testi ereje volt már, hogy elviselje; s mi nem
is akartunk küzdeni ellene. Ellenkezőleg, Marcus és én is mindent megtettünk, hogy ébren
tartsuk benne a reményt, s elhatároztuk, hogy felfedjük neked, aki oly áhítatosan gyászoltad
uradat, nem ruháidban, hanem lelkedben, Albert csodálatos menekülését. De ő, nagylelkűen
mérlegelve helyzetét, és az igazság világában látva kettőtök kapcsolatát, arra kért, ne siessünk. „- Consuelo nem szerelemmel szeretett, mondta, csak megszánt haláltusámban; s
csupán félelemmel, talán kétségbeeséssel szívében vállalná, hogy megosztja velem életét.
Most csak kötelességének kényszerére térne vissza hozzám. Mi jogon fosztanám meg szabadságától, művészetének örömeitől, s talán egy új szerelem boldogságától is? Már az is elég
fájdalmas volt, hogy csak könyörületét adhatta nekem, gyötrelmes odaadása egyenest a
kétségbeesésbe kergetne. Hagyják nyugodtan élni; ismerje meg a függetlenség gyönyörét, a
hírnév mámorát, és a boldogság teljességét is, ha így hozza sorsa! Nem önmagamért szeretem,
s bár igaz, hogy nélküle nem lehetek boldog, le tudok mondani boldogságomról, ha neki
kedvezek áldozatommal! A boldogságra születtem-e egyébként is? Jogom van-e rá, amikor
mindenki sír és szenved ezen a földön? Nincsenek-e más kötelességeim, mint saját elégedett22

Ó, lelkem vigasza. (spanyol)
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ségem munkálása? És nem találok-e elég erőt e kötelességeim gyakorlásában, hogy megfeledkezzem saját életemről, semmit se kívánjak magamnak? Szeretném legalább megpróbálni; ha
kudarcot vallok, szánjanak meg, és segítsenek új bátorságra; jobb ez, mint ha hiú reményekben ringatnak, s folyton arra emlékeztetnek, hogy szívem beteg, s a boldogság önző vágya
mardossa. Szeressenek engem, barátaim! áldjon meg, jó anyám, s ne beszéljen arról, ami
megtöri erőmet és erényemet, hiszen minden igyekezetem ellenére is egyre érzem a kínzó
fájdalmat. Tudom, Riesenburgban attól szenvedtem legjobban, ami bajt másoknak okoztam.
Megőrülnék, s talán Istent káromolva halnék meg, ha azt kellene látnom, hogy Consuelót
ugyanaz a rettegés gyötri, amelytől nem tudtam megkímélni azokat, akiket szerettem.”
- Albert egészsége láthatóan rendbe jött, s nem csupán az én gyengéd szeretetem segítette
szerencsétlen szenvedélye ellen folytatott küzdelmében. Marcus és rendünk néhány vezetője
nagy buzgalommal avatta be vállalkozásunk minden titkába. Albert komoly, mélabús örömmel vállalta a széles távlatú terveket, e merész reménységeket, és különös öröme volt a hosszú
filozófiai beszélgetésekben, amelyek során, ha nem is értett mindenben egyet nemes barátaival, legalább érezte, hogy lelkük egyezik a mély és forró indulatok áhításában, a jó szeretetében, az igazság és méltányosság vágyában. Végre szabadon kibontakozhatott benne az
eszményi dolgokra való törekvés, amelyet családjának szűkkeblű szigora oly sokáig fékezett
és elfojtott, s most e lendülete, amelyet nemes rokonszenvek támogattak, és az őszinte, baráti
ellenvetések csak sarkalltak, az igaz élet légköre lett számára, amelyben, bár titkos bú emésztette a szívét, szabadon lélegezhetett és cselekedhetett. Albert lényegében metafizikus
szellem. Sohasem lelte kedvét a léha életben, amelyben az önzés táplálékát keresi. A legmagasabb igazságok szemléletére és a legzordabb erények megvalósítására született; de ugyanakkor, s az erkölcsi szépség e tökélye nagyon ritka az emberek sorában, lelke csupa gyengédség és ragaszkodás. Nem elégszik meg az irgalmassággal, szeretetet is kell éreznie.
Vonzalma mindenkire kiterjed, mégis szüksége van arra, hogy néhány lényben összpontosítsa.
Odaadásában fanatikus, de semmi ijesztő nincs erényében. A szeretet megrészegíti, a barátság
meghódítja, s élete termékeny, kiapadhatatlan vonzódás egy elvont lény iránt, amelyet emberiség néven szenvedélyesen tisztel, s ugyanakkor az egyéni lények iránt is, akikhez mindig
örömmel közeledik. Csodálatos szíve pedig a szeretet gyújtópontja; minden nemes szenvedély
helyet talál, és vetélkedés nélkül megfér benne. Ha véges és halandó lény formájában lehetne
felfogni az Istenséget, azt merném mondani, hogy fiam lelke annak az egyetemes léleknek a
képe, amelyet Istennek nevezünk.
- Mégis gyenge emberi teremtés, törekvéseiben végtelen, de eszközeiben korlátolt, s ezért
nem tudott övéi körében élni. Ha nem szerette volna őket teljes lelkéből, külön életet teremtett
volna magának közöttünk, erőteljes, nyugodt hitet, amely különbözik az övéktől, s elnézőn
szemlélte volna ártalmatlan vakságukat; de ez az erő bizonyos közönyt igényelt volna, amire
nem volt képes, ahogy annak idején én sem. Nem tudott szelleme és szíve elszigeteltségében
élni; szorongva kívánta megtérésüket, és kétségbeesetten várta az eszmék egyességét közte és
övéi közt, akik nagyon kedvesek voltak neki. Így történt, hogy az ő katolikus makacsságuk,
társadalmi előítéleteik, az egyenlőség vallása iránt érzett gyűlöletük ércfalával körülzárva,
zokogva összetört ölelésükben; és miközben mennyei esőért fohászkodott, amely megtermékenyítené közös életét szeretteivel, elszáradt, mint egy növény, amely nem kap harmatot.
Belefáradva abba, hogy egymagában szenvedjen, egymagában szeressen, egymagában
higgyen és imádkozzon, azt gondolta, benned találja meg az életét, és amikor te meghallgattad
és vállaltad eszméit, Albert ismét meglelte értelme nyugalmát; de érzelmei nem találtak
viszonzásra, és amikor elmentél, szegény fiam még mélyebb és még elviselhetetlenebb
magányba hullott.
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- Hite, amelyet övéi tagadtak és elutasítottak, minden emberi erőt meghaladó gyötrelemmé
vált. Elméje megzavarodott. És mivel élete legértékesebb lényegét nem tudta az övéhez
hasonló lelkekkel megosztani, meg kellett halnia.
- Amikor aztán oly szívekre lelt, amelyek megértették és segítették, bámulattal figyeltük,
milyen türelmes, bizakodó és szerény, s vitáiban is milyen szelíd. Múltját ismerve attól tartottunk, hogy túlságosan vad lesz, véleményeiben túlságosan személyes, szavaiban pedig kíméletlen, ami tiszteletre méltó lehet egy hivő és lelkes szellemnél, de veszélyes az ő fejlődése
szempontjából, és káros egy gyülekezetben, amilyen a miénk. De nem így történt, s örömmel
figyeltük derűs jellemét és vonzó társaságát. Ő tett minket jobbá és erősebbé bölcs szavaival
és okos tanácsaival, mégis azt hitte, hogy tőlünk kapott mindent, amit nekünk ad. Hamarosan
mindenki maradéktalanul tisztelte körünkben, s ne csodálkozzál, ha oly sok ember fáradozott
azon, hogy téged visszaadjon neki, hiszen az ő boldogsága közös erőfeszítéseink célja lett, s
aki csak Albert közelébe jutott, ha akár egy pillanatra is, mindjárt segíteni akart neki.
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XXXVI
- De fajtánk kegyetlen sorsa még nem teljesedett be. Albert még sokat szenvedett, szíve örökösen vérzett e család miatt, amely ártatlan volt az ő bajaiban, de amelyet egy különös végzet
arra ítélt, hogy miatta törjön össze, miközben őt is összetöri. Mihelyt elég ereje volt, hogy
elviselje a gyászos hírt, nem titkoltuk el előle apja halálát, amely hamarosan követte az övét;
mert ilyen különös kifejezést kell használnom, hogy érzékelni tudjam ezt a különös eseményt.
Albert lelkes gyengédséggel siratta apját, biztos volt abban, hogy az öreg gróf nem a katolikusok paradicsomának vagy poklának semmiségére váltotta életét, és valami ünnepélyes öröm
is élt szívében, mivel azt remélte, hogy ez a tiszta és érdemes férfi jobb és tágabb életre lel új
lakóhelyén. Apja távozásánál jobban szomorkodott azon, hogy rokonai, Friedrich báró és
Wenceslawa kanonissza, magukra maradnak. Szemrehányást tett magának, hogy távol tőlük
oly vigaszban van része, amelyet nem oszthat meg velük, s elhatározta, hogy pár napra felkeresi őket, elmondja nekik gyógyulásának, csodálatos feltámadásának titkát, és amennyire
teheti, boldogabb életet teremt számukra. Amélie húga eltűnéséről nem tudott, mivel ez
riesenburgi betegsége során történt, s neki nem szóltak róla, nehogy egy új gonddal
szomorítsák. Mi sem tartottuk helyesnek, hogy elmondjuk neki ezt a fájdalmas történetet.
Nem tudtuk kiragadni szerencsétlen húgomat sajnálatos eltévelyedéséből, s amikor már csábítójára rátehettük volna kezünket, a szász Rudolstadtok kevésbé elnéző gőgje megelőzött
minket. Titokban letartóztatták Amélie-t Poroszország földjén, ahol a szerencsétlen menedéket keresett; majd kiszolgáltatták Frigyes király szigorának, s az uralkodó, kegyes jóakaratában rokonaink iránt, Spandau erődjébe záratta a szegény leányt. Amélie csaknem egy évig
sínylődött rettenetes börtönében, senkivel sem érintkezhetett, s csak az a vigasza maradt, hogy
királyi börtönőre nagylelkű támogatása révén senki sem tud titkos szégyenéről.
- Ó, asszonyom - kiáltott Consuelo szorongva -, Amélie még mindig Spandauban van?
- Nemrég szabadítottuk ki. Albert és Liyerani nem tudta veled együtt megszöktetni, mivel őt
sokkal gondosabban őrizték; lázongása, meggondolatlan szökési kísérletei, türelmetlensége és
dührohamai egyre súlyosabbá tették rabsága körülményeit. De más eszközökkel is rendelkezünk, nemcsak azokkal, amelyeknek te menekülésedet köszönheted. Párthíveink mindenütt
jelen vannak, s többen az udvarok kegyét keresik, hogy ezzel segítsek terveink sikerét. A fiatal Bayreuth őrgrófnét, Frigyes király húgát kértük meg, hogy vegye pártfogásába Amélie-t, s
ő eszközölte ki a leány szabadulását, miután megígérte, hogy gondjaiba veszi, és felel jövendő
magatartásáért. Amélie bárókisasszony néhány nap múlva már Sophie Wilhelmine udvarában
lesz, s a hercegasszonynak éppolyan jó a szíve, amilyen gonosz a nyelve; húgomat is oly
előzékenyen és nagylelkűen fogadja majd, mint Kulmbach hercegkisasszonyt, aki ugyancsak
szerencsétlen, s akár Amélie, ő is bélyeget visel a világ szemében, és ő is megismerte a királyi
erődök zord életét.
- Albert semmit sem tudott tehát húga balsorsáról, amikor elhatározta, hogy az Óriások kastélyába megy, és felkeresi nagybátyját és nénjét. Ott nem hallott volna róla, mivel Friedrich
báró teljes fásultságba süppedt, s csak valami állatias erő tette, hogy annyi csapás után is
tudjon még élni, vadászni és inni, a kanonissza pedig a maga áhítatos érzéketlenségében attól
tartott, ha kutat húga után, csak még ismertebbé teszi Amélia botrányos kalandját. Mi
rémülten elleneztük Albert tervét, de ő titkon kitartott mellette. Egy éjjel útnak indult, s egy
hátrahagyott levelében megígérte, hogy hamarosan megjön. Valóban nem maradt el sokáig;
de mennyi fájdalommal szívében tért vissza.
- Álruhában ment Csehországba, és Schreckenstein barlangjában kereste a magányos
Zdenkót. Innen akart írni rokonainak, hogy elmondja menekülése történetét, és előkészítse
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őket első találkozásuk izgalmára. Mivel Amélie-t tartotta köztük a legbátrabbnak, s a legléhábbnak is, neki akarta küldeni levelét Zdenkóval. Amikor ez megtörtént, és Zdenko éppen
künn volt a hegyen, a hajnal közeledtekor puskalövést és szívet tépő kiáltást hallott. Kirohant,
és Zdenkót pillantotta meg maga előtt, karjában a vérző Cynabre-ral. Albert nem gondolt rá,
hogy eltakarja arcát, s csak szaladt szegény öreg kutyája felé; de amikor már a Barát pincéje
nevű mélyedés felé vitte a halálra sebzett, hűséges állatot, egy kövér vadász futott feléje, már
amennyire kora és testalkata engedte, és hangos szóval követelte zsákmányát. Friedrich báró
volt, aki előbb, lesben ülve, a virradat homályában Cynabre rőt szőrzetét egy vadállat prémének nézte. Az ágak mögül célzott rá, s mivel, sajna, szeme még jó és keze biztos volt, eltalálta, és két golyót eresztett az oldalába. Most egyszerre megpillantotta Albertot, és azt hívén,
egy kísértettel került szembe, szinte megdermedt rémületében. Mivel már nem volt érzéke a
valóságos veszély iránt, meggondolatlanul hátrálni kezdett, a szakadék szélén húzódó ösvényhez ért, majd a mélységbe zuhant, és összetörte magát a sziklákon. Azon a végzetes helyen
halt meg, ahol századokon át az átkozott fa, Schreckenstein híres tölgye, a Huszita emelkedett, hajdani tanúja és cinkosa a legborzalmasabb bűntényeknek.
- Albert látta, hogy nagybátyja lezuhant, s ott hagyva Zdenkót, a szakadék mélye felé sietett.
Most megpillantotta Friedrich báró embereit, akik odasiettek, hogy felemeljék urukat, és
hangosan jajveszékeltek, mivel a báró nem mozdult. Albert a távolság ellenére is értette
szavukat: „Meghalt, szegény, jó urunk meghalt! Ó, jaj, mit mond majd a kanonissza asszony!”
Albert megfeledkezett magáról, hangosan szólította az embereket. De amikor észrevették,
borzalmas félelem vett erőt a hiszékeny szolgákon. Már ott akarták hagyni uruk testét, hogy
könnyebben menekülhessenek, amikor az öreg Hans, a legbabonásabb, de a legbátrabb is
valamennyiük közt, megállította őket, és áhítatosan keresztet vetve, így szólt hozzájuk:
„- Gyermekeim, nem Albert urunk jelenik meg előttünk, hanem Schreckenstein szelleme,
amely az ő képét öltötte magára, hogy vesztünket okozza, ha gyávák vagyunk. Ő lökte le a
báró urat is, saját szememmel láttam. Most pedig el akarja vinni a testét, hogy felhabzsolja a
vérét, mert vámpír ez! Bátorság, gyermekeim! Azt mondják, hogy az ördög nagyon gyáva. Én
megcélzom, ti pedig mondjátok fennhangon a káplán úr ördögűző fohászát.”
- Ezek után Hans, újabb kereszteket vetve, vállához emelte puskáját, és Albertra lőtt, a többi
szolga pedig körbe fogta a báró holttestét. Szerencsére Hans nem tudott pontosan célozni,
mert szinte önkívületben volt már az izgalomtól és a rettegéstől. A golyó mégis Albert kalapja
mellett süvített el, mivel Hans a vidék legjobb lövésze volt, s ha nem veszti el a fejét, biztosan
megölte volna a fiamat. Albert tétován megállt.
„- Bátorság, gyermekeim, bátorság! - kiáltott Hans, újra töltve puskáját. - Lőjetek ti is, látjátok, máris fél! Nem tudjátok megölni, nem érheti golyó, de megfutamítjátok, s akkor el tudjuk
vinni szegény urunk testét.”
- Albert, látva, hogy minden puska reá mered, a sűrűbe vetette magát, majd észrevétlen lement a hegy lejtőjén. Hamarosan maga is meggyőződhetett a borzalmas valóságról. Szerencsétlen nagybátyjának összetört teste a véres köveken hevert. Koponyáján nagy rés tátongott,
s az öreg Hans fájdalmas hangon egyre ezeket a rettenetes szavakat ismételget le:
„- Szedjétek fel az agyvelejét, semmit se hagyjatok a sziklákon, mert a vámpír kutyája ide
jönne, hogy lenyalja.”
„- Igaz, kutyája is van - felelt egy másik szolga -, láttam, s az első pillanatban azt hittem, hogy
Cynabre-t látom.”
„- De hisz - mondta egy harmadik ember -, amikor Albert gróf meghalt, Cynabre eltűnt, és
azóta senki sem látta; biztosan rég elpusztult már, és ez a Cynabre, amelyet fent láttunk, csak
árnyék, ahogy a vámpír is árnyék, csak hasonlít Albert grófra. Borzalmas látvány volt, soha
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életemben el nem feledtem Jóságos Istenem! légy könyörülettel irántunk, és irgalmazz a báró
úr lelkének, hiszen a kísértet gonoszsága tette, hogy szentségek nélkül halt meg.”
„- Sajna, már sokszor mondtam neki, hogy valami baj éri - folytatta Hans siralmas hangon,
miközben a ruhafoszlányokat szedegette a báró vérétől bemocskolt kezével -, mindig itt akart
vadászni, ezen a háromszorosan átkozott helyen! Azt hitte, hogy mivel senki sem jön ide, itt
gyülekezik az erdő minden vadja; és Isten a megmondhatója, hogy nincs más vad ezen a
dögletes hegyen, csak az, amely még az én ifjúkoromban is itt lógott, a tölgyfa ágain. Az
átkozott huszitát, a romlás fáját az ég tüze pusztította el; de amíg egyetlen gyökere marad
ebben a földben, a husziták mindig visszajönnek, hogy bosszút álljanak a katolikusokon.
Gyorsabban, emberek, csináljátok már azt a hordágyat, és induljunk! Itt nem vagyunk biztonságban. Ó, szegény kanonissza asszony, szerencsétlen úrnőnk, mi lesz most vele! Ki mer eléje
állni, hogy jelentse, ahogy mindig tettük: »A báró úr megjött a vadászatról.« Ő meg azt
mondja: »Szolgáljátok fel gyorsan a reggelit.« A reggelit! sok időnek kell elmúlnia, míg
bárkinek étvágya lesz a kastélyban. Bizony, nagyon sok csapás sújt erre a családra, de én
tudom, honnan jő ez az átok!”
- A többiek mindjárt kérdésekkel ostromolták, s miközben a hordágyra helyezték a holttestet,
Hans egyre bólogatott, majd így folytatta:
„- Ebben a családban mindenki istenfélő volt, és keresztényi módon halt meg, csak Vanda
grófné nem, az Úr irgalmazzon lelkének, mert ő gyónás nélkül halt meg. Ez idő óta mindannyian hasonlóképpen pusztulnak el. Albert gróf úr, bármennyire meg akarták győzni, nem a
kegyelem állapotában halt meg, s tiszteletre méltó atyja nagy bánatában lehelte ki a lelkét,
anélkül hogy tudott volna róla; most pedig a báró úr távozik a halottak szentsége nélkül, s
fogadni mernék, a kanonisszának sem lesz alkalma, hogy utolsó útjára felkészüljön. De
szerencsére ez a szent asszony mindig a kegyelem állapotában van!”
- Albert hallotta ezt a szánalmas beszédet, amely az igaz fájdalom együgyű kifejezése volt, de
borzalmas képe is annak a fanatikus rémületnek, amellyel Riesenburgban mindkettőnket
figyeltek. Dermedten az iszonyattól sokáig nézte, ahogy a gyászos menet a vízmosás ösvényein leereszkedett, s nem merte követni, jóllehet tudta, hogy a természet rendje szerint neki
kellene megvinni a szomorú hírt öreg nénjének, s vigasztalni halálos fájdalmában. De biztos
volt benne, ha megteszi, váratlan megjelenése halálba vagy őrületbe kergette volna az öreg
hölgyet. Ezért kétségbeesetten visszament a barlangba, ahol Zdenko, aki nem látta a gyászos
reggel legsúlyosabb szerencsétlenségét, Cynabre vérző sebeit mosta. De már késő volt;
Cynabre, megpillantva gazdáját, fájdalmas hörgéssel Alberthoz vonszolta szétroncsolt testét, s
az ő lábánál, az ő simogató keze alatt halt meg. Négy nappal később Albert sápadtan, s az új
megpróbáltatásoktól összetörve érkezett hozzánk. Napokig nem beszélt, és nem is sírt. Végül
az én keblemen ontotta első könnyeit.
„- Átkozott vagyok én az emberek között - mondta -, s látom, Isten nem akarja, hogy visszatérjek a világba, ahol senkit sem lett volna szabad szeretnem. Nem mehetek már az emberek
közé, anélkül, hogy rémületbe, halálba vagy őrületbe ne kergessem őket. Mindennek vége,
soha nem láthatom többé azokat, akik gyermekkoromban gondoztak. Oly végletes, oly ijesztő
eszméket vallanak a lélek és a test örök elválásáról, hogy inkább azt hiszik, minden időkre
síromba vagyok láncolva, csak ne lássák baljós arcomat. Különös és ijesztő szemlélete az
életnek! Akik legjobban szerették, azok gyűlölik a halottat, s ha szelleme megjelenik, úgy
vélik, a pokol okádta ki, s nem az ég küldte. Ó, szegény nagybátyám! nemes apám! eretnekek
voltatok a szememben, ahogy én is az voltam a tiétekben; mégis, ha megjelennétek előttem,
ha az a boldogság érne, hogy ismét látom a haláltól szétroncsolt képetek, térdre hullva
fogadnám, karomat tárnám feléje, s azt hinném, Isten kebeléből szakadt ki, onnan, ahol a
lelkek új erőt kapnak, és a formák ismét teljessé lesznek. Én nem vetném elébe az elbocsátás
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és átok szörnyű igéit, a félelem és elutasítás ördögűző szavait. Inkább közelebb szólítanám,
hogy szeretettel szemléljem, és segedelmes befolyásként magam mellett tartsam. Ó, anyám,
mindennek vége! Biztosan meghaltam számukra, s ők általam vagy nélkülem haltak meg!”
- Albert csak akkor hagyta el szülőföldjét, amikor már megbizonyosodott, hogy a kanonissza
a balsors ez utolsó csapásának is ellenállt. Az öregasszonyt, aki éppoly beteg és éppoly edzett,
mint én, kötelességének tudata tartja életben. Balszerencséjében nem kevésbé tiszteletreméltó,
mint elvei hajthatatlanságában, s megadással számolja a keserű napokat, amelyeket Isten
akaratából még el kell viselnie. De fájdalmában is megőrizte merev gőgjét, amely szereteténél
is erősebb. Csak nemrég mondta egy ismerősének (aki nekünk írt levelében elismételte e
szavait): „Ha a kötelességtudat nem volna elegendő az élet elviselésére, a jóízlés tiszteletéből
is el kellene viselnünk.” Ez a mondat mindennél jobban megmutatja a kanonissza jellemét.
- Albert nem gondolt többé arra, hogy elhagyjon minket, s mintha bátorsága csak megerősödött volna e nagy próbatételben. Úgy látszott, szerelmét is legyőzte, s egy teljességgel filozofikus életbe merülve, csak a vallás, az erkölcsi tudományok és forradalmi tevékenység
érdeklik; a legkomolyabb munkákba mélyedt, és ha régi magányában lázas túlzások gyötörték
szegény szívét, most fogékony értelme kiegyensúlyozott és bámulatos haladást mutatott. Ez a
furcsa férfi, akinek rohamai fájdalmas döbbenetet okoztak a katolikus lelkekben, itt a bölcsesség fáklyája volt. A Láthatatlanok legbensőbb bizalmukba avatták, és Albert hamarosan az új
egyház egyik vezetője és atyja lett. A Láthatatlanoknak adta elméje világosságát, s ők szeretettel és hálával fogadták. Javasolt újításait elfogadták, s Albert e harcos hite gyakorlatában
meglelte a lélek derűjét és reménységét, ami a hősök és vértanúk sajátja.
- Azt hittük, irántad érzett szerelmét is legyőzte, mert mélyen szívébe rejtette sok küszködését
és gyötrelmét. De egy nap párthíveink levelezésében, amelyet nem rejthettünk el mindig
előtte, olyan hírt olvashattunk szentélyünkben, amely, bár nem volt egyértelműen bizonyos,
nagyon fájó volt. Berlinben egyesek azt állították, hogy te a porosz király szeretője vagy, és a
látszat nem cáfolta ezt a feltevést. Albert néma maradt, de elsápadt.
„- Kedves jó barátnőm - mondta nekem rövid hallgatás után -, most minden aggodalom nélkül
útra bocsáthatsz; szerelmem dolga Berlinbe szólít; a leány mellett kell lennem, akit szeretek,
és aki elfogadta pártfogásomat. Semmi jogot nem kívánok felette; ha, mint mondják, megrészegítette volna a szomorú dicsőség, nem szólok hozzá a tekintély hangján, hogy lemondásra
bírjam; de ha, mint gondolom, csapda és veszély környékezi, lesz elég erőm, hogy megvédelmezzem.”
„- Maradjon, Albert - mondtam -, ne vállalja ismét e végzetes szenvedélyét, amely máris
annyi bajba sodorta; ez az egyetlen megpróbáltatás, amely meghaladhatja erejét. Látom, már
csak az erénye és szerelme gondolatában él. Elég hitet talál-e erényében, ha szerelme megtörik szívében?”
„- Miért törne meg? - felelt Albert áradó lelkességgel. - Azt gondolja talán, hogy máris méltatlanná lett szerelmemre?”
„- És ha így volna, mit tennél, Albert?”
- Sápadt ajakkal, csillogó szemmel mosolygott, ahogy mindig is tette, valahányszor erős és
fájdalmas gondolatok küzdöttek benne.
„- Ha így volna is - mondta -, nem kevésbé szeretném, mert a múlt nem álom csupán, amely
elenyészhet bennem, s jól tudja, hogy nemegyszer olyannyira egybekevertem a jelennel, hogy
már nem tudtam megkülönböztetni őket. Most is így cselekszem majd; a múltban szerettem
ezt az angyali lényt, ezt a költői lelket, aki valaha megvilágította, és átölelte szomorú
életemet. És ha nem is látnám, hogy a múlt mögöttem van, magamban hordanám égő emlékét;
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a megtévedt lény, a bukott angyal is csupa jószándékkal és gyengédséggel telítené szívemet, s
annak szentelném életemet, hogy vigasztaljam balsorsában, és megvédjem a kegyetlen
emberek megvetésétől.”
- Albert több barátunk társaságában ment Berlinbe, s azzal az ürüggyel kereste pártfogóját,
Amélie hercegasszonyt, hogy Trenck báróról, Amélie szerelmeséről akar vele beszélni, aki
akkor Glatz várában sínylődött, s a szabadkőművesek ügyeiről is, mivel a hercegasszony is a
beavatottak sorában van. Te a rózsakeresztesek páholyában láttad, ahogy éppen gyülekezetünkön elnökölt, s Albert akkor még nem tudta, hogy Cagliostro, aki akaratunk ellenére megismerte titkainkat, ezt az alkalmat felhasználva megmutatta őt neked, s e kísértet formájában
felidézett képpel meg akarta zavarni elmédet. A cselszövő Cagliostro már e próbálkozásáért
is, hogy egy profán személynek feltárja a szabadkőművesek misztériumait, megérdemelte
volna, hogy örök időkre kizárjuk sorainkból. De sokáig nem tudtunk a dologról, s biztosan
emlékszel még, mennyire rettegett Cagliostro, amikor téged a Templom küszöbére vezetett.
Az ilyen árulást a párthívek nagyon szigorúan büntetik, és amikor a mágus rend misztériumait
használta fel bűvésztudománya állítólagos csodáinak bemutatására, talán életét kockáztatta, de
legalábbis halottidéző hírét, mivel azonnal leleplezték és könyörtelenül elűzték volna.
- Rövid és titkos berlini tartózkodása idején Albert elég jól megismerte életedet és gondolkodásodat, s látta, hogy nem kell aggódnia helyzeted miatt. Minden lépésedet követte, anélkül
hogy tudtad volna, s amikor visszajött, láthatóan megnyugodott, de szerelmesebb volt, mint
valaha. Több hónapig külföldön utazott, és igen tevékenyen szolgálta ügyünket. De mivel
figyelmeztették, hogy néhány cselszövő, akik talán a porosz király kémei, különös összeesküvést sző Berlinben, s tevékenységük veszélyeztetheti a szabadkőművesség létét, s talán
Heinrich herceget, és húgát, Quedlinburg apátnőjét is bajba sodorhatja, Berlinbe sietett, hogy
felvilágosítsa őket e kísérlet képtelen voltáról, és a csapdáról, amelyet mögötte gyanított.
Ekkor láttad Albertot; s bár nagyon megrémültél váratlan megjelenésétől, később olyan bátran
viselkedtél, s barátainak annyi odaadással és tisztelettel szóltál emlékéről, hogy fiam megint
bízni kezdett, talán mégis megszeretheted őt. Elhatároztuk tehát, hogy titokzatos kinyilatkoztatások során felfedjük neked Albert létezését. Ő maga igen gyakran a közeledben volt, s
amikor Frigyes királlyal oly hevesen összecsaptál, Albert, anélkül hogy tudtad volna, a lakásodban rejtőzködött. Az összeesküvők közben nagyon felbőszültek, hogy Albert és barátai
megakadályozzák bűnös vagy esztelen terveiket. Frigyes király gyanakodni kezdett. A
sepregető nő, akit minden összeesküvő megsétáltat a palota folyosóin, hogy zavart és rémületet keltsen, csak növelte a király bizalmatlanságát. Amikor pedig Heinrich herceg vezetésével
új páholyt alapítottak, s ez mindjárt szöges ellentétbe került azokkal az elvekkel, amelyeket a
király elnöklete alatt működő páholy hirdetett, Frigyes máris nyílt lázadásról beszélt; s ezt az
új páholyt talán valóban ügyetlen összeesküvők alapították, hogy elleplezzék magukat, vagy
éppen, hogy több neves személyiséget gyanúba keverjenek. De ezek szerencsére óvakodtak a
csapdától; és a király, aki látszólag dühös volt, hogy csak névtelen vétkeseket talál, de alapjában nagyon örült, hogy nem saját családjában kell büntetni, legalább egy elrettentő ítéletet
akart hozni. Fiamat, a legártatlanabbat valamennyi közt, letartóztatták, és Spandau börtönébe
vetették, csaknem ugyanabban az időben, mint téged, aki éppoly ártatlan voltál, mint ő; de
mindketten bőnösök voltatok abban, hogy nem akartatok mások rovására szabadulni, s így ti
fizettetek helyettük. Albert cellája nem volt nagyon távol a tiédtől, s több hónapig hallhattad
hegedűjének szenvedélyes dallamait, ahogy ő is hallotta a te hangodat. Albertnak gyors és
biztos lehetősége volt a szökésre; de csak akkor akart menekülni, amikor a te szabadulásodat
is előkészítették. Az arany kulcs megnyitja a királyi börtönök minden zárát. És a porosz
foglárok, akik többnyire elégedetlen katonák vagy kegyvesztett tisztek, könnyen megvesztegethetők. Albert veled egyidőben menekült, de nem láttad őt; és bizonyos okokból, amelyeket
később te is megtudsz, Liveranit bízták meg azzal a feladattal, hogy idevezessen téged. A
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többit már ismered. Albert jobban szeret, mint valaha; önmagánál is jobban szeret, s kevésbé
volna szerencsétlen, ha más férfi oldalán találnád meg a boldogságodat, mintha úgy volna
boldog, hogy nem osztozol teljesen érzéseiben. A vallás parancsa, az erkölcsi és filozófiai
törvények, amelyek most már mindkettőtök életét irányítják, lehetővé teszik ezt az áldozatát, s
itt mindenki tiszteletben tartja a te szabad választásodat. Válassz tehát, leányom; de ne feledd,
hogy Albert anyja térdre hullva kérlel, ne bántsd meg fia csodálatos jóhiszeműségét, mert ha
feláldozod magad neki, kényszerű odaadásod keserűsége megmérgezné életét. Ha elhagyod,
mondhatatlan fájdalmat okozol neki, de ha szerelem nélkül, s puszta szánalomból vele maradsz, a halálba kergeted. Eljött az óra, amikor döntened kell. Nekem nem szabad tudnom, mit
határoztál. Menj a szobádba; két különböző köntöst találsz ott; vedd magadra az egyiket, s
választásod dönt majd fiam sorsáról.
- Melyik köntös jelenti azt, hogy nem akarok vele maradni? - kérdezte Consuelo, egész
testében remegve.
- Engem bíztak meg, hogy megmondjam neked; de nem teszem. Azt szeretném, ha magad
találnád ki.
E szavakra Vanda grófné a fejére tette álarcát, a szívéhez szorította Consuelót, és gyors léptekkel távozott.

245

XXXVII
A neofita valóban két köntöst talált a szobájában, egy pompás menyasszonyi ruhát és egy
gyászöltözetet, az özvegyi állapot minden jelével. Consuelo pár pillanatig habozott. Már
tudta, melyik férfit választja urának, csak azon tűnődött, melyik ruha fejezi ki e szándékát.
Rövid gondolkodás után a fehéret vette magára, s a fátyolt, a menyasszonyi virágokat és
gyöngyöket. Egyszerű ízlésű, nagyon választékos együttes volt. Consuelo gyorsan elkészült;
de amikor a fenyegető mondásokkal keretezett tükörbe nézett, nem volt kedve mosolyogni,
mint első alkalommal. Halálos sápadtság ült arcán, félelem remegett a szívében. Bármit
határozzon is, érezte, nem szabadul a megbánástól vagy lelkifurdalástól, s egy lélek megszakad hűtlensége miatt, az övé pedig máris csupa gyötrelem. Ahogy arcát és ajakát nézte, amely
fehér volt, mint a fátyla és narancsvirág csokra, arra gondolt, hogy nem szabad sem Albert,
sem Liverani előtt ily felindultnak mutatkoznia, s már pirosítót akart tenni magára; de
mindjárt elvetette e szándékát: „Arcom hazudhat - mondta magában -, de hazudhat-e a
szívem?”
Ágyához térdelt, és a párnákba rejtve arcát, fájdalmas elmélkedésbe merült, míg csak tizenkettőt nem ütött az óra. Ekkor felállt, s egy fekete álarcos Láthatatlant látott maga mögött.
Valami ösztön azt súgta neki, hogy Marcus áll ott. Nem tévedett, pedig a férfi semmi jelét
nem adta kilétének, s alig pár szót mondott szelíd, szomorú hangon:
- Asszonyom, minden kész. Szíveskedjék magára teríteni ezt a köpenyt, és velem jönni.
A Láthatatlan a kert végébe vezette Consuelót, arra a helyre, ahol a patak a park lombos
árkádja alatt vész el. Itt egy fekete, nyitott, velencei mintára készült gondola várt rájuk, s
orrán egy hatalmas termetű evezős, akiben a leány mindjárt felismerte Karlt. Amikor a hű
szolga meglátta Consuelót, keresztet vetett, ami nála a legnagyobb öröm jele volt.
- Szabad vele beszélnem? - kérdezte Consuelo vezetőjétől.
- Néhány szót mondhat neki - felelt a Láthatatlan -, de csak hangosan.
- Kedves jó Karl, szabadítom és barátom - mondta a leány meghatottan, hogy végre ismerős
arcot lát a sok titokzatos lény után -, remélem, semmi sem zavarja örömödet, hogy megint
találkozunk.
- Semmi, signora - felelt Karl nagyon határozottan -, semmi, csak annak a szeretett lénynek az
emléke, aki már nincs ezen a földön, és akit mindig kegyed mellett vélek látni. Bátorság és
nyugalom, jó úrnőm, jóságos testvérem! Megint biztató csillagok ragyognak felettünk, mint
akkor éjjel, amikor Spandauból menekültünk.
- Ma is szabadulást ünnepelünk, testvérem - mondta Marcus. - Evezz hát keményen, ügyesen,
de lelked erejéről és nyelved tartóztatásáról se feledkezzél meg. Karlnak igaza van, asszonyom - tette hozzá Consuelóhoz fordulva -, ez az utunk is menekülés, csak a szabadítók
vezetője változott...
E szavakra Marcus kezét nyújtotta Consuelónak, hogy a bárka vánkossal fedett padjára segítse, s érezte, hogy a leány Liveranira gondolva kissé megremeg. Majd arra kérte Consuelót,
hogy pár pillanatra fedje el arcát. Consuelo engedelmeskedett, a katonaszökevény hatalmas
csapásokkal evezett, s a gondola gyorsan suhant a sötét, néma vizeken.
Némi idő múlva, amelyeket a töprengő leány nem tudott felmérni, emberi hangokat és
zeneszót hallott bizonyos távolságból; a bárka most már lassabban haladt, s bár nem állt meg
teljesen, érezni lehetett, hogy partot ért. A csuklya zajtalanul lehullt, s a neofita azt hitte, új
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álmot lát a régi után, mert tündéri kép tárult a szeme elé. A bárka most egy virággal és friss
növényekkel borított lapos part szélén siklott. A patak vize tágas medencévé szélesedett, s
szinte izzott a mozdulatlan tükrén kígyózó lángnyelvektől, az evező lassú, ütemes csapásai
pedig ezernyi szikrát vertek fel rajta. Csodálatos zene töltötte meg a levegőt, ünnepélyesen
lebegve a rózsabokrok és a balzsamos jázminok felett. Amikor Consuelo szeme már megszokta ezt a váratlan fényt, látta, hogy a kastély elé értek; a fényesen kivilágított homlokzat a part
közelében emelkedett, s képe varázsos pompával merült a medence vizébe. Ez a finom vonalú
épület, amely a csillagos ég felé tört, a harmonikus zene, a kitűnő hangszerek csodálatos összjátéka, a nyitott, világos ablakok, amelyeknek parázslón bíbor függönyei mögött Consuelo
gazdagon öltözött, arannyal, gyémánttal, hímzéssel, gyönggyel díszített, rizsporos hajú férfiakat és nőket látott, csupa olyan embert, akik az akkori idők társas összejöveteleinek valami
káprázatosan tündöklő, nőies és fantasztikus vonást adtak; ez a fejedelmi ünnep, amelynek
kereteit egy langyos és békés éjszaka mondhatatlan szépsége adta, a csillogó termeket is megtöltve friss illatával, ez a sok csoda különös izgalmat és valami mámort is kavart Consuelo
lelkében. Fogságának és magányos tépelődéseinek oly sok napja után a nép leánya, de aki
patrícius ünnepségek királynéja is volt, nem nézhette fellángolás és az ének vágya nélkül, a
közönséggel való találkozás reszkető izgalma nélkül ezt a bámulatos látványt. Felállt tehát a
bárkában, amely egyre jobban közeledett a kastélyhoz, s lelkességében mindenről megfeledkezve a kórussal együtt énekelte Händel szépséges dallamát:
Zengjük dicső nevét
Győzelmes Judának!
De a bárka, amely a part mentén haladva időnként egy ágba vagy fűcsomóba ütközött, most
megint megtorpant, s Consuelo elvesztette egyensúlyát. Az első feléje nyúló kézbe kellett
kapaszkodnia, s csak most vette észre, hogy egy negyedik utas is van a hajón, egy álarcos
Láthatatlan, aki biztosan nem volt ott, amikor elindultak.
Hosszú redőkben leomló, szürke, bő köpeny burkolta testét, széles karimájú kalapja sajátos
módon volt a fején, és álarcán is valami jellegzetes vonás, mintha árulkodni akarna arról, aki
mögötte van; de a remegő kéz szorítása, amely nem akarta elengedni, mindennél jobban róla
tanúskodott, arról, akit Consuelo szeretett, Liverani lovagról, ahogy először látta Spandau
taván. Most minden, ami nem a jelen érzelme volt, egyszerre összezavarodott Consuelo lelkében, a zene, a kivilágítás, az elvarázsolt kastély, a részegítő ünnepség, még a nagy pillanat
közeledte is, amely sorsáról dönt. Remegve, izgatottan, s mintha egy emberfeletti erő taszította volna le a bárka pamlagára. Liverani mellé zuhant. A másik ismeretlen, Marcus, a bárka
orrában állt, háttal feléjük. A böjt, Vanda grófné története, egy ijesztő felfedezés lehetősége,
az előtte elsuhanó ünnepség váratlan képe, mindez megtörte Consuelo maradék erejét. Semmit sem érzett, csak Liverani kezét a kezén, gyengén hozzá simuló karját, amely nem engedte,
hogy elhúzódjék, és azt a mennyei kábultságot, amely a szeretett lény jelenlétében a levegőt is
balzsamossá teszi. Consuelo néhány percig így maradt, éppoly kevéssé látva a csillogó
palotát, mintha az éjszaka mélységébe süllyedt volna el, nem hallva semmit, csak szerelmese
simogatóan forró lélegzését, és saját szívének riadt dobogását.
- Asszonyom - szólt most Marcus hirtelen feléje fordulva -, nem ismeri az áriát, amelyet most
énekelnek? Ne álljunk meg, hogy kedvére hallgassa ezt a csodálatos tenoristát?
- Akármilyen ária és akármilyen hang - felelt Consuelo elfogódottan -, álljunk meg, vagy
folytassuk utunkat, ahogy kívánja.
A bárka csaknem a kastély lábához ért. Jól lehetett látni az ablakmélyedésben álló alakokat,
sőt azokat is, amelyek bent a szobában jártak fel-alá. Már nem egy álomkép lebegő kísértetei
voltak, hanem valóságos személyek, nagyurak, előkelő hölgyek, tudósok, művészek, akik
közül Consuelo többet is ismert. De semmi erőfeszítést nem tett, hogy felidézze nevüket, vagy
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a színházakat és palotákat, ahol találkozott velük. A világ már nem érdekelte, csak játékos
képek sora lett számára. Egy lény létezett csupán a mindenségben, az, akinek forró keze köpenyének bő ráncai alatt az övét melengette.
- Nem ismeri ezt a szép hangot, amely egy velencei dalt énekel? - kérdezte most Marcus, akit
nagyon meglepett Consuelo mozdulatlansága és nyilvánvaló közönye.
És mivel a leány az ő hangját éppoly kevéssé hallotta, mint az énekesét, közelebb lépett,
melléje ült a padra, és megismételte kérdését.
- Bocsásson meg, uram - felelt Consuelo, nagy erőfeszítéseket téve, hogy figyeljen -, kissé
eltűnődtem. Valóban ismerem ezt a hangot, a dalt pedig én írtam, jó ideje már ennek. Nagyon
rossz, és rosszul éneklik.
- Hogy hívják ezt az énekest, akiről ily szigorúan szól? - kérdezte Marcus. - Én nagyszerűnek
vélem.
- Nem veszítette el? - mondta halkan Consuelo Liveraninak, amikor ez a kezéhez érintette a
kis sodronyzománc keresztet, amelyet a leány először válva meg tőle, Spandauból való
menekülése idején ajándékozott neki.
- Nem emlékszik az énekes nevére? - makacskodott Marcus, merően figyelve Consuelo arcát.
- Dehogynem, uram - felelt a leány kissé türelmetlenül. - Anzoletónak hívják. Nem hallja,
hogy hamisan énekelte a dé-t?
- Nem akarja látni? Talán mégsem ő az. Ott van, nézze, felismerheti az arcát, hiszen én is jól
látom. Nagyon csinos fiatalember.
- Mit nézzek rajta? - felelt Consuelo kissé bosszúsan. - Nem hiszem, hogy megváltozott volna.
Marcus szelíden megfogta a leány kezét, s Liverani is segítette, hogy felálljon, és a nyitott
ablak felé nézzen. Consuelo az egyiknek talán ellenállt volna, de a másiknak engedett, s az
ablak mögött meglátta az énekest, a szép velencei fiatalembert, akit száz női tekintet, megannyi pártfogó, lelkes, epedő tekintet vett körül.
- Nagyon meghízott! - felelt Consuelo, s megint leült, miközben keze titokban kissé ellenállt
Liveraninak, aki vissza akarta venni a keresztet, és végül vissza is vette.
- Csak ennyi figyelmet szentel egy régi barátjának? - kérdezte ismét Marcus, aki továbbra is
élesen figyelt álarca alól.
- Csak énekes társam - felelt Consuelo -, és mi énekesek nem vagyunk mindig egymás barátai.
- Nem örülne-e, ha beszélhetne vele? Ha bemennénk a palotába, és arra kérnénk, hogy
énekeljenek együtt?
- Ha ez próbatétel - felelt Consuelo kissé csípősen, mert most már feltűnt neki Marcus
makacssága -, szívesen megteszem, minthogy mindenben engedelmeskednem kell. De ha csak
az én kedvemért teszi ezt az ajánlatot, inkább lemondanék róla.
- Itt álljak meg, testvérem? - kérdezte Karl, katonásan tisztelegve az evezőlapáttal.
- Menj csak, testvérem, a mély víz felé - válaszolta Marcus.
Karl engedelmeskedett, s pár pillanattal később a bárka a túlsó parthoz ért. Itt már sűrű bokrok
alatt siklottak, s a homály is egyre mélyebb lett. Csak a gondola orrán függő kis lámpa vetett
némi kék fényt a környező lombokra. A sötét ágak közt időnként gyengén megcsillant a
kivilágított palota távoli fénye. A zenekar hangja lassan elenyészett. A part mentén haladó
bárka magával sodorta a virágzó ágakat, s Consuelo fekete köpenyét csakhamar megannyi
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illatos szirom fedte. A leány kissé magához tért, s már küzdeni kezdett a szerelem és az éjszaka mondhatatlan gyönyöre ellen. Kivonta kezét Liveraniéból, s ahogy értelmének és akaratának világa egyre jobban eloszlatta mámorának arany ködét, szíve is egyre jobban sajgott.
- Figyeljen, csak, asszonyom! - mondta Marcus. - Innen is hallja, ugye, a közönség tapsát?
Igen, valósággal ujjonganak az emberek, mert teljesen elbűvölte őket az ének. Anzoletónak
nagy sikere van a palotában.
- Nem értenek hozzá! - felelt közönyösen Consuelo, s kezébe vette a magnóliavirágot,
amelyet Liverani menet közben letépett, s a leány ölébe dobott.
Görcsösen szorongatta, majd a kebelébe rejtette ezt a virágot, utolsó zálogát a legyőzhetetlen
szerelemnek, amelyet a végzetes próbatétel hamarosan megszentel vagy örökre megszakít.
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XXXVIII
A bárka a kertek és lugasok végén ért partot, egy festői helyen, ahol a patak százados sziklák
közt folytatta útját, és már nem volt hajózható. Consuelónak kevés ideje maradt, hogy
megcsodálja ezt a szigorú tájat, amelyet csak a hold világított meg. Ez a rész is a fejedelmi
lakóhely tágas térségeihez tartozott; de itt az emberi művészet csak arra szolgált, hogy eredeti
szépségében őrizze meg a természetet: a sötét réteken egyenetlen távolságban emelkedő öreg
fákat, meredeken lejtő dombokat, a szeszélyesen örvénylő zuhatagokat, a riadtan menekülő
dámvadak csordáit.
Consuelo most egy ismerős arcot pillantott meg: Gottlieb ült hanyagul egy hordszék rúdján,
egykedvű, álmodozó várakozásban. Amikor megpillantotta börtönbeli barátnőjét, megremegett; de Marcus intett neki, s Gottlieb néma maradt.
- Megtiltja a szegény gyermeknek - kérdezte Consuelo halkan vezetőjétől -, hogy kezet
szorítson velem?
- Beavatása után szabad lesz minden cselekedetében - felelt Marcus ugyancsak suttogva. Látja, hogy Gottlieb megerősödött, és sokkal jobban van, egyelőre elégedjék meg ezzel.
- Csak azt szeretném tudni - makacskodott a neofita -, nem szenvedett-e miattam Spandauban,
menekülésem után. Bocsásson meg, hogy ilyen türelmetlen vagyok. Nagyon sokat gyötrődtem
emiatt addig a napig, amikor a kerti lak kerítésénél megláttam.
- Valóban szenvedett - felelt Marcus -, de csak rövid ideig. Mihelyt megtudta, hogy kegyed
szabad, gyermekes lelkességgel dicsekedett, hogy ő is segített menekülésében, és mivel álmában is sok mindent elárult, néhány párthívünk majdnem bajba keveredett. Gottliebot a bolondokházába akarták csukni, részben büntetésből, meg azért is, hogy ne tudjon más rabokat
is megsegíteni. Ekkor elmenekült, de mi szemmel tartottuk, egyengettük az útját, és amikor
már itt volt, egyaránt gondoskodtunk testéről és lelkéről. Később visszaadjuk családjának és
hazájának, de csak ha elég erős és elővigyázatos lesz, hogy hasznosan dolgozzék művünk
javára, amelyet magáénak vall, mivel ő egyik legtisztább és leglelkesebb jelöltünk. De máris
várja a hordszék, asszonyom; szíveskedjék beülni. Nem hagyom magára, holott teljesen
megbízhatom Karl és Gottlieb biztos és hűséges karjában.
Consuelo engedelmeskedett. A hordszék minden oldalán zárt volt, s csak a tetején levő nyílásokon át kapott levegőt. A leány tehát semmit sem látott mindabból, ami körülötte történt.
Néha megpillantott egy-egy csillagot, s ebből arra következtetett, hogy még szabad ég alatt
van. Máskor semmit sem látott maga felett, de nem tudta, hogy egy épület vagy a fák sűrű
árnyéka zárja-e el tőle az eget. A székhordók gyorsan és a legnagyobb csendben haladtak; és a
léptekből, amelyek időnként ösvények kavicsán csikorogtak, Consuelo találgatni próbálta,
vajon négy férfi, vagy csak három jön vele. Többször Liverani lépteit vélte hallani a hordszék
jobb oldalán; de nem lehetett biztos a dologban, s egyébként is feltette magában, hogy nem
gondol a lovagra.
Amikor a hordszék megállt, s kinyitották ajtaját, Consuelót akarata ellenére rémület fogta el:
egy régi feudális várkastély sötéten magasló kapurácsa alatt állt. Csak a hold sápadt sugarai
világították meg a romokkal körülvett előudvart, meg a sok fehér alakot, amely fel s alá járt,
egyesek csoportosan, mások magányos kísértetként. A bejárat tömör, fekete árkádja sajátosan
áttetsző és fantasztikus kék színt adott a háttérnek. Ezek a szótlanul bolyongó vagy suttogva
beszélgető árnyak, nesztelen lépteik az udvar magas füvén, a romok, amelyekben Consuelo
felismerte azokat, amelyek közt már járt, és Albertot látta, ez a vonzó és ijesztő kép oly nagy
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hatással volt a leányra, hogy babonásan megremegett. Liveranit kereste ösztönösen maga
mellett. Valóban ott állt Marcus társaságában, de oly sötét volt a boltív alatt, hogy Consuelo
nem tudta biztosan, melyikük nyújtotta neki a kezét; s a váratlanul reá törő bánattól és valami
mondhatatlan szorongástól dermedt szíve már nem tudott választ adni kétségére.
Úgy terítették reá köpenyét, és úgy igazították meg fején a csuklyát, hogy mindent láthatott,
de őt senki sem ismerhette fel. Valaki halkan azt mondta neki, egy szót se szóljon, fel ne
kiáltson, bármit látna is, majd az udvar mélyére vezették, ahol valóban különös látvány tárult
a szeme elé.
A bágyadt, gyászosan felcsendülő harangszóra az árnyak a romos kápolnában gyülekeztek,
ugyanott, ahol Consuelo nemrég a villámok fényénél menedéket keresett a vihar elől. A
kápolna most meg volt világítva, s a gyertyák szabályos sorokban rendezve. Az oltárt nyilván
csak nemrég állították fel; furcsa jelekkel díszített halotti lepellel volt borítva, a kereszténység
jelképei Júdea ábráival, egyiptomi hieroglifákkal és különböző kabalisztikus rajzokkal keveredtek. A rácsokkal és szimbolikus oszlopokkal rekonstruált szentély közepén egy koporsó
volt, körülötte gyertyák, s rajta kereszt formájában elhelyezett csontok, meg egy halálfej,
vérvörös fénnyel üregében. Egy fiatalembert vezettek e ravatal közelébe, de Consuelo nem
láthatta vonásait; széles kendő fedte fele arcát. Beavatására váró jelölt volt, s valósággal megtörtnek látszott a fáradtságtól és az izgalomtól. Egyik karja és lába mezítelen volt, két keze a
hátán összekötve, és fehér köntöse szennyes a vértől. A karján látható kötés is azt mutatta,
hogy vérét vették. Két árnyék égő gyantafáklyákat lobogtatott körülötte, füstfelhővel és szikrazáporral borítva a fiatalember arcát és mellét. Az ifjú most különös párbeszédet folytatott a
szertartás vezetőivel, akik rangjuk megkülönböztető jegyeit viselték, s ez a szóváltás arra a
beszélgetésre emlékeztette Consuelót, Albert és ismeretlen személyek közt, amelyet
Cagliostro Berlinben idézett szeme elé. Majd karddal felfegyverkezett kísértetek, akiket, mint
Consuelo hallhatta, a Rémület testvéreinek neveztek, a kőpadlóra fektették a jelöltet, szívéhez
érintették kardjuk hegyét, miközben mások nagy fegyvercsörgetéssel heves csatába kezdtek,
egyesek meg akarván akadályozni az új testvér felvételét, akit romlottnak, méltatlannak és
árulónak mondtak, mások meg érette harcolva az igazság és a szerzett jog nevében. Ez a
különös jelenet gyötrő álomként ülte meg Consuelo szívét. Az ifjak olyan jól megjátszották
harcukat a koporsó körül, fenyegetésük, jajkiáltásuk oly őszinte volt, hogy aki nem ismerte a
beavatás titkait, csak borzalommal nézhette ezt a mágikus szertartást. Amikor aztán a jelölt
keresztszülei e vitában és csatában egyaránt legyőzték ellenfeleiket, felemelték az ifjút, tőrt
adtak a kezébe, és megparancsolták neki, hogy sújtson le mindenkire, aki meg akarná akadályozni belépését a templomba.
Consuelo többet nem látott. Amikor az új beavatott felemelt karral, s szinte önkívületben egy
alacsony ajtó felé lépdelt, s útjában társai is irányították, a két vezető, aki egy pillanatra sem
engedte el karját, gyorsan elvitte a leányt, mintha egy borzalmas látványtól akarná megóvni;
majd az arcára húzva a csuklyát, számos kerülő után, és sok törmelék között, amelyekben
Consuelo többször megbotlott, olyan helyre vezették, ahol már semmi zajt nem hallott. Amikor levették a csuklyát az arcáról, a leány megismerte a nagy, nyolcszögletű termet, amelyben
azon a viharos éjjelen Albert és Trenck beszélgetését megleste. Most azonban valamennyi
nyílás be volt fedve, és gondosan elfüggönyözve; a falakon és a mennyezeten fekete posztóval
voltak bevonva; itt is gyertyák égtek, ugyancsak szabályos sorokban, de más rendben, mint a
kápolnában. Egy kálváriaformában épített oltár három keresztjével teljesen elfedte a tágas
kandallót. A terem közepén sír emelkedett, rajta kalapács, szögek, lándzsa és töviskoszorú.
Fekete ruhába öltözött, álarcos alakok térdeltek, vagy ültek körülötte ezüst könnycseppekkel
meghintett szőnyegen; nem sírtak, és nem is jajongtak; magatartásuk komor elmélkedésről
vagy néma és mély fájdalomról tanúskodott.
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A vezetők a koporsóhoz vezették Consuelót, mire az ott őrködő emberek felálltak, és a terem
másik végén sorakoztak. Majd egyikük megszólalt:
- Consuelo, egy szabadkőműves beavatás szemtanúja voltál. Ott, ahogy nálunk is, ismeretlen
kultuszt, titokzatos jeleket, gyászos képeket, avató papokat, koporsót láttál. Mit értettél ebből
a mímelt jelenetből, e próbatételekből, amelyek oly ijesztők a jelölt számára, a szavakból,
amelyeket hozzá intéztek? S hogyan érted a szeretet, tisztelet és fájdalom megnyilvánulásait,
amelyekkel egy nevezetes sírt körülveszünk?
- Nem tudom, jól értettem-e - felelt Consuelo. - A jelenet megzavart, s a szertartást barbárnak
véltem. Sajnáltam a jelöltet, akinek bátorságát és erényét csupa anyagi természetű próbatételnek vetették alá, mintha testi bátorsága elegendő volna, hogy az erkölcsi bátorság művébe beavassák. Helytelenítem, amit láttam, és elítélem a sötét fanatizmus e kegyetlen játékait, és egy
külsőséges és bálványimádó hit gyermekes kísérleteit. Hallottam, hogy homályos rejtvényeket
kellett megfejtenie, s hogy válaszait mintha csak egy gyanakvó vagy durva katekizmusból
merítette volna. De e véres sírban, e halálra gyötört áldozatban, meg az ősi mítoszban is
Hirámról, az isteni építészről, akit féltékeny és kapzsi munkások gyilkoltak meg, és a szent
szóban, amely századokon át feledésbe ment, s amelyet a templomot megnyitó bűvös kulcsként ígérnek most a beavatottnak, e sok szimbólumban nem egy érdekes vonást, sőt nagyságot
is láttam; de miért szőtték ily durván a mesét, és miért megtévesztő a magyarázata?
- Hogy érted ezt? Figyelmesen hallgattad a történetet, amelyet mesének becsmérelsz?
- Elmondom, mit hallottam most, és mit olvastam nemrég azokban a könyvekben, amelyeken
visszavonultságom idején elmélkednem kellett. Hirám Salamon templomának építését
vezette, s különböző csoportokba osztotta a munkásokat. Fizetésük nem volt egyforma, és jogaik sem. A legalacsonyabb csoport három becsvágyó munkása vetélytársai fizetésére áhítozott, és elhatározta, hogy kicsikarja Hirámból azt a jelszót, a titkos formulát, amely a pénz
megosztásának ünnepi órájában a segédeket a mesterektől megkülönböztette. A templomban
leselkedtek rá, ahol Hirám a szertartás után egymagában maradt, s a szent hely három kijáratánál várakozva, nem engedték kimenni, fenyegették, kegyetlenül ütlegelték, s végül meggyilkolták, de nem tudták kicsikarni belőle a titkot, a végzetes szót, amely vele és kiváltságosaival
tette volna őket egyenlővé. Majd elvitték és a törmelék alá rejtették holttestét; s ez idő óta a
templom hű látogatói, Hirám barátai mindegyre keseregnek gyászos során, s keresve a szent
szót, szinte isteni tisztelettel adóznak emlékének.
- És te hogyan magyarázod ezt a mítoszt?
- Mielőtt idejöttem, elmélkedtem rajta, s én a következő módon értelmezem. Hirám az ősi társadalmak hideg értelmét és kormányzati ügyességét személyesíti meg, mindazt, ami lehetővé
teszi a sorsok egyenlőtlenségét és kasztok különbségét. Ez az egyiptomi mese a hierophantészek titokzatos zsarnokságát fejezi ki. A három becsvágyó a felháborodás, a lázadás és a
bosszú; talán a papi kaszt alá vetett három kasztot jelentik, amelyek erőszakkal akarják jogaikat érvényesíteni. A meggyilkolt Hirám pedig maga a zsarnokság, amely elvesztette tekintélyét és erejét, és a sírba szállva magával vitte a titkot, hogyan lehet az embereket elvakítva
és babonássá téve uralkodni felettük.
- Valóban így magyaráznád ezt a mítoszt?
- Olvastam könyveikben, hogy ezt a mítoszt a templomos lovagok hozták keletről, s már ők is
felhasználták beavatási szertartásaikon. Tehát nyilván nagyjában ugyanígy magyarázták; de
Hirámnak keresztelve a teokráciát, s gyilkosnak az istentelenséget, az anarchiát és a vad indulatokat, a templomosok, akik a társadalmat egyfajta szerzetesi zsarnokság igájába akarták
törni, Hirám pusztulásában tulajdonképpen saját tehetetlenségüket siratták. Az ő uralmuk
feledésbe ment, és újra megtalált szava a társulás vagy a fortély uralma volt, olyasféle, mint
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az ősi állam vagy Ozirisz temploma. Ezért csodálkozom, hogy ez a mese itt az egyetemes
felszabadulás művébe való beavatást szolgálja. Inkább azt hinném, csupán próbatétel a jelölt
számára, hogy megítélhessék értelmét és bátorságát.
- Nem mi alkottuk a szabadkőművesség e formáit, valóban, csak erkölcsi próbatételként élünk
velük, s felette állunk a jelképes tudomány segédeinek és mestereinek, mivel meghaladva
valamennyi szabadkőműves fokozatot, nem vagyunk többé szabadkőművesek abban az
értelemben, ahogy azt a rend alsó soraiban vallják; felhívunk tehát, magyarázd meg nekünk
Hirám mítoszát a te felfogásod szerint, hogy ítéletet mondhassunk buzgalmadról, értelmedről
és hitedről, s e döntésünkkel megtagadjuk neked az igaz templom kapuját, vagy éppen bebocsátást adjunk a szentélybe.
- Hirám szavát, a feledésbe ment szót kérdik tőlem. Ez a szó nem nyitná meg előttem a
templom kapuját; mert ez a szó maga a zsarnokság és hazugság. De ismerem az igaz szavakat,
ők ragyognak az isteni építmény három kapuján, amelyeken a gyilkosok bementek, arra kényszerítették Hirámot, hogy saját művének romjai alá temetkezzék. Ez a három szó: szabadság,
testvériség, egyenlőség.
- Magyarázatod, Consuelo, akár helyes, akár nem, felfedi előttünk szíved érzéseit. Ezért végérvényesen felmentünk attól, hogy Hirám sírja elé térdelj. Azt a fokozatot sem kell vállalnod,
amelynél a neofita, Jacques Molay jelképes hamvai elé borulva, a templomosoknak, a középkor e szerzetes katonáinak és főpapi lovagjainak nagymestere és nagy áldozata előtt tiszteleg.
Éppoly győztesen haladnád meg ezt a második próbatételt, ahogy az elsőt. Felismernéd a
fanatikus barbárság nyomait, azt a hazugságot, amelyet az egyenlőtlenség elvét valló szellemek biztosítékként még ma is igényelnek. Sose feledd, hogy az első fokozatok szabadkőműveseinek nagy része olyan profán templomot akar építeni, amely egy kaszt jellegű gyülekezetnek volna titkos menedéke. Te más módon értelmezed művünket, s tétovázás nélkül az
egyetemes templom felé menetelsz, arra a szent helyre, amely egyazon kultuszban és egyazon
szeretetben akar összefogni minden embert. De ezen az utolsó állomáson meg kell állnod, és
le kell borulnod e sír előtt. Imádnod kell Krisztust, benne látva az egyetlen igaz Istent.
- Azért mondta ezt, hogy ismét próbára tegyen - felelt Consuelo határozottan. - De amikor
arra tanított, hogy szent könyveikben olvassak, magas igazságokra kegyeskedett szemem
irányítani. Krisztus isteni ember, akiben a régi idők legnagyobb filozófusát és legnagyobb
szentjét látjuk. Imádjuk, de csak oly mértékben, ahogy a legjobb és legnagyobb mestert és
vértanút kell imádnunk. Az emberek megváltójának nevezhetjük, abban az értelemben, hogy
olyan igazságokat hirdetett kora embereinek, amelyeket azok csak sejtenek, és amelyek azóta
egy új világosság és új szentség útját mutatják az emberiségnek. Letérdelhetünk hamvai előtt,
hálát mondva Istennek, hogy ily prófétát és példaképet, ily barátot küldött nekünk; ha Istent
imádjuk benne, nem esünk a bálványimádás bűnébe. Különbséget teszünk a kinyilatkoztatás
isteni volta és a kinyilatkoztató isteni volta között. Kész vagyok tehát, hogy áhítatos hálám és
gyermeki odaadásom hódolatával járuljak e mindenek között nevezetes és dicső haláltusa
jelvényei elé; de nem hiszem, hogy Jézus korának emberei maradéktalanul értették és hirdették a kinyilatkoztatást, mert akkor még nem ismerték maradéktalanul ezen a földön. Tanítványai bölcsességétől és hitétől, művének tizenhét évszázados folytatásától várom a gyakorlatibb igazságot, a szent ige és a testvéri hitvallás teljesebb megvalósítását. Az evangélium
megújulását várom, többet várok, mint az egyenlőséget Isten előtt, az emberek közti egyenlőséget várom és óhajtom.
- Szavaid merészek, és hitvallásod csupa veszély. Jól elmélkedtél-e róla magányodban? Megláttad-e a sok bajt, amelyet új hited máris a fejedre idéz? Ismered-e a világot, és tennen
erődet? Tudod-e, hogy a magunkfajta ember egy százezer ellen, még a föld legcivilizáltabb
országaiban is? Tudod-e, hogy a korban, amelyben élünk, azok ellenében, akik durva és sértő
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módon hódolnak Jézus fenséges megnyilatkozásai előtt, és azok ellenében, s ők is csaknem
ugyanannyian vannak, akik tagadják küldetését, sőt létét is, vagyis a bálványimádók és az
ateisták ellenében, reánk csak üldöztetés, megcsúfoltság, gyűlölet és megvetés vár a nap alatt?
Tudod-e, hogy Franciaországban a mai időkben csaknem egyforma dühvel sújtanak Rousseau-ra
és Voltaire-re, a vallásos filozófusra és a hitetlen filozófusra? Tudod-e, s ez még ijesztőbb, még
megdöbbentőbb, hogy száműzetésük magányából ők maguk is egymást marják? Tudod-e,
hogy olyan világba mégy vissza, ahol minden összeesküszik, hogy megrendítse hitedet, és
megrontsa gondolataidat? Tudod-e végül, hogy apostoli hivatásodat csupa veszély, kétkedés,
csalódás és gyötrelem közepette kell teljesítened?
- Kész vagyok minderre - felelt Consuelo lesütve a szemét, és a szívére téve a kezét. - Isten
legyen segedelmemre!
- Nos, leányom - mondta Marcus, aki e párbeszéd közben nem engedte el Consuelo kezét -,
most erkölcsi szenvedéseknek vetünk alá, nem azért, hogy próbára tegyük hitedet, mert már
nem kételkedhetünk benne, hanem azért, hogy megerősítsük. Nem a pihenés nyugalmában, s
nem a világ gyönyöreiben növekszik és lobog a hit, hanem a fájdalomban és könnyekben.
Elég bátornak érzed-e magad, hogy gyötrő izgalmakkal, s talán bénító rettegéssel nézz
szembe?
- Ha így kell lenni, s lelkem is hasznát látja, alávetem magam akaratuknak - felelt Consuelo
kissé szorongva.
A Láthatatlanok azonnal elvitték a szőnyegeket és a koporsó körül elhelyezett gyertyákat. A
koporsót az egyik tágas ablakmélyedésbe görgették, majd több hivő, vasrúddal a kezében,
felemelte a terem közepén levő kerek kőlapot. Consuelo most egy kör alakú nyílást látott,
amely elég tág volt, hogy akár egy személy átbújjon rajta, kopott, megfeketedett gránitkávája
pedig nyilván éppoly régi, mint a toronyszerkezet többi része. Hosszú létrát hoztak, s a nyílás
sötét mélyébe eresztették. Majd Marcus, a tátongó űrhöz vezetve Consuelót háromszor
ünnepélyesen megkérdezte, volna-e ereje, hogy egymagában lemenjen a nagy feudális torony
föld alatti üregeibe.
- Hallgassanak meg, atyáim... vagy testvéreim, mert nem tudom, hogyan kell szólítanom
önöket... - kezdte Consuelo.
- Szólítsd őket testvéreidnek - mondta Marcus. - A Láthatatlanok között vagy itt, rangban
veled egyenlőkkel, ha még egy óráig kitartasz. Most búcsút mondasz nekik, hogy egy óra
múlva a legfelsőbb vezetők tanácsának jelenlétében lásd viszont őket, azoknak a férfiaknak a
jelenlétében, akiknek sohasem lehet hallani hangját, és sohasem látni arcát. Őket majd
atyáidnak kell szólítanod. Ők a mi templomunk főpapjai, szellemi és világi vezetői. Mi fedetlen arccal jelenünk meg előttük és előtted, ha lesz erőd, hogy elindulva e sötét és borzalmakkal telített úton, amely lábad alatt tátong, és amelyen egyedül, s csupán bátorságod és
kitartásod oltalmában kell végigmenned, csatlakozzál hozzánk a szentély küszöbén.
- Végigmegyek rajta, ha így kell lennie - felelt a neofita remegve. - De elkerülhetetlen-e ez a
próbatétel, amelyet oly félelmesnek mondanak? Ó, testvéreim, nyilván nem akarnak játszani
egy nővel, akiben nincs színlelés, sem hamis hiúság, s nem akarják megtéveszteni máris
meggyötört értelmét? Ma hosszú böjtre ítéltek, s bár izgalmamban már órák hosszat nem érzek éhséget, testem nagyon elgyengült; nem tudom, nem roskadok-e össze a reám mért feladat
súlya alatt. Nem az bánt, esküszöm, hogy testem szenved és elgyengül, de nem vélik-e majd
erkölcsi gyávaságnak azt, ami csupán az anyag ernyedtsége? Megbocsátanak-e, testvéreim,
hogy idegeim csak egy nő idegei, ha magamhoz térve egy férfi szíve dobog is még bennem?
- Szegény gyermek - felelt Marcus -, jobb, hogy bevallod gyengeséged, mint ha esztelen
vakmerőségeddel akarnál minket elkápráztatni. Ha kívánod, vezetőt adunk melléd, de csak
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egyet, hogy zarándokutadon melletted legyen, s ha kell, megsegítsen. Testvérem - fordult
most Liverani lovaghoz, aki e beszélgetés ideje alatt az ajtónál állt, s egy pillanatra sem vette
le szemét Consuelóról -, fogd leánytestvéred kezét, s vezesd a föld alatti üregeken át általános
gyülekezőhelyünk felé.
- És ön, testvérem - mondta Consuelo rémülten -, nem jönne ön is velünk?
- Nem tehetem. Csak egy vezetőd lehet, s csak azt jelölhetem ki, akit melléd adtam.
- Bátor leszek - felelt Consuelo köpenyébe burkolózva. - Magam megyek.
- Elutasítod testvéred és barátod karját?
- Nem utasítom el rokonszenvét, sem érdeklődését; de egyedül megyek.
- Menj hát, nemes leány, és ne félj semmitől. Aki Riesenburgban egymagában szállt alá a
könnyek kútjába, aki annyi veszéllyel nézett szembe, hogy meglelje Schreckenstein rejtett
barlangját, könnyen megjárja a mi piramisunk mélyeit is. Menj hát, s mint az ősi világ ifjú
hősei, keresd te is a szent titkok próbatételeiben beavatásodat. Testvéreim, nyújtsátok neki a
kelyhet, ez értékes ereklyét, amelyet Zsizska János egy leszármazottja hozott körünkbe, és
amelyben testvéri áldozásunk fennkölt szentségét vesszük magunkhoz.
Liverani levette az oltárról a durván kidolgozott fakelyhet, s miután megtöltötte, egy kenyérrel együtt Consuelónak nyújtotta.
- Testvérem - folytatta Marcus -, nemcsak édes és tartalmas bort, nemcsak tiszta búzalisztből
sült kenyeret nyújtunk neked tested erőinek pótlására, hanem az isteni ember testét és vérét is,
ahogy ő értelmezte, vagyis a testvéri egyenlőség égi, és egyszersmind anyagi jelképét.
Atyáink, a taborita egyház vértanúi, úgy vélekedtek, hogy nem istentelen és szentségtörő
papoktól, hanem egy nő vagy egy gyermek tiszta kezétől jő a kenyér és a bor fenséges színeváltozása. Vedd magadhoz tehát velünk egyetemben, bár nem ülsz még a templom padján,
ahol alaposabban megismered majd a szentáldozás nagy titkát. Fogd a kelyhet, és igyál
elsőnek. Ha hit vezéreli e cselekedetedet, már az ital pár cseppje is hatalmas erőt ad testednek,
buzgó lelked pedig lángszárnyakon repíti előre lényedet.
Consuelo elsőnek ivott, majd Liveraninak nyújtotta a kelyhet, ugyanannak, aki neki adta volt;
és amikor már a lovag is ivott, a testvérek sorra átvették tőle a kelyhet. Marcus ürítette ki az
utolsó cseppeket, majd megáldotta Consuelót, s arra hívta fel a gyülekezetet, hogy szálljon
magába, és imádkozzék a leányért. Végül egy kis ezüst lámpát nyújtva Consuelónak, a lépcső
első fokaira segítette.
- Talán nem kell mondanom - tette hozzá -, hogy semmi veszély nem fenyegeti életét; de
vigyázzon lelkére; vigyázzon, hogy útja közben egyetlen alkalommal se tekintsen hátra, mert
akkor soha nem ér a templom kapujáig. Több állomáshely várja különböző fordulókban;
ilyenkor mindent meg kell vizsgálnia, ami szeme elé tárul; de valahányszor megnyílik egy
ajtó, lépjen be rajta, és ne forduljon vissza. Mert ez, nyilván tudja, az ősi beavatások kérlelhetetlen szabálya. A régi rítus szerint lámpájának lángját is gondosan őriznie kell, mivel ez
hitének és buzgalmának jelképe. Most pedig menjen, leányom, s egy gondolat adjon önnek
emberfeletti erőt: mindaz, amit most el kell szenvednie, óhatatlanul szükséges, hogy szelleme
és szíve erényben és igaz hitben gyarapodjék.
Consuelo óvatosan megindult a fokokon: amikor az utolsót is elérte, felhúzták a létrát, s a
leány azt is hallotta, hogy a súlyos kő nagy robajjal a helyére zuhan, s feje felett elzárja a föld
alatti világ bejáratát.
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XXXIX
Hogy a száz gyertyától ragyogó teremből erre a helyre ért, ahol csak kis lámpája világított,
Consuelo az első pillanatokban csupán valami derengő ködöt látott maga körül, amin tekintete
nem tudott áthatolni. De szeme lassanként megszokta a homályt, s mivel semmi félelmeteset
nem pillantott meg a helyiségben, amelynek terjedelme és nyolcszögletű alakja teljesen
egyezett azzal a teremével, ahonnan lejött, kissé megnyugodott, s közelebbről megnézte a
falakra vésett különös betűket. Egyetlen hosszú iratot alkottak, amelynek egymás alá helyezett
sorai körben futottak a terem falán; sehol semmiféle nyílás nem szakította meg őket. Amikor
ezt megállapította, Consuelo nem arra gondolt, hogyan szabadulhatna ebből a börtönből,
inkább azon tűnődött, mire szolgálhatott ez a különös építmény. Baljós sejtelmek ébredtek
benne, s igyekezett elhessegetni őket; de amikor a sorok magasságában végighordozva lámpáját, lassan elolvasta a feliratot, döbbenten látta, hogy a szöveg megerősíti első félelmét.
„Bámuld e sziklákra épített falak szépségét; huszonnégy láb szélesek, ezer éve állnak, és sem
a háború dúlása, sem az idő rombolása, sem a munkás kéz erőfeszítése nem tudott kárt tenni
bennük! Rabszolgák emelték a kőmíves építészet e remekét, nyilván csakis azért, hogy egy
dölyfös nagyúr kincseit mélyébe fogadja. Igen, hogy föld alá, sziklák védelmébe rejthessék a
gyűlölet és bosszú kincseit. Itt pusztultak, itt szenvedtek, itt sírtak, üvöltöttek és átkozódtak
húsz évszázad emberei, nagyrészt ártatlanok, egyesek hősiesek; megannyi áldozat vagy vértanú; hadifoglyok, lázadó jobbágyok, meg olyanok, akiket túlságosan megterheltek adókkal
ahhoz, hogy újabbakat vegyenek magukra, vallásos újítók, nemes lelkű eretnekek, szerencsétlenek, legyőzöttek, fanatikusak, szentek és gonosztevők is, a hadjáratok kegyetlenségén, a
gyilkolás és fosztogatás törvényén nevelt emberek, akik aztán maguk is megismerték a
borzalmas megtorlást. A feudalizmus, a katonai vagy vallásos zsarnokság katakombái ezek.
Lakóhelyek, amelyeket a hatalmasok építtettek szolgaságba tört emberekkel, hogy elfojtsák
legyőzött és láncra vert testvéreik jajkiáltásait, és elrejtsék tetemüket. Itt nincs levegő, amelyet
be lehet lélegezni, nincs napsugár, s kő sem, amelyen a fáradt fej megtámaszkodhatott; csak
vasgyűrűk a falban, amelyekhez a foglyok láncait erősítették, hogy e nedves és fagyos talajon
se tudjanak megpihenni. Ide csak akkor jutott levegő, fény és élelem, amikor a felső teremben
vigyázó őröknek abban telt kedve, hogy egy pillanatra megnyissák a csapóajtót, és egy darab
kenyeret vessenek az egymás hegyén-hátán szorongó sok száz szerencsétlennek, akiket egy
csata után hajtottak ide, nagyrészt sebesülten vagy összetört tagokkal; és még borzalmasabb
sorsa volt annak, aki szenvedés és kétségbeesés között haldokolva utolsónak maradt társai
rothadó tetemei között, néha ugyanazok a férgek rágták, mielőtt teljesen meghalt volna, s ő
maga is rothadva, mielőtt az élet tudata és a gondolkodás iszonyata végleg ellobbant volna
benne. Itt, neofita, forrásában szemlélheted az emberi nagyságot, amelyet talán bámuló és
irigy szemmel néztél a hatalmasok világában! Lemeztelenített koponyák, összetört és
kiszáradt emberi csontok, könnyek és vérfoltok, ez díszíti címerpajzsod mezőit, ha apáid a
patrícius lét szennyét hagyták reád; ez illenék az uralkodók palástjára is, akiket szolgáltál,
vagy szolgálni kívánsz, ha a népből jöttél. Igen, ez a nemesség címeinek megalapozása, a
világ örökletes dicsőségének és gazdagságának forrása; így emelkedett magasba, s őrizte meg
hatalmát egy kaszt, amelytől a többi még retteg, s hízeleg és kedveskedik neki. Itt látod
mindazt, amit az emberek kitaláltak, hogy apáról fiúra a többi ember fölé emelkedjenek!”
Miután Consuelo háromszor megjárva a börtön falait elolvasta a feliratot, oly rémület és
fájdalom fogta el, hogy lámpáját a földre téve lehanyatlott, hogy megpihenjen. Mély csend
honolt a gyászos helyen, és a leánynak iszonyatos gondolatai támadtak. Friss képzelete ijesztő
látomásokat idézett fel. Halálsápadt, fertelmes sebektől borított árnyak imbolyogtak a falak
mentén, vagy vonaglottak mellette a padlón. Siralmas jajszavukat is hallani vélte, meg halál256

hörgést, elgyengült sóhajokat, s a láncok csikorgását is. A múlt életét idézte fel gondolatban,
amilyen a középkorban lehetett, s később is, a vallásháborúk idején. Feje felett pedig, az őrök
termében, a vascipőben járó férfiak nehéz és baljós lépteit hallotta; lándzsájuk dobbanását a
kőkockákon, durva nevetésüket, trágár nótáikat; fenyegetéseiket és káromkodásukat, valahányszor felhangzott hozzájuk az áldozatok panasza, és megzavarta ocsmány álmukat; mert
ezek a börtönőrök aludtak, itt kellett aludniok, s tudtak is aludni e börtön felett, e fertelmes
üreg felett, amelyből a sír miazmái és a pokol hangjai törtek elő, Consuelo sápadt arccal,
eszelős tekintettel, az irtózattól égnek meredő hajjal feküdt a pinceterem közepén, semmit
nem látott, semmit nem hallott már. Amikor aztán magára eszmélt, s felállt, hogy megszabaduljon a kínzó hidegtől, észrevette, hogy gyötrő látomása alatt kiemelték és félredobták a talaj
egy kőkockáját, s most új út tátong előtte. A nyíláshoz ment, s egy keskeny, meredek lépcsőt
látott maga előtt. Sok fáradsággal lement rajta, s egy új, az előbbinél keskenyebb és alacsonyabb pincébe ért. A talaj itt lágyan besüppedt léptei alatt, s Consuelo oda közelítette lámpáját, hogy megnézze, nem iszapon jár-e. De csak szürke port látott, finomabbat a legfinomabb
homoknál, s benne, kavicsok helyett, tört bordát, lábszárcsontokat, koponyamaradványokat,
egy állkapcsot, még mindig fehér és szilárd fogakkal, tanúságul, hogy egy fiatal és erőteljes
életet tört ketté hirtelen a gyilkos halál. Néhány csaknem egészében megmaradt csontvázat
kiemeltek a porból, és a falhoz támasztottak. Az egyik teljesen ép volt, s a deréktájon
megláncolva egyenesen állt, mintha arra ítélték volna, hogy sose tudjon lefeküdni. Teste nem
tört meg, nem görnyedt előre, hanem megfeszült, megmerevedett, s kificamodott tagjaival is a
fenséges büszkeség, a könyörtelen megvetés tartásában hajolt hátra. Testének és tagjainak
ínszalagjai teljesen elcsontosodtak. Hátraszegett feje mintha a boltívet nézte volna, s állkapcsa
utolsó erőfeszítésével összeszorított fogai mintha félelmes vagy fanatikusan indulatos nevetést
fejeztek volna ki. Felette neve és története volt felírva, nagy piros betűkkel! A vallásüldözés
egy ismeretlen vértanúja volt, s az utolsó áldozat, akit e helyen lemészároltak. Lábánál egy
csontváz térdelt, gerincéről levált feje már a porban hevert, de a merev karok még mindig a
vértanú térde köré kulcsolva: a felesége. A felirat egyebek mellett a következőket hirdette:
„Itt pusztult el Nxxx feleségével, három fiútestvérével és két gyermekével, mivel nem akarta
megtagadni Luther hitét, és a kínpadon sem ismerte el a pápa csalhatatlanságát. Kiegyenesedve halt meg, miután kiszáradt s szinte megkövesedett, olyannyira, hogy nem tudott
letekinteni szeretteire, akik lábánál, barátai és atyái hamvain haldokoltak.”
A felirattal szemben a következő szöveg volt olvasható:
„Neofita, a porhanyós talaj, amelyen jársz, húsz láb mély. Nem homok, és nem föld, hanem
emberi por. Ez a hely volt a várkastély hullakamrája. Amikor már nem volt hely az újonnan
érkezőknek, ide dobták azokat, akik a felső tömlöcben meghaltak. Húsz nemzedék áldozataink hamvai ezek. Kevés a száma azoknak a boldog patríciusoknak, akik húsz nemzedék
gyilkosait és hóhérait tudhatják őseik sorában.”
Consuelót kevésbé rendítette meg e gyászos látvány, mint előbb a tömlöcben saját szellemének búsan szárnyaló képzelete. Mert a halál képe oly komor és ünnepélyes, hogy a rémület
gyengesége és az áhítat szorongása egy pillanatra sem tudja megzavarni az erős és hivő lelkek
lendületét vagy derűjét. Ez ereklyék láttára Albert vallásának nemes híve nem félelmet vagy
döbbenetet, hanem csak tiszteletet és szeretetet táplált szívében. A vértanú teteme elé térdelt,
és új erkölcsi erőt érezve magában, megcsókolta a halott csontkezét, és így kiáltott:
- Ó, nem a dicső pusztulás fenséges látványa kelt bennünk borzalmat vagy szánalmat, hanem
maga az élet, amely a haláltusa kínjaival küszködik. Az a gondolat tölti meg keserűséggel és
borzalommal az élők lelkét, hogy milyen viharok dúlhatnak e reményüket vesztett lelkekben!
De téged, szerencsétlen áldozat, aki állva, s az égnek fordított fejjel haltál meg, téged nem kell
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szánni, mert te nem omlottál össze, s lelked olyan lángoló szenvedéllyel szakadt ki belőled,
hogy csak tisztelettel tekinthetek rád.
Consuelo most lassan felállt, szinte nyugodtan szabadította ki menyasszonyi fátylát a mellette
térdelő nő csontjai közül. Egy keskeny és alacsony ajtó nyílt meg előtte. A leány megragadta
lámpáját, s ügyelve, hogy ne forduljon hátra, megindult egy keskeny és sötét folyosón, amely
erősen lejtett. Jobbra és balra valóságos kriptaként megépített tömlöcök bejáratait látta. Ezek a
zugok oly alacsonyak voltak, hogy a rab nem egyenesedhetett ki bennük, s alig oly hosszúak,
hogy lefeküdhetett volna a padlóra. Ciklopszok művének látszottak, oly szilárdan voltak megépítve, s oly ügyesen beékelve a kőművesek emelte falakba, mintha veszélyes vadállatok
lakóhelyéül szolgáltak volna. De Consuelo tudta, hogy nem fenevadakat zártak ide. Látta a
veronai arénát, s jól emlékezett, hogy azok a ketrecek, amelyekben a cirkuszi játékokra és a
gladiátorok küzdelmeire szánt tigriseket és medvéket őrizték, százszor kényelmesebbek
voltak emezeknél. Egyébként is, olvashatta a vasajtókon, hogy ezeket a megközelíthetetlen
zugokat a legyőzött fejedelmeknek, a vitéz hadvezéreknek, a rangjuk, tehetségük és hajthatatlanságuk révén legjelentősebb és legfélelmetesebb foglyoknak tartották fenn. Ez a túlságos
elővigyázat, hogy meg ne szökhessenek, arról a szeretetről vagy tiszteletről tanúskodott,
amellyel párthíveik e rabokra gondoltak. S itt némították el ezeket az oroszlánokat, akik
üvöltésükkel megreszkettették a világot. A falak e szűk szögletében minden hatalmuk és
akaratuk megtört; herkulesi mellkasuk beleroskadt abba, hogy egy kis levegőt akart belélegzeni azon az alig észrevehető hasadékon át, amit rézsút vágtak bele a húsz láb mély terméskőbe. És sasszemük is megtört, mert hiába várt egy gyenge fénysugárra az örök sötétségben.
Élve temették ide azokat a férfiakat, akiket nem mertek a napfényben megölni. Neves fők,
adakozó szívek bűnhődtek itt, mivel éltek, s talán visszaéltek, az erő jogával.
Miután Consuelo egy ideig e sziklákba vájt sötét és nedves folyosókon bolyongott, egyszerre
vízcsobogást hallott, s ez Riesenburg félelmetes föld alatti áradatára emlékeztette. De túlságosan levert volt az emberiség balsorsa és sok bűne miatt, semhogy sokáig önmagára tudott
volna gondolni. Később meg kellett állnia, hogy megkerüljön egy fáklyától megvilágított
kutat, amely a talaj szintjén nyílott. A fáklya alatt, egy oszlopon néhány szó volt olvasható, s
ez feleslegessé tett minden további magyarázatot:
Itt fojtották vízbe őket!
Consuelo lehajolt, hogy belenézzen a kútba. A patak vize, amelyen, alig egy órája, oly
békésen hajózott, itt ijesztő mélységben örvénylett, s zúgva rohant tovább, mintha most is egy
áldozatra várna, akit magával sodorhatna. A gyantafáklya vörös fénye a vér színében fürösztötte a baljós hullámokat.
Consuelo végül egy tömör ajtóhoz ért, amelyet minden igyekezete ellenére sem tudott kinyitni. Arra gondolt, nem az történik-e vele is, mint az egyiptomi piramisok beavatásain, hogy
láthatatlan láncok emelik magasba, miközben egy örvény nyílik meg lába alatt, s egy hirtelen
és heves szélroham kioltja lámpáját. Egy másik, még aggasztóbb szorongás is úrrá lett rajta;
amikor a folyosón ment, észrevette, hogy nincs egyedül; valaki mögötte járt, oly könnyű
léptekkel, hogy a leány semmi neszt nem hallott; de mintha egy ruha ért volna az övéhez, és
amikor már a kút mögött volt a fáklya fénye, hátulról világítva, két gyengén reszkető árnyképet vetített a falra, s nem egyet. Ki lehet ez a félelmetes útitárs, akire nem szabad visszatekintenie mert ha megtenné, elveszítené minden fáradozásának gyümölcsét, és soha nem
léphetné át a templom küszöbét? Ijesztő kísértet talán, akinek képe megdermesztené bátorságát és megzavarná elméjét? Most nem látta már az árnyékát: de úgy vélte, hogy maga
mellett hallja lélegzését; és a végzetes ajtó nem akar kinyílni! A várakozás két-három perce
megannyi évszázadnak tűnt. Consuelo félt néma útitársától; attól tartott, hogy próbára akarja
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tenni, szól hozzá, vagy valami csellel arra kényszeríti, hogy a leány reá tekintsen. Consuelo
érezte, hogy bolondul ver a szíve: de most egy írást pillantott meg az ajtó felett.
Itt vár rád az utolsó, tehát legkegyetlenebb megpróbáltatás. Ha bátorságod
fogytán, koppants kétszer az ajtó bal szárnyán; ha nem, koppants hármat a jobb
szárnyán. Ne feledd, hogy beavatásod dicsősége erőfeszítésed mértékétől függ.
Consuelo egy pillanatig sem habozott, és hármat koppantott jobb oldalt. Az ajtó szárnya
mintegy magától megnyílt, s a leány egy sok gyertyától megvilágított tágas terembe lépett.
Senki sem volt itt, s Consuelo eleinte nem értette, mik ezek a furcsa tárgyak, amelyek kétoldalt szimmetrikus rendben sorakoztak. Gépek voltak, fából, vasból, bronzból, s a leány nem
tudta, mire valók; különös fegyvereket is látott az asztalokon, meg a falakon. Először azt hitte,
valami hadimúzeumba tévedt, mivel puskák, ágyúk, muskéták is voltak itt, meg sokféle
hadigép, amely elfedte a többit. Mintha valaki abban lelte volna a kedvét, hogy egybegyűjtse
az öldöklő szerszámokat, amelyekkel az emberek egymást pusztítják. De amikor a neofita
körbejárta a fegyvertárat, más tárgyakat is látott, amelyek nyilván még kegyetlenebb célokra
készültek, kínpadokat, kerekeket, fűrészeket, vaskatlanokat, csigákat, kampókat, vagyis az
emberek kínzására szolgáló eszközök egész gyűjteményét; és a terem közepén, egy győzelmi
piramison, amelyet fogókból, vésőkből, fűrészekből, csipkés élű baltákból, és a hóhérok
egyéb fertelmes eszközeiből emeltek, újabb felirat: „Csupa értékes és hiteles tárgy; valamennyit használták.”
Consuelo most úgy érezte, hogy egész lénye elalél. Hajfürtjei hideg verítékben áztak. Szíve
nem vert többé. Nem tudta levenni tekintetét e borzalmas látványról, s miközben véres
jelenetek követték egymást képzeletében, sorjában mindent megnézett, azzal az ostoba és
szörnyülködő kíváncsisággal, amely a végletes iszonyat pillanataiban vesz erőt rajtunk. Nem
hunyta le a szemét, hanem egy bronzharangot szemlélt; egy iszonyú fejen kerek sisak, s alatta
formátlan, térdmagasságban végződő test, lábak nélkül. Óriási, durván kidolgozott szoborra is
hasonlított, amely egy sír díszítésére szolgál. Kábultsága múltával Consuelo valami akaratlan
intuícióval lassan megértette, hogy az összekuporodó áldozatot a harang alá zárták. A bura
súlya olyan nagy volt, hogy semmilyen emberi erőfeszítéssel nem lehetett felemelni, s a belső
térfogat olyan szűkre szabott, hogy az áldozat egyetlen mozdulatot sem tudott tenni benne. De
nem azért zárták ide, hogy megfulladjon; arca előtt, a leeresztett sisakrostélyban, és mindenütt
a feje körül, kis lyukak voltak, s egyesekben éles, apró tőrök. E kegyetlen szurkálásokkal
addig gyötörték a szerencsétlent, míg csak el nem ismerte valóságos vagy képzelt bűnét, el
nem árulta rokonait vagy barátait, s nem vallott politikai vagy vallásos meggyőződéséről.23 A
sisak felső részén fémbe vésett szöveg, spanyol nyelven:
Éljen a szent inkvizíció!
Alatta pedig egy rövid fohász, amelyet mintha valami iszonyú részvét ihletett volna, de amely
talán e fertelmes gép készítésével megbízott mesterember szívéből szakadt ki, s az ő kezének
volt alkotása:
Istennek szent anyja, imádkozzál a szegény bűnösért!
Az imaszöveg alatt, ijesztő és letörölhetetlen bélyegként, egy hajcsomó, amelyet a kínzások
során téptek ki, s nyilván az áldozat vére tapasztott oda. Az egyik lyukat kitágította a tőr, s
ebből a nyílásból bújt elő. Fehér hajfürt volt!
23

Bárki láthat ilyen készüléket, száz nem kevésbé leleményes gépezet mellett, a velencei fegyvertárban. Ott Consuelo nem látta: ezeket a borzalmas kínzóeszközöket, valamint a szent officium
börtöneit és a dózsepalota ólomkamráit csak a köztársasági háborúk idején, a franciák velencei
bevonulása után mutatták meg a közönségnek. (A szerző.)
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Consuelo most már semmit sem látott, s nem is szenvedett többé. Anélkül, hogy bármi testi
fájdalmat érzett volna, mert lelke és teste már csak az emberiség meggyötört, és megcsonkított testében és lelkében létezett, egyenesen és mereven a földre zuhant, ahogy egy szobor
dől le talapzatáról; de mielőtt feje a pokoli gép bronzformáiba ütközött volna, egy férfi, akit
nem látott, karjába fogta. Liverani volt.
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XL
Amikor Consuelo magához tért, már egy elragadó korinthusi oszlopcsarnok márvány lépcsőinek bíbor szőnyegén ült. Két álarcos férfi fogta a karjában, aggódó szeretettel hajolva föléje.
Consuelo köpenyük színéből kitalálta, hogy az egyik Liverani, a másik pedig az, akit Marcusnak vélt. Körülbelül negyven férfi, ugyanazok, akiket előbb Jézus jelképes sírja mellett látott,
két sorban állt a lépcsőfokokon, valamennyien köpenyben és álarcban, s ismeretlen nyelven
egy ünnepi himnuszt énekelve, rózsacsokrokat, pálmalombokat és virágos ágakat lengetett.
Az oszlopokon füzérek, amelyek a templom zárt kapuja előtt s Consuelo felett egyetlen
roppant diadalívet alkottak. Csak a zenitjén ragyogó hold sápadt fénye világította meg ezt a
fehér homlokzatot, s künn, a szentély körül, vén tiszafák, ciprusok és fenyők áthatolhatatlan
ligetet alkottak, a szent erdőt, amelyben egy ezüstösen csillogó titokzatos patak mormolása
hallatszott.
- Testvérem - mondta Marcus felsegítve Consuelót -, győzedelmesen állta meg a próbát. Ne
szégyenkezzék, hogy túlságosan szenvedett, s teste elgyengült a fájdalom súlya alatt. Nemes
szíve megtört a felháborodástól és szánalomtól, hogy az emberiség bűneinek és bajainak e sok
tanúságát kellet látnia. Ha kiegyenesedve és segítség nélkül érkezik, kevesebb tisztelettel
fogadtuk volna, mint így, hogy az iszonyattól haldokolva hozták ide. Egy nagyúri várkastély
kriptáit látta, nem egy különleges helyet, amely a benne elkövetett sok bűn miatt vált nevezetessé, hanem hasonlót azokhoz, amelyeknek romjai szerte Európában megtalálhatók; ijesztő
maradványai ezek annak a széles hálózatnak, amellyel a feudális urak annyi századon át
hatalmukban tartották a művelt világot, s vad uralmukkal és a polgárháborúk rémével igájuk
alá vetették a népeket. Ezek az ocsmány építmények, ezek az ijesztő erődök szükségszerű
búvóhelyei voltak minden gaztettnek, amellyel az emberiségnek be kellett mocskolnia magát,
míg a vallásháborúk, a szabadító szekták munkája, s az emberek legjobbjainak vértanúsága
révén fel nem ismerte az igazság eszméjét. Járja végig Németországot, Franciaországot,
Olaszországot, Angliát, Spanyolországot és a szláv földeket; nem járhat be egy völgyet, nem
mászhat meg egy hegyet, hogy ne pillantsa meg maga felett egy ijesztő udvarház döbbenetes
romjait, vagy legalább a lába alatt, a fűben, régi erődítmények maradványait. A hódító jogának véres nyomai ezek, s e jogot a patrícius kaszt gyakorolta a leigázott kasztok felett. És ha
megvizsgálja mindezeket a romokat, ha feltúrja a földet, amely elnyelte őket, s egyre azon
munkálkodik, hogy minden kövüket eltüntesse, mindegyikben ugyanazt találja, amit itt látott:
a börtönt, és a pinceüreget a sok halott számára, szűk, nedves cellákat a jelentősebb rabok
részére, egy zugot, ahol titokban lehet gyilkolni, és egy öreg torony csúcsán, vagy egy mély
föld alatti üregben kínpadokat is engedetlen jobbágyoknak, és a sorozásra nem jelentkező
ifjaknak, akasztófákat katonaszökevényeknek, katlanokat eretnekeknek. Milyen sokan pusztultak el forró szurokban, milyen sokan tűntek el az örvénylő vízben, és milyen sok embert
temettek élve a bányák mélyébe! Ó, ha a várkastélyok falai, a tavak és folyók hullámai; a
sziklák üregei beszélni tudnának, s elmondanák, mennyi gaztettet láttak és rejtettek mélyükbe!
Túlságosan nagy a számuk, semhogy a történelem feljegyezhetné részleteiket.
- De nemcsak megszámlálhatatlan nagyúr, nemcsak a patríciusok fajtája öntözte meg a földet
az ártatlanok vérével. A királyok és a papok, a trónusok és az egyház, íme a gazság bőven
áradó forrása, a rombolás élő erői. Kemény igyekezetünk, komor, de világító gondolatunk ez
ősi várkastély egyik termében gyűjtötte egybe azoknak a kínzóeszközöknek egy részét,
amelyeket az erősek gyűlölete teremtett a gyengék megfékezésére. Aki hall róluk, nem hisz a
szavaknak, aki látja, alig érti őket, s a gondolat nem tudja elfogadni létezésüket. Mégis, ezek
az ocsmány készülékek századokon át működtek királyok palotáiban, kis fejedelmek fellegváraiban, és mindenekelőtt a szent officium börtöneiben; sőt! ma is működnek, noha már
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ritkábban. Még van inkvizíció, van kínvallatás; és Franciaországban, a világ legműveltebb
államában, vannak még vidéki bíróságok, amelyek állítólagos varázslókat égetnek.
- Mert megdőlt-e már a zsarnokság? Nem pusztítanak-e ma is szerte a világon királyok és
fejedelmek? És ha akár a legkisebb közöttük úgy kívánja, nem dúlja-e fel a háború a virágzó
városokat csak úgy, mint a szegények kunyhóit? Nem dolgoznak-e a parasztok ma is jobbágysorban Európa felének földjein? Nem fegyelmezik-e ma is korbáccsal és bottal a csapatokat?
Nem állat módjára, vesszőzéssel és ütlegeléssel idomítják-e a világ legjobb és legbátrabb
katonáit, a porosz katonákat? Nem kancsukával hajtják-e munkára az orosz jobbágyokat?
Nincs-e rosszabb élete Amerikában a négereknek, mint a kutyáknak és a lovaknak? És ha lerombolták is a régi bárók erődjeit, hogy ártalmatlan lakóhelyekké építsék át őket, nem állnake még mindig a királyok várai? Nem sínylődnek-e tömlöceikben rabok, akik között több az
ártatlan, mint a bűnös? És te, testvérem, a legszelídebb és legnemesebb minden nők között,
nem szenvedtél-e te is Spandau erődjében?
- Ismertük nagylelkűségedet, nem kételkedtünk nemes szívedben, emberbaráti érzéseidben,
mégis, minthogy az a sors vár reád, mint a legtöbbre közöttünk, hogy visszatérj a nagyvilágba, fényes udvarokban, uralkodók közelében élj, s ki légy téve, különösen te, álnok
csábításoknak, meg kellett óvnunk e ragyogó és veszélyes élet mámorától; fel kellett hogy
világosítsunk, bármi borzalmas formában történt is ez. Először a reád kényszerített magánnyal
szóltunk szellemedhez, s a könyvekkel is, amelyeket kezedbe adtunk; atyai szavakkal, hol szigorú, hol gyengéd intelmekkel szóltunk szívedhez; szemedhez pedig az ősi misztériumoknál
fájdalmasabb és mélyebb értelmű próbatételekkel szóltunk. Most pedig, ha továbbra is kéred
beavatásodat, félelem nélkül jelenhetsz meg e feddhetetlen, de atyai bírák előtt, akiket már
ismersz, és akik azért ülnek itt, hogy koszorút illesszenek a fejedre, vagy megengedjék, hogy
örökre elhagyj minket.
E szavakra Marcus felemelve karját, megmutatta Consuelónak a templom kapuját, amely
felett lángbetűkkel gyulladt ki a három szentséges szó, szabadság, egyenlőség, testvériség.
Consuelo oly nagyon összetört és elgyengült testében, hogy már csak szellemében élt. Nem
tudta állva hallgatni Marcus beszédét. Egy oszlop talpára ült, s Liveranira támaszkodott, de
anélkül hogy látta volna, vagy akár gondolt volna rá. S eközben a beavató egyetlen szavát sem
mulasztotta el. Sápadt volt, akár egy kísértet, tekintete merev, hangja elfúló, de arcán nem
látszott az a kábultság, amely az idegrohamokat követi. Kebelében csupa lelkesültség feszült,
de Liverani már nem érezte gyenge pihegését. Fekete szeme, amely kimerültsége és sok
szenvedése miatt mintha mélyebben ült volna arca üregében, sötét tűzben égett. Homlokán
egy finom redő törhetetlen elhatározásáról tanúskodott, az elsőről életében. Szépsége most
félelmetes hatással volt a két jelenlevőre, akik máskor mindig szelídnek és barátságosnak
látták. Liverani remegett, mint a jázminlevél, amelyet az esti szellő simogatott szerelmese
homlokán. Amikor a leány felállt, több erő volt mozdulatában, mint a lovag várta volna; de
aztán térde megtört, s csak a férfi segítségével tudott a lépcsőn felmenni, mégis e kar szorítása, amely mindig annyira megindította, e szív dobogása, amely lángra gyújtotta az övét,
most egy pillanatra sem zavarta meg belső elmélkedésében. S bár érezte Liverani kezében az
ezüst keresztet, a talizmánt, amelyet ő adott neki szerelme tanúságaként, és azért is, hogy
mindig megismerje, most mintha nem is gondolt volna e zálogra, sem a kézre, amely az
övéhez érintette. Consuelo keze dermedt volt a szenvedéstől, s szorítása gépies, mint amikor
egy ágba kapaszkodunk, nehogy a mélybe zuhanjunk; szíve vére nem melengette a fagyos
kezet.
- Marcus - mondta Liverani halkan, amikor társa előrelépett, hogy kopogtasson a templom
kapuján -, ne hagyjon magunkra. A próbatétel nagyon súlyos volt. Félek!
- Szeret téged! - felelt Marcus.
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- Igen, de talán meghal! - mondta Liverani remegve.
Marcus hármat koppantott a kapun, amely megnyílt, s amikor már mindhárman beléptek rajta,
azonnal becsukódott. A többi testvér az oszlopcsarnokban maradt, arra várva, hogy őket is
bebocsássák a beavatás szertartására; mert az utolsó próbatételek és a beavatás közt mindig
volt egy titkos beszélgetés a Láthatatlanok vezetői és a jelölt között.
A templom alakú kioszkot, amely ebben a várkastélyban a beavatások színtere volt, fényűzőn
díszítették, s az oszlopsorban az emberiség legnagyobb barátainak szobrai álltak Jézus
Krisztusé az amfiteátrum közepén emelkedett, s mellette kétoldalt Püthagorasz és Platón,
majd tüanai Apollóniosz Szent János mellett, Abélard mellett Szent Bernát, Husz János és
Prágai Jeromos pedig Szent Katalin és Jeanne d’Arc mellett. De Consuelo nem állt meg, hogy
megnézze a templom díszeit. Teljesen magába zárkózott, s meglepetés és izgalom nélkül látta,
hogy ugyanazok előtt a bírák előtt áll, akik máris oly mélyen megvizsgálták a szívét. Most
nem érzett zavart e férfiak jelenlétében, azzal sem törődött, kik vannak az álarcok mögött, s
látható nyugalommal várta döntésüket.
- Bemutató testvér - szólt Marcushoz a nyolcadik személy, aki a hét bíró előtt ülve a nevükben
beszélt -, kit hozol színünk elé? Mi a neve?
- Consuelo Porporina - felelt Marcus.
- Nem ezt kérdezték, testvérem - szólt közbe Consuelo. - Nem látja, hogy menyasszonyi
ruhában, s nem özvegyi gyászban jöttem ide? Jelentse Albert von Rudolstadt grófnét.
- Leányom - mondta a szóvivő testvér -, az egész tanács nevében szólok most. Kegyed nem
viseli már azt a nevet, amelyre hivatkozik. Rudolstadt gróffal kötött házassága felbomlott.
- Milyen jogon? És mely hatóság rendelkezésére? - kérdezte Consuelo erőteljes, szaggatott
hangon, mintha lázas álmában beszélne. - Semmi teokratikus hatalmat nem ismerek el. Önök
maguk tanítottak arra, hogy csak azokat a jogaikat ismerjem el magam felett, amelyeket
szabad akaratomból adtam önöknek, s csak atyai tekintélyüknek vessem alá magam. De ezt
sem ismerhetném el, ha felbontják házasságomat uram hozzájárulása és az én beleegyezésem
nélkül. Ezt a jogot nem adtam meg önöknek, s ő sem adta.
- Tévedsz, leányom; Albert jogot adott nekünk arra, hogy döntsünk sorsáról és a tiédről; és te
is megadtad, amikor feltártad előttünk szívedet, és bevallottad, hogy mást szeretsz.
- Semmit sem vallottam be - felelt Consuelo -, és megtagadom a beleegyezést, amelyet reám
akarnak kényszeríteni!
- Vezesse be a szibillát - mondta a szóvivő testvér Marcusnak.
Egy teljesen fehérbe öltözött, elfátyolozott arcú magas nő lépett be, s a bírák félkörébe ült.
Ideges remegéséről Consuelo mindjárt felismerte Vanda grófnét.
- Szólj, igazság papnője - mondta a közvetítő -, szólj, a szív legbelsőbb titkainak, legapróbb
rezdüléseinek ismerője és tolmácsa. Albert von Rudolstadt gróf felesége-e ez a nő?
- Hű és tiszteletre méltó felesége - felelt Vanda. - De most ki kell mondanotok válását.
Látjátok, ki vezette ide; látjátok, hogy aki a kezét fogja, az a férfi, akit szeret, övé kell tehát
hogy legyen, mert a szerelem elévülhetetlen joga a házasságnak.
Consuelo álmélkodva fordult Liverani felé, majd a kezére tekintett, amely zsibbadt volt, s
szinte halott a férfi kezében. Mintha egy álom hatalmában lett volna s most kétségbeesett
erőfeszítéseket tenne, hogy felébredjen. Végül kitépte kezét a lovagéból, s amikor tenyerére
nézett, ott látta anyja keresztjének nyomát.

263

- Ez volna az a férfi, akit szerettem! - mondta a szent ártatlanság mélabús mosolyával. - Igen,
gyengéden, bolondul szerettem; de mindez álom volt csupán! Azt hittem, Albert nincs többé,
s önök azt mondták, hogy ez a férfi méltó tiszteletemre és bizalmamra. Aztán láttam Albertot;
beszédéből azt véltem érteni, hogy nem akar többé a férjem lenni, s így nem védekeztem az
ellen, hogy szeressem az ismeretlent, akinek sok gondossága és levelei mámoros vonzódást
ébresztettek bennem. De aztán hallottam, hogy Albert még mindig szeret, s csak erénye és
nagylelkűsége ösztönzésére mondott le rólam. Miért gondolta hát Albert, hogy az én
odaadásom mögötte marad az övének? Mi bűnt követtem el életemben, s miért tartanak
képesnek arra, hogy önző boldogságom kedvéért összetörjem az ő lelkét? Nem, soha nem
szennyezem be magamat ilyen bűnnel. Ha Albert méltatlannak tart, mert hogy egy másik férfi
iránt érzett szerelmet hordoztam szívemben, ha aggálya nem engedi, hogy megtörje ezt a
szerelmet, s nem akar egy nagyobb szenvedélyt ébreszteni bennem, alávetem magam
döntésének; elfogadom a válás kimondását, jóllehet szívem és lelkiismeretem tiltakozik
ellene; de nem leszek más felesége, sem szerelmese. Isten áldja, Liverani, bárki legyen is ön,
akinek csüggedésem egy napján odaadtam anyám keresztjét. Nem érzek szégyent, sem
lelkifurdalást e cselekedetem miatt. Adja vissza e zálogot, hogy semmi se legyen már közöttünk, csak a kölcsönös tisztelet érzése, s a keserűség és erőfeszítés nélkül teljesített kötelesség
tudata.
- Mi nem ismerünk ilyen erkölcsöt, magad is tudod, és nem fogadunk el ilyen áldozatot - szólt
most a szibilla. - Mi a szerelmet akarjuk érvényesíteni és megszentelni, azt az érzést, amelyet
a világ elvet és megcsúfol, a szív szabad választását, két egyaránt szerető lény szent és
önkéntes egyességét. Jogunk van rá, hogy felvilágosítsuk gyermekeinket, megbocsássuk
hibáikat, egyengessük rokonszenveiket, s megtörjük értük a régi társadalom béklyóit. Neked
nincs tehát jogod, hogy áldozatul vesd életed, s ha mi nem hatalmazunk fel reá, nem fojthatod
el a szerelmet kebledben, és nem tagadhatod meg gyónásod igazságát.
- Miért szólnak itt szabadságról, miért beszélnek szeretetről és boldogságról? - kiáltott
Consuelo, kitörő lelkességgel, és valami fenséges fénnyel az arcán bírái elé lépett. - Nem
olyan próbákat kellett-e most megállnom, amelyek örök sápadtságot hagynak a homlokon, a
lélekben pedig legyőzhetetlen szigort? Gyáva és érzéketlen lénynek tartanak-e, s azt hiszik
talán, hogy álmodozással, személyes örömök hajszolásával tölthetem napjaim, miután mindezt láttam és megértettem, miután megismertem az emberek életét s az én kötelességeimet is e
földön? Nem, sose legyen többé részem szerelemben, házasságban, szabadságban, boldogságban, dicsőségben, művészetben, semmiben ne legyen részem, ha ennek ára mások szenvedése
volna, akár a legkisebbé is az emberek között! Nem bizonyították-e be, hogy nincs öröm a
földön, amely nem rövidítené meg egy másik ember örömét? És nincs-e magasabb feladatunk
is, nem csupán az, hogy önmagunkkal törődjünk? Nem így gondolkozik-e Albert is, s nincs-e
jogom, hogy én is így gondolkozzam? Nem azt reméli-e, hogy ezzel az áldozatával is erősebb
lesz, és több lelkességgel és értelemmel munkálkodhat az emberiség javára? Engedjék, hogy
én se legyek kisebb nála. Engedjék meg, hogy elvessem a boldogság hazug és bűnös hiedelmét. Osszanak reám munkát, fáradtságot, fájdalmat és lelkességet! Már csak a szenvedésben
lelhetem örömöm; vértanúságra szomjazom, mióta megmutatták nekem, meggondolatlanul, a
kínvallatás diadaljelvényeit. Ó, milyen szégyenletes volna, ha földi boldogságra vagy nyugalomra áhítoznánk, mikor pedig megértettük kötelességünket. Mert rólunk van szó, énrólam
van szó! Ó, Liverani, ha szerelemmel szeret, holott megállta a próbákat, amelyek most engem
idehoztak, akkor esztelen gyermek csupán, méltatlan a férfi névre, és különösképpen méltatlan arra, hogy áldozatul vessem önnek Albert hősi vonzódását. És te Albert, ha itt vagy, és
hallasz engem, legalább azt tedd, hogy testvérednek szólítasz, kezedet nyújtod, s megsegítesz,
hogy kövesselek azon a nehéz úton, amely Istenhez vezet.
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Consuelo lelkessége elérte tetőpontját; a szavak már nem voltak elegendők, hogy kifejezze
magát. Valami szédület fogta el, s ahogy Püthia papnői vallásos őrjöngésükben sikoltoztak és
önkívületbe estek, Consuelo a számára legtermészetesebb módon adott kifejezést túláradó
izgalmának. Énekelni kezdett, szárnyaló hangon, s ugyanazzal a bensőséges érzéssel, ahogy
valaha Velencében énekelte ugyanezt az áriát, először életében a közönség előtt, Marcello és
Porpora jelenlétében:
I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria!24
Ez az ének azért szakadt ki belőle, mert a zene talán még soha nem fejezte ki ily közvetlen,
sodró erővel a vallásos lelkességet. De Consuelo nem volt elég nyugodt, hogy hatalmában
tartsa és irányítsa hangját; e két sor után máris zokogás szaggatta kebelét, könnyek árja
borította szemét, s szegény leány térdre hullott.
Buzgalmától felvillanyozva a Láthatatlanok felemelkedtek helyükről, mintha illő tisztelettel,
állva akarnák hallgatni a leány ihletett énekét. De amikor látták, hogy izgalma a földre sújtja,
lesiettek az emelvényről, körbe fogták Consuelót, Vanda pedig átölelte, Liverani karjába
vetette, és így kiáltott:
- Nézz reá, és tudd meg, Isten megadta neked a kegyet, hogy a szerelmet és az erényt, a
boldogságot és a kötelességet egyesítsd szívedben.
Consuelo, aki mintha máris egy másik világba emelkedett volna, egy pillanatig semmit sem
hallott, most végre Liveranira nézett, s Marcus ugyanakkor letépte a lovag álarcát. A leány
felsikoltott, s szinte elalélt a férfi keblén: Albert állt előtte. Albert és Liverani ugyanaz a
személy volt.

24

A roppant ég beszéli dicsőségét az Úrnak! (olasz)
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XLI
E pillanatban érces csengéssel megnyílt a templom kapuja, és a Láthatatlanok kettesével
bevonultak. A harmonika, e nemrég feltalált hangszer25 bűvös zengése, ismeretlen csoda
Consuelo fülének, végigáradt a levegőben, s mintha a holdsugarak és az éjszaka éltető szellői
előtt megnyitott kupola magasából szállt volna alá. Lassú virágeső hullott a boldog párra,
amely az ünnepélyes menet közepén haladt. Vanda egy arany triposz mellett állt, s jobb
kezével vakító lángokat és illatos füstfelhőket varázsolt elő, baljában pedig a jelképes virágokból és lombokból font lánc két végét szorította, miután a füzérrel előbb már egybefogta a
szerelmeseket. A Láthatatlanok vezetői - arcukat hosszú, bíbor köpenyükkel eltakarták,
fejüket a rítusuk által megszentelt tölgy- és akáclombok koszorúzták -, kitárt karral álltak,
mintha magukhoz akarnák szorítani a testvéreket, akik mélyen meghajolva egyenként elhaladtak előttük. A vezetőkről az ősi druidák fensége sugárzott; de csak áldásra emelték tiszta
kezüket, amelyet nem mocskolt be vér, s a hivők szívében áhítatos tisztelet helyettesítette a
múlt vallásainak fanatikus félelmét. Ahogy a beavatottak sorra a tekintélyes számadó szék elé
járultak, valamennyien levették maszkjukat, hogy fedetlen arccal köszöntsék e fenséges ismeretleneket, akik csak jóakaratú igazságosságuk, atyai szeretetük és magasrendű bölcsességük
cselekedeteiben mutatkoztak előttük. Hűségesen, s minden gyanakvás és sajnálkozás nélkül
ragaszkodva esküdt vallásukhoz, e párthívek egy pillanatig sem kutattak bűnös kíváncsisággal
az áthatolhatatlan lepel mögött. Pedig nyilván ismerték, anélkül hogy tudtak volna róla, az új
vallás e mágusait, akikkel világi életük során, vagy akár gyülekezeteikben is találkoztak már,
s akik legtöbbjüknek, talán valamennyiüknek, igen jó barátai és meghitt bizalmasai voltak. De
közös kultuszuk gyakorlásában a papok, akár a régi idők jósai, mindig befedték arcukat.
Egyszerű hitek boldog gyermekkora, szent összeesküvések szinte mesebeli hajnala, amelyet
minden időkben az éjszaka misztériuma takar költői homályával! Bár alig egy évszázad
választ el a Láthatatlanok működésétől, létezésük mégis problematikus a történész szemében;
de harminc évvel később az illuminizmus új életet adott a köznapi ember által nem ismert
formáinak, s egyaránt merítve vezetőinek találékony géniuszából és a misztikus Németország
titkos társaságainak hagyományaiból, a legfélelmetesebb és legtudósabb politikai és vallásos
összeesküvéssel rendítette meg a világot. Egy időben valamennyi dinasztiát megingatta
trónusán, de végül vereséget szenvedett, a francia forradalomra hagyva, mintegy elektromos
áramként, szárnyaló lelkességét, égő hitét és félelmetes fanatizmusát. Fél évszázaddal e
sorsjelölte napok előtt, amikor XV. Lajos gáláns uralma, II. Frigyes filozofikus zsarnoksága,
Voltaire szkeptikus és csúfolódó szelleme, Mária Terézia becsvágyó diplomáciája, Ganganelli
eretnek türelme hosszú időre csak hanyatlást, zűrzavart és romlást ígért a világnak, a föld alatt
máris éltek a francia forradalom csírái, és máris erjedtek termékeny eszméi. A fanatikusan
25

Az üvegharmonika, mint mindenki tudja, megjelenésekor oly nagy feltűnést keltett Németországban, hogy egyes költői képzeletű emberek természetfeletti hangokat véltek hallani, s az hitték, hogy
bizonyos misztériumok áldozópapjai idézik fel őket. Ezt a hangszert, amelyet szélesebb elterjedése
előtt mágikusnak tartottak, a német, teozófia hívei egy ideig éppoly vallásos áhítattal tisztelték, mint
a régiek a lantot, vagy a Himalája primitív népei sok más hangszert. A harmonika titkos képírásuk
egyik jele lett: fantasztikus szörny alakjában ábrázolták. A titkos társaságok neofitáit, akik kemény
próbatételeik sok rémülete és izgalma után először életükben hallották, annyira lenyűgözték ezek a
hangok, hogy többen közülük önkívületbe estek. Láthatatlan hatalmasságok énekét vélték hallani,
mivel gondosan elrejtették előlük a hangszert és a játékost. Nagyon érdekes részleteket olvashatunk
arról is, milyen jelentős szerepet játszott a harmonika az illuminátusok beavató szertartásain. (A
szerző.)
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hivő elmék egyetemes forradalomról álmodtak; és miközben a kicsapongás, képmutatás,
hitetlenség uralkodott hivatalosan a világon, egy nagyszerű hit, a jövő mély megérzése, s talán
a mi mai Fourier-nk és Saint-Simonunk terveinél is mélyebb és átfogóbb vállalkozások egyes
kivételes emberek csoportjaiban máris megteremtették a jövő társadalmának eszményi képeit,
szöges ellentétét mindannak, ami történelmet munkáló cselekedeteiket ma is elfedi és elrejti.
Ez a végletes ellentét a tizennyolcadik század egyik legérdekesebb vonása; oly változatos
eszmék, oly sokrétű szellemi törekvések kavarogtak akkor, hogy a történelem filozófusai ma
sem tudják világos és hasznos szintézisüket adni. Mert rengeteg ellentmondó dokumentummal, meg nem értett, s első pillantásra nehezen felfogható ténnyel állunk szemben, s a század
kavargásától megzavart forrásokat is meg kéne tisztítani, hogy megtaláljuk szilárd alapjukat.
Mennyi fáradhatatlan dolgozó maradt a homályban, s vitte magával a sírba hivatása titkát,
mert a kortársak figyelmét a csillogó dicsőségek kötötték le, s ma is az ő ragyogó munkáik
vonzzák a múltba nézők vizsgálódó tekintetét! De lassan világosság lesz e zűrzavarban; és ha
a mi századunk megtalálja a maga lényegét, egyben szülőapjának, a tizennyolcadik századnak
is megfejti lényegét; ez a roppant rejtvény, e világító csillagköd, amelyben oly sok gyávaság
ütközik oly sok nagysággal, oly sok tudás oly sok tudatlansággal, oly sok barbárság oly sok
műveltséggel, oly sok fény oly sok tévedéssel, oly sok elmélyültség oly sok mámorral, oly sok
hitetlenség oly sok hittel, oly sok tudós fontoskodás oly sok léha csúfolódással, oly sok
babona oly sok büszke értelemmel; ez a száz év, amelynek során Maintenon asszony és
Pompadour márkiné, Nagy Péter és II. Katalin, Mária Terézia és Dubarry grófné uralkodott;
Voltaire és Swedenborg, Kant és Mesmer, Jean-Jacques Rousseau és Dubois bíboros,
Schröpfer és Diderot, Fénelon és Law, Zinzendorf és Leibniz, II. Frigyes és Robespierre,
XIV. Lajos és Egyenlőség-Fülöp, Marie Antoinette és Charlotte Corday, Weishaupt, Babeuf
és Napóleon korszaka... e félelmetes laboratórium, amelyben oly sok egybe nem illő formát
dobtak a kohóba, hogy szörnyű forrásuk közben hatalmas füstfelhőket okádtak, s mi ma is e
sötét gomolyagok és zavaros képek sűrűjében járunk.
Sem Consuelo, sem Albert, s a Láthatatlanok vezetői és párthívei sem ismerték e század
mélységes titkait, de valósággal perzselte őket az a vágy, hogy mindent egyetlen rohammal
megújítsanak. Azt hitték, hamarosan megteremtődik számukra az evangéliumi köztársaság,
ahogy Jézus tanítványai is hitték, hogy máris megvalósult Isten uralma a földön, ahogy Csehország taboritái is hittek a paradicsomi államban, s később a francia konvent is eszméi
győzelmében a föld minden táján. De ha nincs ez az esztelen bizakodás, hogyan volna maradéktalan hűség; ha nincs nagy őrület, hogyan volnának nagy eredmények? Ismernénk-e az
emberi testvériség eszményét Jézus, az isteni álmodó utópiája nélkül? És franciák volnánk-e
még a megszállott Jeanne d’Arc ragályos látomásai nélkül? S meghódítottuk volna-e, ha
nincsenek a tizennyolcadik század nemes ködképei, az egyenlőség első elemeit? Titokzatos
forradalom volt ez, amelyet a szektái sorra megálmodtak, s az előző század misztikus
összeesküvői már ötven évvel kirobbanása előtt lényegében megjósoltak, egy teljes politikai
és vallásos megújulás eljövetelét látva benne, viszont sem Voltaire, sem kora higgadt elméi,
sőt II. Frigyes, a logikus és hideg erő nagy megvalósítója sem látta előre váratlan viharait és
gyors összeomlását. A leghívőbb lelkek éppoly kevéssé olvastak a jövőben, mint a legbölcsebb szellemek. Jean-Jacques Rousseau megtagadta volna művét, ha álmában meglátja a
Hegypártot, és felette a guillotine árnyékát; Albert von Rudolstadt megint dermedt őrültségébe süppedt volna Schreckenstein barlangjában, ha feltárják előtte e vérrel áztatott dicső
napokat, amelyeket Napóleon zsarnoksága, majd a régi rend helyreállítása követett, hogy
társadalmunk aztán a legocsmányabb anyagi érdekek hajszolásában keresse létének értelmét;
mert ő lelkesen hitte, hogy munkája révén azonnal és örökre ledőlnek a bitófák és összeomlanak a börtönök, a kaszárnyák és a kolostorok, a pénz és a hatalom fellegvárai!
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Most még álmodtak e nemes gyermekek, s álmaiknak adták éltük dús kincseit. Századuk
szülöttei voltak ők, sem többé, sem kevésbé, mint koruk ügyes politikusai és bölcs filozófusai.
Ők sem látták, sem világosabban, sem kevésbé világosan, a jövő teljes igazságát, a nagy ismeretlent, amelyre mindannyian a lehetőségeinkből fakadó tulajdonságokat aggatjuk, és amely,
fiaink szeme előtt megjelenve, valamennyiünket megcáfol és igazol, ezer színt viselve császári tógáján, de amelynek mindegyikünk előkészítette egy kis darabját. Szerencsére minden
század pompásabbnak látja, mert minden század egyre több munkást ad diadala megvalósítására. Azok pedig, akik szeretnék elszaggatni és örök gyásszal borítani bíborát, semmit sem
tehetnek ellene, mert nem is értik. A jelen valóság rabszolgái lévén nem tudják, hogy a halhatatlannak nincs kora, s aki nem annak álmodja, ami holnap lehet, nem látja annak, aminek ma
kell lennie.
Albert, áradó örömének e pillanatában, mikor Consuelo tekintete már elbűvölten kereste az
övét, Albert, megfiatalodva az egészség minden jótéteményétől, és megszépülve a boldogság
mámorában, azt a mindenható hitet érezte szívében, amely megmozgatja a hegyeket, ha ugyan
most más hegy is nehezedett reá, nemcsak a mámorától megzavarodott értelem súlya.
Consuelo úgy állt végre előtte, mint az istenek kedvelt művészének Galateája, ahogy a
szerelem és élet kettős igézetére ébred. Néma áhítatában, s angyali dicsfénnyel arcán, a leány
most, először életében, vitathatatlanul és csorbítatlanul szép volt, mert most létezett először
teljes valóságában. Ragyogó derű világított homlokán, s nagy szemében a lélek gyönyöre
égett, aminek az érzéki mámor gyenge visszfénye csupán. Azért volt ily szép, mert nem tudta,
mi történik szívében és arcán. Csak Albert létezett számára, vagy inkább ő már csak
Albertban létezett, s csupán szerelmesét érezte méltónak, hogy egész lelkével tisztelje és
határtalanul csodálja. Mert Albert is megváltozott, és mintegy természetfeletti sugárzás vette
körül, ahogy Consuelo rátekintett. Tekintetének mélyén még ott látta a múlt nemes fájdalmainak ünnepélyes nagyságát; de e régi keserűségek semmi nyomát nem hagyták vonásain a
testi szenvedésnek. A feltámadt vértanú békéje világított Albert homlokán, a győztesé, aki
érzi, hogy a vérétől áztatott föld eltűnik alóla, s egy végtelen kárpótlást ígérő menny nyílik
meg felette. Ihletett művész soha, az antik művészet vagy a keresztény művészet legszebb
napjaiban sem alkotott nemesebb figurát a hős vagy a szent ábrázolására.
A Láthatatlanok, akiket ugyancsak ámulat fogott el, körülvették, és pár pillanatig mozdulatlanul, nemes gyönyörűséggel nézték ezt a szép párt, amely makulátlanul tiszta volt Isten
előtt, és gyermekin boldog az emberek előtt. Most húsz mély férfihang szélesen szárnyaló, ősi
egyszerűségű dalba fogott: Ó, szent frigy, áldott menyegző! Porpora írta a zenéjét; elküldték
neki a szöveget, nászdalt kérve egy nevezetes esküvőre; bőségesen jutalmazták, s az öreg
mester sohasem tudta meg, kinek köszönheti ezt a jótéteményt. Ahogy Mozart, halála előtt,
egy titokzatosan rendelt Requiemben legmélyebb ihletének tudott páratlan formát adni, a vén
Porpora is fiatal kora lángolásával írta ezt a nászdalt, amelynek költői rejtelmessége fellobbantotta képzeletét. Consuelo már az első ütemekben felismerte drága mesterének stílusát;
és nagy erőfeszítéssel elfordítva tekintetét szerelmeséről, nevelőapját kereste az énekesek
közt; de csak szelleme volt ott. A kitűnő előadók közt Consuelo mégis több barátját ismerte
fel, Trenck bárót, Porporinót, a fiatal Bendát, Golovkin grófot, Schubartot, Eon lovagot,
akivel Berlinben már találkozott, és akinek, akárcsak egész Európa, ő sem ismerte igazi
nemét, Saint-Germain grófot, Cocceji kancellárt, Barberini kisasszony férjét, Nicolai könyvkereskedőt, Gottliebot, akinek szép hangja valamennyiükét túlszárnyalta, s végül Marcust,
akit Vanda mutatott neki egy határozott mozdulatával, de Consuelo a szeretet ösztönével is
felismerte vezetőjét, aki a Láthatatlanoknak bemutatta, s a keresztapa vagy választott apa
tisztségét is ellátta mellette. Valamennyi Láthatatlan megnyitotta és hátrahajtotta gyászos,
fekete köpenyét, és választékosan egyszerű bíbor és fehér ruhájuk, amelyet aranylánc és a
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rend jelvényei ékesítettek, ünnepi fényt adott gyülekezetüknek. Álarcukat kezükben tartották,
készen rá, hogy az épület kupolájába rendelt vigyázó első jelzésére megint elfedjék arcukat.
A szónok, aki egyben tolmács volt a Láthatatlanok vezetői és a párthívek között, szintén
levette álarcát, és ékes szavakkal üdvözölte a boldog jegyespárt. N... herceg volt ez a férfi, a
gazdag fejedelem, aki minden vagyonát, tehetségét, lelkes buzgalmát a Láthatatlanok művének szentelte. Ő volt a gyülekezet házigazdája, s palotája már jó ideje az avatatlan szemek elől
rejtőzködő Vanda és Albert lakóhelye. Ebben az épületben tartották a rend számadó székének
legjelentősebb üléseit, bár máshol is összejöttek, s itt, a rendkívüli eseteket kivéve, csak
évenkint egyszer, néhány egymást követő nyári napon gyűléseztek. A herceg ismerte a
vezetők minden titkát, s velük és nevükben tevékenykedett; de kilétüket nem árulta el, s
egymaga vállalva munkájuk minden kockázatát, ő volt tolmácsuk, s a látható személy, aki a
párthívekkel a kapcsolatot fenntartotta.
Az új házasok jó szívvel válaszoltak testvéreik örömének és szeretetének sok megnyilvánulására, majd mindenki helyet foglalt, s a herceg, átvéve a szónok testvér szerepét, így buzdította
a virággal koszorúzott és az oltár előtt térdelő párt:
- Kedves jó gyermekeim, az igaz Isten nevében, aki a hatalom, szeretet és értelem; s utána a
három erény nevében, amely az Istenség visszfénye az emberi lélekben, s nevük tevékenység,
könyörület és igazságosság, megvalósításuk pedig: szabadság, testvériség, egyenlőség, vagyis
a mi formulánk nevében; végül a Láthatatlanok számadó székének nevében, amely a
buzgalom, a hit és a tanulmány hármas kötelességének, vagyis a politikai, erkölcsi és vallásos
igazságok hármas kutatásának szenteli napjait: Podjebrád Albert és Consuelo Porporina,
ezennel megerősítem és hatályosnak jelentem ki a házasságot, amelyet Isten előtt, rokonaitok
előtt, sőt a keresztény vallás egy papja előtt az 175... év... havának... napján az Óriások kastélyában kötöttetek. Ez a házasság törvényes volt az emberek előtt, de nem volt törvényes Isten
előtt. Három körülmény hiányzott, hogy érvényes legyen; először: a feleség maradéktalan
szándéka, hogy együtt éljen urával, akit már megérinteni látszott a halál; másodszor a megerősítés egy oly erkölcsi s vallásos tekintély részéről, amelyet a férj elfogad és elismer;
harmadszor: egy itt jelenlevő személy áldása, akinek nevét nem szabad kimondanom, de akit
szoros vérségi kötelék kapcsol az egyik házastárshoz. Ha most ez a három feltétel teljesedett,
s egyikük sem él kifogással vagy ellenvetéssel, egyesítsétek kezeiteket, s helyetekről felállva
hívjátok tanúul az eget, hogy szabadon, s szerelmetek szentségétől áthatva cselekesztek.
Vanda, aki most sem fedte fel arcát a testvérek előtt, megfogta két gyermeke kezét. A gyengédség és a lelkesség egyetlen lendületével álltak fel, mintha egy test volnának mindhárman.
Most kimondták az esketés igéit, s az új kultusz egyszerű, megható szertartásait az odaadó
áhítat légkörében hajtották végre. A kölcsönös szerelem egyezségét nem közönyös tanúk előtt
mondták ki, inkább valamennyien átérezték ennek az erkölcsi kapcsolatnak a jelentőségét. A
jelenlevőket is felhívták, adják áldásukat e frigyre, a velük közös hitet valló fiatalok egybekelésére. A házastársak fölé emelték hát karjukat, hogy megáldják őket, majd megfogva
egymás kezét, élő falat, a testvéri szeretet és a vallásos egyezség láncát fonták köréjük, és
esküt tettek, hogy mindig segítik és oltalmazzák őket, megvédik becsületüket és életüket,
szükség esetén támogatást adnak nekik, megsegítik őket a jóban, ha megtántorodnának az
erény nehéz gyakorlásában, mindenképpen és minden alkalommal megóvják őket, amennyire
csak tehetik, a világ üldözésétől és csábításától; végül hogy olyan szent, szívélyes és komoly
szeretettel lesznek mindig irántuk, mintha név és vér szerinti rokonaik volnának. Ezt a
formulát a szép Trenck báró mondta valamennyiök nevében ékes és egyszerű szavakkal, majd
a házastársakhoz fordulva így folytatta:
- Albert, a régi társadalom, amelytől titokban elváltunk, hogy egy nap a magunk képére formáljuk, természetes és bűnös szokássá tette, hogy a férj egy megalázó és zsarnoki tekintély
269

nevében kívánjon hűséget feleségétől. Ha az asszony bűnbe esik, a férfi köteles megölni
vetélytársát; arra is joga van, hogy feleségét is megölje, vagyis, ahogy mondják, vérrel mossa
le a becsületén ejtett foltot. Ezért e vak és romlott régi világban minden férfi természetes
ellensége e féktelenül védelmezett boldogságnak és becsületnek. Bármely barát, sőt testvér is
úgy érzi, hogy joga van elrabolni barátja vagy testvére feleségének szerelmét; vagy legalábbis
gyáván és kegyetlenül szívesen elszórakozik azzal, hogy barátját féltékennyé tegye, és nevetségessé azért, hogy vigyáz a feleségére, s hogy gyanakvást és zavart keltsen a házastársak
között. Itt, te is tudod, másként értjük a barátságot, a becsületet és a családi büszkeséget.
Testvérek vagyunk Isten előtt, és aki közülünk csak merész és hitszegő tekintetet is vetne
testvére feleségére, szemünkben a szíve mélyén máris a házasságtörés bűnét követné el.
A testvérek egyetlen lendülettel, megindultan emelték fel kardjukat, és megesküdtek, inkább
maguk ellen fordítják fegyverüket, de soha meg nem szegik az esküt, amelyet Trenck báró
valamennyiük nevében mondott.
Most a szibilla lelkes elragadtatásában, ami mindig oly nagy hatással volt a párthívek képzeletére, s gyakran a vezetők véleményét és döntéseit is megváltoztatta, megtörte a kört, és az
ünneplők közé lépett. Mindig határozott és lángoló szavai lenyűgözték hallgatóit; magas
alakja, sovány testén lebegő köntöse, méltóságteljes, jóllehet erőtlen tartása, fátyollal fedett
fejének görcsös reszketése, s mindemellett valami mondhatatlan báj, hajdani szépségének e
vonzó visszfénye, ami egy nőnél oly lenyűgöző, hogy akkor is hat még, amikor már eltűnt, s
megindítja a lelket, ha az érzékeket nem is tudja többé felgyújtani; és elhaló hangja is, amely
indulatának tüzétől furcsa, érdes csengést kapott: minden csak fokozta e különös lény titokzatosságát, amely első pillanatban szinte ijesztő volt, hogy aztán meggyőző erővé és ellenállhatatlan varázzsá nemesedjék.
Mindannyian elnémultak, hogy hallják az ihletett nő szavát. Consuelót éppúgy meghatotta a
magatartása, mint a többieket, vagy talán még inkább, mivel ő ismerte kalandos életének
titkát. Valami akaratlan félelem bujkált benne, s reszketve tűnődött, a való világhoz tartozik-e
ez a sírjából szabadult kísértet, s ha már elmondta jóslatát, nem száll-e a magasba triposzának
lángjával, amelynek fényében kékesen áttetsző lett alakja.
- Rejtsétek el szemem elől e csillogó fegyvereket! - kiáltott a reszketeg Vanda. - Istenkáromló
eskü az, amelyet a gyűlölet és gyilkolás eszközével erősítenek meg. Tudom, hogy a régi idő
szokása minden szabadnak mondott férfi oldalára kényszeríti ezt a vasat, mint függetlenségének és büszkeségének jelét; tudom, hogy felfogástok szerint, amelyet akaratotok ellenére
megőriztetek a régi világból, úgy vélitek, hogy a kard a becsület jelképe, és szent fogadalmat
tesztek, ha kardotokra esküsztök, mint valamikor a régi Róma polgárai. De most egy fenséges
eskü ellenére cselekesztek. Esküdjetek inkább e triposz lángjára: a láng az élet, a fény és az
isteni szeretet jelképe. S nektek még látható képekre és jelvényekre volna szükségtek?
Bálványimádók vagytok talán, s a templomunkat díszítő alakok mást is jelenthetnek nektek,
nem csupán eszményeket? Esküdjetek hát inkább saját érzelmeitekre, legjobb ösztöneitekre,
saját szívetekre; s ha már nem mertek esküdni az élő Istenre, az örök és szent igaz vallásra,
esküdjetek a szent Emberiségre, bátorságtok dicső lendületére, e fiatal nő tisztaságára és férje
szerelmére. Esküdjetek Consuelo tehetségére és szépségére, hogy soha vágyatok s egyetlen
rossz gondolatotok sem érinti a házasság e szent frigyszekrényét, ezt a láthatatlan és misztikus
oltárt, amelyre angyalok keze véste és rögzítette a szerelem esküjét...
- Tudjátok-e, hogy mi a szerelem? - folytatta a szibilla, miután egy pillanatra megpihent, s
hangja most egyre tisztább, egyre áthatóbb lett. - Ha tudnátok, rendünk tisztelt vezetői és
kultuszunk papjai, soha nem engednétek kimondani jelenlétetekben az örök ígéret formuláját,
mert csak Isten erősítheti meg, és ha emberek teszik, a legistenibbet sértik meg minden misztériumok között. Milyen erőt adhattok egy kötelezettségnek, amely léténél fogva csoda? Igen,
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csak csodának nevezhetjük két akarat engedményét, hogy egyetlen akaratba olvadjanak; mert
az isteni jog értelmében minden lélek örökké szabad. És mégis, valahányszor két lélek a
szerelem révén egymásnak adja és egymáshoz láncolja magát, e kölcsönös birtoklásuk, mivel
isteni jogú, nem kevésbé szent, mint egyéni szabadságuk. Láthatjátok tehát, hogy csoda van
itt, s Isten ennek misztériumát is örökre önmagában őrzi, akár az életét és a halálét. Megkérdezitek ettől a férfitól és ettől a nőtől, vajon kizárólagosan egymáséi akarnak-e lenni ebben az
életben; s az ő buzgalmuk oly nagy, hogy így felelnek: „Nem csupán ebben az életben, hanem
az örökkévalóságban is.” Isten tehát, a szerelem csodájával, több hitet, több erőt, több erényt
ad nekik, mint amit ti kérhetnétek vagy kívánni mernétek tőlük. Vessük hát el a szentségtörő
esküket és a durva törvényeket! Hagyjuk meg nekik az eszményt, és ne a törvény láncaival
kössük őket a valósághoz. Hagyjátok Istenre, hogy tovább művelje csodáját. Készítsétek elő a
lelkeket, hogy e csoda bennük teljesedjék, formáljátok őket a szerelem eszményére; kérdezzétek, tanítsátok, bizonyítsátok és magasztaljátok a hűség dicsőségét, mert nélküle nincs
erkölcsi erő, sem tiszta szerelem. De ne vállaljatok részt, mint a katolikus papok, mint a régi
világ tisztségviselői, az eskü vételében. Mert, s ezt ismét el kell mondanom, emberek nem
vállalhatják felelősségét, és nem lehetnek őrzői egy csoda örök megvalósulásának. Mit tudtok
ti az Örökkévaló titkairól? Beléptünk-e már a jövő templomába, a mennyei világba, ahol, mint
mondják, az ember úgy beszél Istennel a szent lombok alatt, mint barát a barátjával? Az Úr
szája mondta-e ki a feloldhatatlan házasság törvényét? Meghirdették-e a földön szándékait?
És ti, emberek fiai, egyértelműen valljátok-e ezt a törvényt? Vajon Róma főpapjai, ők, akik
csalhatatlanoknak mondják magukat, soha nem törték-e meg a házastársi frigy egyezségét? E
főpapok nem egy valóságos válást szentesítettek érvénytelenség ürügyén, s a történelem
feljegyezte évkönyveiben ezeket a botrányokat. És keresztény társadalmak, a görög egyház, a
református szekták Mózes hitének és minden régi vallásnak példáját követve a mi modern
világunkban nyíltan hirdetik a válás törvényét. Lehet-e tehát szent és hatályos egy Isten előtt
tett eskü, amikor, mint látjuk, emberek feloldozhatnak alóla? Ó, ne rontsátok meg a szerelmet
a házasság gyalázatával! Csak kárára lehettek a tiszta szívekben! Buzdításokkal, imákkal,
tiszteletet ébresztő külsőségekkel, megindító szertartásokkal szentesítsétek a házastársak
egyezségét; ezt kell tennetek, ha papjaink, vagyis barátaink, vezetőink, tanácsadóink, vigasztalóink, felvilágosítóink vagytok. Készítsétek elő a lelkeket szentség áhítatára; s ahogy egy
családapa a jólét, a becsület és a biztonság feltételeit akarja megadni gyermekeinek, ti, akik
szellemi atyáink vagytok, munkálkodjatok szüntelenül oly feltételek megteremtésén, amelyek
fiaitok és leányaitok számára az igaz szerelem, az erény és az odaadó hűség teljesedését
adják. És amikor vallásos próbatételek elé állítjátok őket, hogy meggyőződjenek, nem
kapzsiság, hiúság, léha mámor, vagy az eszményt megtagadó érzéki elvakultság vezeti-e őket
kölcsönös vonzalmukban; amikor már felismertétek, hogy megértik érzelmük nagyságát,
kötelességeik szentségét és választásuk szabadságát, csak akkor engedjétek, hogy egymásnak
adják magukat, s lemondjanak egymás javára elidegeníthetetlen szabadságukról. És családjuk
és minden barátjuk, és a hívek nagy családja is erősítse meg veletek egyetemben ezt az
egyezséget, amelyet a szentség ünnepélyessége tesz tiszteletre méltóvá. De jól figyeljetek
szavamra: ez a szentség vallásos engedély legyen, atyai és társadalmi felhatalmazás, bátorítás
és biztatás a fogadalom elévülhetetlen voltára; de soha parancs, sem kötelezettség, sem a
fenyegetés és büntetés törvénye, sem kényszerű rabszolgaság, amely botrányt, börtönt,
rabláncot ígér hitszegés esetén. Mert ha nem így cselekedtek, soha nem valósul meg e földön
a csoda tartós teljességében. Az örökké termékeny gondviselés, Isten, aki fáradhatatlanul adja
kegyelmét, mindig is elétek állít fiatal, lelkes és ártatlan párokat, amelyek jóhiszeműen
fogadnak hűséget a földi életben és az örökkévalóságban. De a ti vallásellenes törvényetek és
emberellenes szentségtek mindig is megtöri bennük a kegyelem hatását. A házastársi jogok
nemek szerinti egyenlőtlensége, a társadalmi törvények által szentesített romlottság, a
közvélemény kettős ítélete a kötelezettségekről, a házastársi becsület hamis értékelése, és sok
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más képtelen fogalom, amelyet az előítélet teremt a rossz intézmények következtében, mindig
is megtörik a házastársak hitét, és elsorvasztják lelkességüket; és a legőszintébbek, s akik leginkább hajlanak a hűségre, ők lesznek az elsők, akik elkeserednek, megijednek attól, hogy
örökre elkötelezték magukat, és hamarosan kiábrándulnak egymásból. Mert, ha azok az emberek ártják bele magukat, akik a tudatlanság és erőszak igájában sínylődnek, az egyéni szabadságról való lemondás valóban ellene van a természet akaratának és a lelkiismeret szavának; de
megfelel a nemes szívek óhajának, és szükséges az erős akarat vallásos ösztöneinek, ha Isten
lehetőséget ad, hogy megküzdjünk minden kelepcével, amit az emberek a házasság köré
állítottak, hogy a szerelem, a boldogság és az erény sírjává, s mint atyáink mondták, a régi
Lollardok, akiket ti jól ismertek és gyakran idéztek, hites prostitúcióvá tegyék. Adjátok meg
tehát Istennek, ami Istené, és vegyétek el a császártól, ami nem a császáré.
- Ti pedig, fiaim - folytatta a csoport közepére lépve -, akik megesküdtetek, hogy nem sértitek
a házastársi köteléket, olyan fogadalmat tettetek, amelynek talán nem értitek jelentőségét.
Nagylelkűségtek indulatának engedelmeskedtetek, s jó szívvel válaszoltatok a becsület hívó
szavára; ez méltó hozzátok, egy diadalmas hit tanítványaihoz. De tudjátok meg, hogy esküvéstekkel nem csupán erényetekről tettetek hitet. Egy elvet szentesítettetek, amely nélkül
nincs tisztaság, sem házastársi hűség. Éljetek tehát eskütök szellemében, és ismerjétek fel
annak igazságát, hogy az egyén hatékony erénye nem valósulhat meg, ha a társadalom tagjai
nem támogatják egymást erényességükben.
- Ó, szerelem, ó, felséges láng! mily hatalmas és mily törékeny vagy! egyszeriben az ég felé
törsz, hogy aztán mindjárt elhamvadj! A mennyek villáma vagy, s mintha egész életünket
fénybe borítanád, mégis ellobbansz, mielőtt végére érnénk, mert félünk, hogy elpusztulunk
perzselésedtől! Mindnyájan érezzük, hogy te vagy az istenadta éltető tűz, s aki közülünk
kebelébe fogadhatna, s ott őrizhetne halálának órájáig, végig egyformán lobogón, egyformán
teljesen, a legnagyobb és legboldogabb volna az emberek között. Az eszmény tanítványai
tehát mindig arra igyekeznek, hogy szentélyt emeljenek számodra lelkükben, hogy ott jól
érezzed magad, s ne siess távozásoddal visszakívánkozva az égbe. De, sajna, te, akit erénnyé
magasztosítottunk, s az emberi társadalom egyik alapjává tettünk, hogy kedvünkre tisztelhessünk, te nem akartál intézményeink láncában vergődni, s szabad maradtál, mint a madár,
és szeszélyes, mint a láng az oltáron. Csak nevetsz fogadkozásainkon, szerződéseinken, s még
akaratunkon is. Menekülsz tőlünk, bár mindent elkövettünk, hogy erkölcseinkben rögzítsünk.
Éppoly kevéssé lakozol az éber őrszemek által vigyázott háremben, mint a papi fenyegetés, a
bírói határozat és a közvélemény jármába préselt keresztény családban. Honnan tehát
állhatatlanságod és hálátlanságod, ó, titokzatos varázs, szépséges szerelem, amelyet oly kegyetlenül egy gyermeki és vak isten képében ábrázolnak? Mennyi gyengédséget és megvetést
kelthetnek tehát benned ezek az emberi lelkek, amelyeket sorra lángra gyújtasz, hogy aztán
csaknem valamennyit a megbánás, a sajnálkozás, vagy, ami még borzalmasabb, az utálat
posványába lökjed? Miért van, hogy térden állva szólítanak földtekénk minden részén, hogy
magasztalnak és istenítenek, hogy isteni költők úgy énekelnek rólad, mint a világ lelkéről,
hogy barbár népek, az elhunyt férj halotti máglyájára lökve az özvegyeket, emberáldozatot
mutatnak be neked, hogy fiatal szívek legédesebb álmaikban hívnak, s az aggastyánok átkozzák az életet, amikor egyedüllétük borzalmában magukra hagyod őket? Miért ez a hol fenséges, hol fanatikus kultusz, amellyel az Emberiség arany gyermekkorától a mi vaskorunkig
mindig is körülvettek, ha csak agyrém volnál, a mámor egy pillanatának álma s az érzékek
féktelenségének csapongó képzelődése? Nyilván azért, mivel nem közönséges ösztön, nem az
állatiság puszta szükséglete vagy! Nem, te nem a pogány lelkek vak gyermeke vagy, hanem
az igaz Isten fia, s egyik eleme az istenségnek! De eddig csak tévedéseink ködfelhőjén
keresztül mutatkoztál előttünk, és nem akartál megtelepedni köztünk, mivel nem akartad
besározni magadat. Egy nap visszajössz közénk, mint Astraea mesebeli idején, mint a költők
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látomásaiban, s amikor magasztos erényeink méltóvá tesznek minket, hogy ily vendéget
fogadjunk körünkben, állandó lakója leszel földi paradicsomunknak. Ó, milyen boldogan
fognak élni akkor az emberek itt a földön, s milyen jó lesz annak, aki itt születik! Mindannyian testvérek leszünk, s a férfi és a nő szabadon köti és szabadon tartja fenn házasságát,
pusztán azzal az erővel, amit belőled merítenek; nem ismerik többé azt az iszonyatos,
lehetetlen harcot, amelyet a hitvesi hűségnek a züllöttség, a képmutató csábítás, a féktelen
erőszak, az álnok barátság és a tudatos rontás istentelen próbálkozásai ellen kell vívnia, minden férj csak tiszta leánytestvéreket lát maga körül, gyengéd és féltékeny őrzőit testvérüknek,
akit ők adtak neki élettársul, s minden feleség férje testvéreit ismeri meg a többi férfiban,
testvérük nyugalmának és méltóságának született oltalmazóit, akik elégedetten és büszkén
szemlélik e családi boldogságot! Akkor a hűséges feleség nem lesz már magányos virág, aki
elrejtőzik, hogy becsülete törékeny kincsét őrizze, nem lesz elhagyott áldozat, akit magánya
és könnyei emésztenek, mert nem tudja újra fellobbantani ura szívében azt a tüzet, amely az
övében tiszta lánggal ég. Akkor a fivér nem kényszerül rá, hogy megbosszulja leánytestvérét,
s egy hamis becsület látszatának védelmében megölje azt, akit testvére szeret és fájdalmasan
megsirat; az anya nem remeg többé leányáért, s a leány nem pirul anyja miatt; s főleg a férj
nem lesz gyanakvó, sem zsarnoki; a feleség pedig elveti magától az áldozat keserűségét vagy
a rabnő indulatait. A család mosolygó, nyugodt szentélyében nem dúlnak többé borzalmas
kínok és égbekiáltó igazságtalanságok. A szerelem tartós lehet; s ki tudja? egy nap a pap és a
tisztségviselő, jogosan számolva a szerelem örökös csodájával, talán már Isten nevében
mondhat ki feloldhatatlan házasságokat, igaz és bölcs szándékkal, nem pedig bolond és
istentelen módon, ahogy ma tudta nélkül cselekszi.
- De a jutalom napjai még nem jöttek el. Itt, e titokzatos templomban, ahol, az Evangélium
szava szerint, ketten vagy hárman együtt vagyunk az Úr nevéért, csak álmodhatunk és magunk közt gyakorolhatjuk az erényt. A külső világ száműzetésre, fogságra vagy halálra ítélne,
ha ismerné titkainkat, nem hivatkozhatunk tehát reá mint ígéreteink zálogára és intézményeink biztosítékára. Ne utánozzuk tudatlanságában és zsarnokságában. Erősítsük meg e két
gyermek házastársi szerelmét, mert ők az élő Isten, minden szeretet forgása nevében járultak
elénk az atyai szeretet és testvéri szeretet áldását kérve. Hatalmazzátok fel őket, hogy örök
hűséget esküdjenek egymásnak; de ne írjátok esküjüket egy halotti könyvbe, hogy ezzel
rettegésre és kényszerre emlékeztessétek őket. Hagyjátok őket Isten oltalmában; az ő dolguk
lesz aztán, hogy életük minden napján könyörögjenek neki, tartsa meg épségben a szent tüzet,
amelyet szívükbe oltott.
- Ezt a szót vártam, ihletett szibilla - kiáltott Albert, karjába szorítva anyját, aki már teljesen
kimerült, hogy ily soká beszélt a meggyőződés erejétől fűtve. - A hozzájárulásodat vártam
ahhoz, hogy mindent megígérhessek annak, akit szeretek. Elismerted, hogy ez a legdrágább és
legszentebb jogom. Ígérem tehát neki, és esküvel fogadom, hogy egész életemben csak őt
szeretem, kizárólagosan és hűségesen. Isten legyen a tanúm. Ez, ugye, nem istenkáromlás, ó,
szerelem prófétanője?
- A csoda hatalma alatt állsz - felelt Vanda. - Isten megáldja esküdet, mert ő adta neked a
hitet, hogy kimondjad. Isteni örömeik lelkességében a mindig a legszenvedélyesebb szó a szerelmesek ajkán. Jóslat, amely szívünkből szakad ki. Az örökkévalóság a szerelem eszménye,
ahogy a hit eszménye is. Soha az emberi lélek nem jut oly erőre és éleslátásra, mint a nagy
szerelem elragadtatásában. A mindig, amelyet szerelmesek mondanak ki, belső kinyilatkoztatás tehát, isteni megnyilvánulás, s fölséges fénye, simogató melege egyezségük minden
pillanatát besugározza. Jaj annak, aki könnyelműen él e szent formulával! A kegyelem
állapotából a kárhozat állapotába zuhan: eltörli szívében a hitet, a fényt, az erőt és az életet.
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- Én pedig - szólt most Consuelo - elfogadom esküdet, Albert, s könyörgök, vedd te is az
enyémet. Én is érzem magamban a csoda erejét, s a mindig, amely rövid életünkre szól, egy
pillanat csupán az örökkévalósághoz képest, amelyben neked ígérem magamat.
- Csodálatos, vakmerő leány! - mondta Vanda lelkes mosollyal, amely szinte átsütött fátyolán.
- Istentől kérd az örökkévalóságot azzal, akit szeretsz, jutalmul iránta való hűségedért e rövid
életben.
- Igen - kiáltott Albert, az égnek emelve Consuelónak az övébe kulcsolt kezét -, ez legyen
célunk, reményünk és jutalmunk! Mélyen és forrón akarjuk szeretni egymást létezésünk e
szakaszában, hogy meglelhessük egymást és újra egyesülhessünk a többiben! Ó, érzem, nem
ez első napja egyezségünknek, már szerettük egymást, már egymáséi voltunk az előző életben. Ennyi boldogság nem lehet a véletlen ajándéka. Isten keze irányít és egyesít minket, két
felét annak a lénynek, aki egy az örökkévalóságban.
A házasság ünnepélyes megkötése után, s bár nagyon előrehaladott már az éjszaka, megkezdődtek Consuelo végleges beavatásának szertartásai; ennek befejeztével a számadó szék tagjai
visszavonultak, a vendégek pedig a szent erdő lombjai alatt sétálgattak, majd a testvéri egyesség lakomájához ültek. A herceg, vagyis a szónok testvér foglalta el az első helyet, s ő magyarázta meg Consuelónak a mély és megható jelképeket. A vacsoránál a rend bizonyos fokozataival felruházott hűséges szolgák segédkeztek. Karl bemutatta Consuelónak Matthäust, s a
leány most végre láthatta az öreg komornyik becsületes, szelíd arcát; de csodálattal figyelte,
hogy a magasabb fokozatú párthívek nem alsóbbrendű lényként kezelik ezeket a tiszteletreméltó inasokat. Semmi különbséget sem tettek köztük s a rend kiemelkedő tagjai közt,
bármilyen ranggal büszkélkedhettek is emezek. A szolgáló testvérek, így szólították őket,
szívesen és nagy örömmel vitték körbe az italokat és az ételeket; már a lakoma előkészítésénél is ők felügyeltek, magát az étkezést pedig vallásos szertartásnak, mintegy eucharisztikus
húsvétnak tekintették. Szolgálatuk nem volt tehát alacsonyabb rendű, mint a levitáké, akik a
templomi istentisztelet részleteit irányítják. Valahányszor új fogásokat hoztak az asztalra, ők
maguk is leültek, s nem a vendégektől elkülönített helyekre, hanem azokra a székekre,
amelyeket a lakomázók sorában nekik tartottak fenn. A vendégek pedig egymással versengve
töltöttek nekik és rakták meg tányérjukat. Akárcsak a szabadkőműves lakomákon, itt is,
valahányszor ajkukhoz emelték a kupát, mindig valami nemes eszmét, bátor véleményt vagy
magasztos pártfogást idéztek. De ezeken a szívélyes, s egyszersmind komoly ünnepségeken
nem ismerték a szabadkőművesek ütemes kiáltásait, gyermekes taglejtéseit, itt nem voltak
fakalapácsok, sem nagyhangú felköszöntők, s az eszközök jelbeszédét is megvetették. A
szolgáló testvérek udvariasak voltak, alázat nélkül, s szerények kényszeredettség nélkül. Karl
az egyik fogás idején Albert és Consuelo között ült. A leány meghatottan vette észre, hogy ez
a derék és jólelkű parasztember, aki most nagyon csiszoltan viselkedett, s alig ivott, értelmi
képességeit illetően milyen sokat fejlődött; érzelmei gyors és hatékony nevelésével pedig
egészséges vallásos és erkölcsi nézeteket alakítottak ki benne.
- Ó, kedvesem - mondta Consuelo urának, amikor a katonaszökevény már máshová ült, s
Albert foglalta el a helyét -, látod, mi lett a porosz hadsereg megvesszőzött rabszolgájából, a
Böhmerwald féktelen favágójából, Nagy Frigyes gyilkosából! Felvilágosodott és szeretetteljes
tanítástok e rövid idő alatt jámbor, értelmes, igaz emberré formálta a vad banditát, akit a
népek kegyetlen igazsága gyilkosságba űzött volna, hogy aztán korbáccsal és akasztófával
büntesse.
- Nemes lélek - szólt közbe a fejedelem, aki most Consuelo jobbján ült -, még kegyed oktatta
Roswaldban vallásra és könyörületre ezt a gyötrelmeitől megrontott, de jó ösztönökkel
megáldott szívet. Nevelése ezek után már gyors és könnyű volt; és valahányszor helyes útra
kellett terelnünk, egyszeriben engedett, és lelkesen felkiáltott: „- Így mondta a signora is.”
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Higgye meg, a legdurvább embereket is könnyebb felvilágosítani és jóra bírni, mint általában
gondolják, csak éppen törődni kell velük. Mindenekelőtt becsülni és szeretni kell őket, s akkor
őszinte könyörületünkkel és emberi méltóságuk tiszteletben tartásával anyagi helyzetükön is
javíthatunk és önérzetükben is megerősíthetjük őket. De, mint látja, ezek a derék emberek
csak alsó fokozatokat nyerhetnek rendünkben; mert mielőtt apránkint beavatnánk őket
titkainkba, alaposan megvizsgáljuk értelmük fejlettségét és erényeik szilárdságát. Az öreg
Matthäus két fokozattal felette van Karlnak; és ha esetleg nem fog tovább jutni, csak azért
lesz, mivel értelme és szíve nem tudott magasabbra emelkedni. Az alacsony származás vagy a
szerény társadalmi helyzet semmiképp sem befolyásolja döntéseinket; a cipész Gottlieb
például, a spandaui foglár fia elnyerte ugyanazt a fokozatot, amit kegyed, jóllehet a házamban
csak alárendelt beosztása van, ami egyébként teljesen megfelel hajlamainak és szokásainak.
Élénk képzelete, nagy buzgalma a tanulásban, áhítatos erénye, vagyis e csúf testet éltető lélek
szépsége méltóvá tette, hogy velünk egyenlő társként és testvérként fogadjuk templomunkban. Eszmények és erény dolgában szinte semmit sem adhattunk e nemes gyermeknek. Inkább túláradtak benne, s csillapítanunk is kellett túlzott rajongását, és óvnunk erkölcsi és testi
betegségeitől, amelyek őrületbe kergették volna. Környezetének erkölcstelensége, a hivatalos
világ romlottsága egyre ingerelte, bár nem rontotta meg, de csak mi, akik ismerjük Jakob
Böhme szellemét és tudjuk mély jelképeinek értelmét, csak mi győzhetjük meg, anélkül, hogy
kiábrándítanánk, és szedhetjük rendbe misztikus költészetének zavaros szárnyalását, anélkül,
hogy megdermesztenénk buzgalmában és hitében. S mint látta, lelkének gyógyulása testére is jó
hatással volt, egészsége szinte varázslatosan megerősödött, és ijesztő arca is teljesen megváltozott.
A lakoma után felvették köpenyüket, hogy a domb enyhe lejtőjét borító szent erdőben sétáljanak. Felettük az öreg várkastély emelkedett, az elvarázsolt épület, amelyben a próbatételeket
tartották, s Consuelo lassan felismerte az ösvényeket is, amelyeken a vihar éjjelén, nem is
nagyon régen, a romok felé menekült. A sziklák közt, egy kezdetlegesen vájt barlangból,
amely valamikor babonás istentiszteletek helye volt, bő vizű forrás tört elő s hangos
morajlással kereste útját a hangafüvek közt, majd a völgyben azzá a festői patakká szélesedett,
amelyet a kerti lak rabja olyan jól ismert. A szép lombok alatt finom homokkal meghintett
ösvények csillogtak a holdfényben, s bolyongó árnyak csoportjai keresték egymást, elvegyültek, szétváltak, meghitt beszélgetésekbe merültek. Magas rácskerítés szegélyezte a parkot, s
közepén egy tágas, gazdag kioszk emelkedett, a fejedelem kedvenc tartózkodási helye,
amelyet dolgozószobának használt, és amely zárva volt a kíváncsiskodó semmittevők előtt.
Szolgálattevő testvérek csoportjait is lehetett látni, amint a kerítés mentén sétálnak, hogy
figyelmeztessék a testvéreket, ha valami idegen közeledne. Ettől a veszélytől azonban nem
kellett túlságosan tartani. A hercegről úgy tudták, hogy csak a szabadkőműves misztériumokkal foglalkozik, s valóban foglalkozott is velük, bár csak másodsorban; márpedig a
szabadkőművességet abban az időben nem tiltotta a törvény, s az uralkodók, akik be voltak
avatva, vagy úgy vélték, hogy be vannak avatva, támogatták is gyülekezeteiket. Nem sejtették
a belső fokozatok jelentőségét, s nem tudták, hogy ezek, egyre magasabb szintre emelkedve,
végső fokon a Láthatatlanok számadó székét alkotják.
Egyébként is a hivatalos ünnepség, amely vakító fényben fürösztötte a hercegi palota
homlokzatát, teljességgel lekötötte a fejedelem nagyszámú vendégeit, és senki sem gondolt
arra, hogy elhagyja a pompásan kivilágított termeket és a gondosan ápolt új kerteket, s a régi
park sziklái és romjai közt keressen szórakozást. A fiatal Bayreuth őrgrófné, a herceg meghitt
barátnéja, látta el nevében a háziasszonyi tisztet. A herceg rosszullétére hivatkozva visszavonult termeibe; de amikor véget ért a Láthatatlanok lakomája, már ő ült az asztalfőn a palota
jeles vendégeinek vacsoráján. Amikor Consuelo, Albert karjára támaszkodva, meglátta ezeket
a távoli fényeket, Anzoletóra gondolt, s gyermeki ártatlanságában azzal vádolta magát ura
előtt, aki szemére is vetette ridegségét, hogy kegyetlenül és gúnyosan szólt gyermekkora
kedves társáról.
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- Igen, helytelenül viselkedtem - mondta Consuelo. - De nagyon szerencsétlen voltam abban a
pillanatban. Elhatároztam, hogy feláldozom magam Albert grófért, és a fortélyos és kegyetlen
Láthatatlanok megint a veszélyes Liverani karjába löktek. Csupa keserűség volt a szívem. Borzongva éreztem magam mellett azt, akitől, bármennyire fájt, el kellett válnom, s Marcus azzal
akart könnyíteni szenvedésemen, hogy megcsodáltatta velem a szép Anzoletót. Ó, sosem gondoltam volna, hogy egyszer ily közönyösen tekintek majd rá! De azt hittem, próbatételként énekelnem kell vele, s akkor meggyűlöltem, hogy elrabolja tőlem ezt az utolsó pillanatomat, utolsó
boldog álmomat. Most, kedvesem, már keserűség nélkül állnék vele szemben, s akár barátságosan
elbeszélgetnék vele. A boldogság oly jóvá, oly elnézővé teszi az embert! Bár hasznára lehetnék
egy nap, s felkelthetném benne, ha nem is az erény, de legalább a komoly művészet szeretetét.
- Meg is teheted - mondta Albert -, ha majd balsorsának és magányának idején találkozunk
vele. Most, diadala mámorában, nem hallgatna az okos szóra. De ha elveszíti hangját és
szépségét, talán megmenthetjük a lelkét.
- Vállalod ezt a nemes feladatot, Albert?
- Nélküled nem, Consuelo.
- Nem félsz hát a múlt kísértésétől?
- Nem félek; oly önhitt vagyok, látod, hogy semmitől sem félek. A csoda ereje oltalmaz
minden léptemben.
- Engem is, Albert, s egy pillanatig sem tudok kételkedni magamban. Ó, nagyon igazad van,
hogy nincs benned semmi kétség!
Már hajnalodott, s a reggel friss levegője ezer illattal hintette meg a tájat. Szép nyári nap
köszöntött a szerelmesekre. A lombok alatt csalogányok énekeltek, egymással feleselve a
dombtetőkről. Mindig új baráti csoportok vették körül a fiatal házasokat, de ez nem volt
terhükre, s a testvéri barátság, vagy legalábbis a gyengéd rokonszenv melege csak fokozta
mámoruk tiszta érzését. Minden jelenlevő Láthatatlant bemutattak Consuelónak, hogy megismerje új családja tagjait. Ők voltak a rend legértelmesebb, legtehetségesebb, legerényesebb
hívei; egyesek híresek, mások ismeretlenek a külső világban, de munkájuk és mély gondolataik révén híresek a templomban. Meghitt bizalom szövődött plebejusok és patríciusok között.
Consuelo most megtudta valódi nevüket, és a másikat is, amely sokkal költőibb volt, s
amelyet titkos testvéri kapcsolataik során viseltek. Paion, Vesper, Ellopia, Hülasz, Eurüalosz,
Bellerophón, és így tovább. Soha ennyi nemes lélek és érdekes jellem nem volt még körülötte.
Amikor térítő munkájukról beszéltek neki, meg a sok veszélyről, amellyel szembe kellett
nézniök, és sok eredményükről is, Consuelo úgy hallgatta történeteiket, mint megannyi tündérmesét, amelyeknek valóságát nehezen tudta összeegyeztetni a tülekedő, romlott világgal,
amelyet addig ismert. A túláradó barátság és az elérzékenyült tisztelet e megnyilvánulásai,
amelybe árnyéka sem vegyült a fölényes széptevésnek vagy valami veszélyes bizalmaskodásnak, az emelkedett hang, e varázsos, tiszta kapcsolatok, amelyben az egyenlőség és a testvériség legeszményibb vonásai valósultak meg, s végül e friss, bíborszínű hajnal, amely egy
időben aranyozta be életüket és a természetet, mindez isteni álomképekbe ringatta Consuelót
és Albertot. Szerelmesen egymásba karoltak, s egy pillanatig sem gondoltak rá, hogy elhagyják kedves testvéreiket. Erkölcsi mámoruk, amely szelíd volt és édes, akár a reggel friss
levegője, teljességgel betöltötte keblüket és lelküket, s olyannyira feszítette mellüket, hogy
nem látszott rajtuk az izgalom remegése. Trenck báró glatzi rabságának szenvedéseiről és
menekülése veszélyeiről beszélt. Mint Consuelo és Haydn a Böhmerwaldot, ő is gyalog járta
meg Lengyelországot, de farkasordító hidegben, s csupán némi rongyokba burkolózva, s vele
együtt sebesült társa is, a szeretetre méltó Schell, akiről később Trenck emlékirataiban mint a
legjobb barátról szólt. Hegedűje szavával kereste meg a mindennapi szerény falatot, s
játékmestere volt a parasztoknak, akárcsak Consuelo a Duna partján. Aztán halkan Amélie
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hercegasszonyról beszélt, szerelméről és reménykedéséről. Szegény fiatal Trenck! Nem látta a
borzalmas vihart, amely máris a feje fölött tornyosult, mint a boldog szerelmesek sem, akikre
e szép nyári éjszaka tündérálma után csupa harc, csalódás és szenvedés vár majd.
Porporino egy csodálatos himnuszt énekelt a ciprusok alatt, Albert írta ügyük vértanúinak
emlékére; a fiatal Benda kísérte hegedűjén, majd maga Albert vette át tőle a hangszert, s
játékával valósággal elbűvölte a vendégeket. Consuelo nem tudott énekelni, mert sírt örömében és lelkességében. Saint-Germain gróf annyi hévvel, ékesszólással és hitelességgel mondta
el Husz János és prágai Jeromos beszélgetését, hogy aki hallgatta, egy pillanatig sem vonhatta
kétségbe, hogy szemtanúja volt e két nagy ember vitájának. Mert a meghatottság és elragadtatás óráiban az értelem nem tud ellenállni a költészet varázsának. Eon lovag maró szellemességgel és kitűnő érzékkel idézte fel Európa legjelesebb zsarnokainak szánalmas és nevetséges
vonásait, az udvarok bűneit, s arról is szólt, milyen gyenge ez a társadalmi építmény, szinte
úgy tűnik, összeroppan a lángoló lelkesedés szárnycsapásai alatt. Golovkin gróf gyengéd
szeretettel emlékezett barátjának, Jean-Jacques Rousseau-nak nagy lelkéről és gyermeki
hóbortjairól. Ennek a filozofikus (ma azt mondanánk, különc) nagyúrnak gyönyörű szép
leánya volt, akit Rousseau elvei szerint nevelt, s aki egyszerre volt Emil és Zsófia, hol a
legszebb fiú, hol a legelragadóbb leány. Golovkin azt akarta, hogy őt is avassák a rend
misztériumaiba, s Consuelót kérte meg, hogy legyen leányának mestere. A jeles Zinzendorf a
morva herrnhuti szekta szervezetét és evangéliumi erkölcseit ismertette. Tisztelettel kérdezte
Albert véleményét több nehézségről, s Albert szájából maga a bölcsesség szól, mivel megihlette szerelmesének jelenléte és szelíd tekintete. S Consuelo úgy is nézett reá, mint valami
istenre. Az ő szemében minden varázs egyesült Albertban: filozófus volt és művész, szenvedő
vértanú és diadalmas hős, komoly, mint egy sztoikus bölcs, szép, mint egy arkangyal, olykor
vidám s önfeledt is, mint egy gyermek vagy mint egy boldog szerelmes, egyszóval tökéletes,
mint a férfi, akit szeretünk! Consuelo előbb még azt hitte, máris összeesik a fáradtságtól és
izgalomtól, amikor végre kopogtatott a templom ajtaján. Most frissnek és erősnek érezte
magát, amilyen akkor volt, amikor serdülőkora teljében az Adria fövenyén játszott, a tengeri
szél enyhítette forró napsütésben. Érezte, hogy minden pórusával belélegzi, minden idegszálával felfogja az élet teljességét, a boldogság örömét. Nem számolta az órákat; azt szerette
volna, ha soha nem ér véget ez a varázslatos éjszaka. Miért is nem lehet megállítani a napot a
láthatár alatt, olyan hajnalokon, amikor úgy véljük, hogy mindent megkaptunk az élettől, s
lelkességünk minden álma megvalósítható vagy máris megvalósult?
Az ég már bíbor és arany színekben játszott; egy ezüstösen csengő harangszó arra figyelmeztette a Láthatatlanokat, hogy nem rejtőzhetnek többé az éjszaka árnyaiba. Egy utolsó
himnusszal köszöntötték a kelő napot, annak az új időnek jelképét, amelyet megálmodtak és a
világ számára előkészítettek. Majd gyengéd búcsúszavakkal válva el egymástól újabb találkozásokat beszéltek meg, egyesek Párizsban, mások Londonban, megint mások Madridban,
Bécsben, Szentpétervárott, Varsóban, Drezdában, Berlinben. Mindnyájan megfogadták, hogy
egy év múlva, ugyanezen a napon, megint összejönnek az áldott templom kapuja előtt, új
neofitákkal, s a most távol levő régi testvérekkel egyetemben. Majd magukra vonták köpenyüket, hogy elrejtsék gazdag ruházatukat, és nesztelenül eltűntek a park árnyas ösvényein.
Marcus a vízmosáson át a patakhoz vezette Albertet és Consuelót, Karl már ott volt a fedett
gondolával és visszavitte őket a kerti lakba. A küszöbön egy pillanatra megálltak, hogy
megbámulják a fenséges égitestet, amely lassan emelkedett a láthatáron. Eddig Consuelo,
valahányszor Albert szenvedélyes szavaira válaszolt, mindig igazi nevén szólította; de most,
hogy a fiatal férfi ki akarta ragadni a szemlélődésből, amelybe belefeledkezett, Consuelo,
forró homlokát ura vállára hajtva csak ezt tudta mondani:
- Ó, Liverani!
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EPILÓGUS
Ha Albert és Consuelo házaséveiről ugyanolyan hű és részletes anyagot találtunk volna, mint
amely eddigi történetünkben tollunkat irányította, utazásaikról és kalandjaikról szólva hosszasan beszélhetnénk további életükről. De, ó, kíváncsi olvasó, nem tudunk eleget tenni óhajodnak; tőled pedig, fáradt olvasó, már csak egy pillanatnyi türelmet kérünk. Ne vessétek ezt szemünkre, de ne is tudjátok be érdemünkül. Az igazság az, hogy a feljegyzések, amelyek segítségével, ahogy eddig is tettük, elrendezhettük volna e történet eseményeit, egyre ritkábbak
attól a regényes éjszakától kezdve, amelyen a Láthatatlanok körében megerősítették és megáldották két hősünk házasságát. Talán a templomban tett fogadalmuk akadályozta meg őket,
hogy leveleikben bizalmasan szóljanak barátaikkal, vagy éppen ezek a barátok, akik ugyancsak tagjai voltak a misztériumoknak, az üldözés idején szükségesnek vélték, hogy megsemmisítsék levelezésüket. Ettől a naptól kezdve csak valami ködfelhőben, vagy a templom fátyla
mögött, vagy a beavatottak álarca alá rejtőzködve látjuk a fiatal házaspárt. Ha meg, további
kutatások nélkül, azokra a kéziratokra hagyatkoznánk, amelyek életük eseményeiről
megemlékeznek, sokszor tévedésbe vinnénk az olvasót; mert gyakran ellentétes értesüléseink
vannak, s ezek szerint hőseink egy időben több helyen tartózkodnak, vagy különböző irányokba utaznak. De könnyen kitalálhatjuk, hogy ők maguk közölték e valótlan adatokat, mivel
titkos megbízásokat láttak el a rend dolgában, vagy éppen ezer veszély közepette rejtőzködniök kellett a hatalom inkvizítori rendőrsége elől. Azt biztosan állíthatjuk e két test egy
lélekről, amely Consuelo és Albert nevét viselte, hogy szerelmük beváltotta minden ígéretét,
de a sors kegyetlenül meghazudtolta a sok örömet, amelyet e mámoros éjszakán, s ahogy ők
mondták, szentivánéji álmuk varázslatában, felcsillantott előttük. Mégsem voltak hálátlanok a
Gondviselés iránt, amelynek e gyorsan elröppent, de maradéktalan boldogságot köszönhették,
és amely balsorsuk idején is megőrizte bennük a Vanda által megjövendölt szerelem csodáját.
Sok nyomorúságuk, szenvedésük közepette mindig ez édes emléküket idézték fel, az égi
látomást, az istenség ígéretét, hogy tengernyi fáradozásuk, megpróbáltatásuk és áldozatuk
után egy jobb élet lesz osztályrészük.
Ez a történet egyébként is oly titokzatossá válik számunkra, hogy még azt sem tudjuk,
Németország melyik részén található az az elvarázsolt kastély, ahol egy ismeretlen fejedelem,
vadászatok és ünnepségek örve alatt a Láthatatlanok társadalmi és filozófiai összeesküvését
szervezte és irányította. Ők csak jelképes nevén emlékeznek meg erről a fejedelemről, mi
pedig, miután sok fáradsággal megvizsgáltuk, milyen jelöléssel szólanak róla a párthívek, úgy
véljük, hogy ez a név Chrisztophórosz vagy Krisztus hordozója, vagy talán Chrüzosztómosz,
vagyis Aranyszájú lehetett. A templomot, amelyben Consuelo házasságát és beavatását
ünnepelték, ők a költői Szent Grál néven emlegették, s a számadó szék vezetőit templárius
testvéreknek hívták; regényes elnevezések, amelyek a lovagok aranykorának ősi legendáira
emlékeztetnek. Mindenki tudja, hogy e költői fikciók szerint a Szent Grál egy titokzatos
szentélyben, a halandók előtt ismeretlen barlang mélyén volt elrejtve. Itt őrizték a templáriusok, a régi kereszténység e jeles szentjei, akiket már életükben halhatatlanoknak nyilvánítottak, azt az értékes kelyhet, amelyet Jézus, a húsvétot ünnepelve tanítványaival, a kezébe
vett, hogy megvalósítsa az oltáriszentség csodáját. Ez a kehely tartalmazta nyilván az égi
kegyelmet, amelyet hol Krisztus vérével, hol meg könnyeivel ábrázolnak, vagyis az isteni
italt, s egyszersmind az oltáriszentség lényegét, amelyet nem lehet megérteni, de elég látni,
hogy testben, lélekben megváltozzunk, és örökre megszabaduljunk a haláltól és a bűntől. A
jámbor lovagok, akik ijesztő fogadalmak, iszonyatos önsanyargatások és világrengető kalandok után a kóbor lovag aszketikus életére adták magukat, azt a célt tűzték maguk elé, hogy
vándorútjaik végén megtalálják a Szent Grált. Keresték észak jégmezői alatt, Armorika
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sziklás partjain, Germánia erdeinek mélyén. E mindennél értékesebb győzelem reményében
hasonló veszélyekkel kellett szembenézniük, mint az argonautáknak a Heszperidák kertjében,
szörnyekkel kellett megküzdeniök és az elemekkel, barbár népekkel, éhséggel, szomjúsággal,
sőt a halállal is. Néhányan e keresztény argonauták közül, mondják, megtalálták a szentélyt, s
új életre keltek az isteni kehely hatalmától; de soha nem árulták el félelmetes titkukat. Csak
karjuk ereje, életük szentsége, győzhetetlen fegyverük, egész lényük színeváltozása
tanúskodott diadalukról; de dicsőséges beavatásuk után már csak rövid ideig éltek az emberek
közt; eltűntek a szemünk elől, akár Jézus feltámadása után, s a földről az égbe szálltak,
anélkül hogy meg kellett volna ismerniök a halál keserű átmenetét.
Ez volt a mágikus jelkép, amely nagyon érzékletesen illett a Láthatatlanok művéhez. Az új
templáriusok hosszú esztendőkön át melengették keblükben a reményt, hogy a Szent Grált
minden ember számára elérhetővé teszik. Albert nyilván sikeresen munkálkodott, hogy
terjessze tanításuk alapvető eszméit. A rend legmagasabb fokozataiba emelkedett; mert feljegyezték rangjainak listáját, ami azt is bizonyítaná, hogy volt ideje elnyerni őket. Márpedig,
mint mindenki tudja, a szabadkőművesség harminchárom fokozatának elérése egymagában
nyolcvanegy hónapig tartott, s némi bizonyossággal állíthatjuk, hogy még több időre volt
szükség, ha valaki a Szent Grál titokzatos fokozatainak korlátlan számát akarta megszerezni.
A szabadkőműves fokozatok nevei ma már senki előtt sem ismeretlenek; de az olvasó talán
nem veszi rossz néven, ha néhányat felsorolok közülük, mert elég jól mutatják a lelkes
találékonyságot és a derűs képzelőerőt, amellyel sorra megalkották őket.
„Kőműves inas, legény és mester, titkos mester és tökéletes mester, titkár, elöljáró és bíró,
angol mester és ír mester, izraeli mester, kilencek és tizenötök választott mestere, az ismeretlen választottja, választott nagylovag, építő nagymester, királyi íjhordó, a szent páholy nagy
skótja vagy fényes kőműves, a kard lovagja, Oriens lovagja, Jeruzsálem fejedelme, Oriens és
Okcidens lovagja, Franciaország, Heredom és Kilwinning rózsakeresztese, főpap vagy fényes
skót, a szent boltív építésze, az égi Jeruzsálem főpapja, a kőművesség teljhatalmú fejedelme
vagy mester ad vitam, noachita, Libanon hercege, a tabernákulum főnöke, az érckígyó
lovagja, trinitárius skót vagy a kegyelem hercege, a templom főparancsnoka, a nap lovagja, a
keresztesek patriarchája, a fény nagymestere, Kaddis lovagja, a fehér sas és a fekete sas
lovagja, a főnix lovagja, az írisz lovagja, az argonauták lovagja, az aranygyapjú lovagja, nagy
felügyelő-inkvizítor-parancsnok, a királyi titkok fényes fejedelme, a csillogó gyűrű fényes
mestere, és így tovább.”26
E rangok, vagy legalábbis nagy részük mellett kevésbé ismert rangokat is találunk Podjebrád
Albert címei sorában, de ezek jelzése kevésbé világos, mint a szabadkőműves rangoké: Szent
János lovagja, fényes johannita, az új Apokalipszis mestere, az örök Evangélium doktora, a
Szentlélek választottja, templárius, az areopág tagja, mágus, népi ember, papi ember, királyi
ember, új ember, és így tovább. Nagy meglepetésünkre olyan rangokat is láttunk közöttük,
amelyeket mintha Weishaupt későbbi illuminizmusától kölcsönöztek volna; meg is magyarázták nekünk a dolgot, de úgy véljük, hogy történetünk végén már nem érdemes erről szólni.
A Láthatatlanok működéséhez, sikereihez, szétszóratásához és látszólagos eltűnéséhez kapcsolódó homályos, de mélyen gyökerező tények labirintusában csak nehezen s csak távolról
követhetjük a fiatal pár kalandos csillagát. De ha óvatos feltételezéseinkkel pótolni igyekszünk a hiányokat, a következőkben foglalhatnánk össze életük legjelentősebb eseményeinek
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Több fokozatot különböző időben és különböző rítusok számára alkottak. Van olyan is, amely talán
még nem létezett abban az időben, amelyről szólunk, s a tudós vizsgáló testvérekre hagyjuk a
helyreigazítást. Egyes rítusoknak, azt hiszem, több mint száz fokozatuk volt. (A szerző.)
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rövid történetét. Az olvasó képzelete biztosan segítségére lesz most következő sorainknak; s
egy pillanatig sem kételkedünk benne, hogy a legjobb megoldások azok lesznek, amelyeket az
olvasók találnak majd az elbeszélő helyet.27
Feltehető, hogy Consuelo a Szent Grál-tól távozva a kis bayreuthi udvarba ment, ahol az őrgrófné, Frigyes nővérének palotái, kertjei, kioszkjai és zuhatagai meglehetősen emlékeztettek
azokra, amelyek Roswaldban Hoditz gróf ízlését dicsérték, bár talán kevésbé voltak hivalkodók és kevésbé költségesek is; mert ezt a szellemes királykisasszonyt hozomány nélkül
adták egy szegény fejedelemhez, s csak kevés ideje volt meg annak, hogy ruhái uszályát illő
hosszúságra szabathatta, s apródjait is tisztes gúnyákba bújtathatta. Kertjei, pontosabban, s
hogy ne szóljunk metaforában, kertje csodás tájon feküdt, s antik templomában, amely kissé
Pompadour márkiné ízlése szerint épült, a fejedelemasszony az olasz opera örömét is megengedhette magának. Az őrgrófné filozófus, vagyis voltaire-iánus lélek volt, ura pedig, a fiatal
örökös őrgróf, buzgó elnöke egy szabadkőműves páholynak. Nem tudom, hogy Albert kapcsolatba került-e vele, s testvérei segítségével megőrizte inkognitóját, vagy talán nem is járt
ebben az udvarban, s csak később találkozott feleségével. Consuelo viszont feltehetően valami
titkos megbízatást teljesített ott. Vagy talán, hogy férjét ne tegye ki annak az érdeklődésnek,
amellyel őt mindenütt körülvették, az első időkben nem mutatkozott vele a nyilvánosság előtt.
Szerelmüket abban az időben a titokzatosság varázsa vehette körül; s ha a templáriusok
körében mámorító megújulásnak érezték házasságuk meghirdetését, annak titokban tartása
egy léha és képmutató világ előtt az első időkben szükséges oltalom és néma tiltakozás volt,
amelyből mindig új erőt és új lelkességet meríthettek.
Több olasz énekes és énekesnő szórakoztatta akkor a kis bayreuthi udvart. Corilla és Anzoleto
is fellépett színpadán, és a következetlen primadonna újra lángra lobbant az áruló iránt, akit
pedig nemrég a gyehenna tüzére kívánt. De Anzoleto, miközben csínján bánt e női tigrissel,
óvatosan, s valami titokzatos tartózkodással is, bűnbocsánatot akart nyerni Consuelónál is,
akinek a sok rejtélyes és mély látomás által megújult tehetsége minden vetélytársáét túlszárnyalta. A becsvágy lett a fiatal tenorista legmardosóbb szenvedélye; művészi csalódásai
elfojtották benne a szerelem vágyát, a csömör az izgalmát. A tiszta Consuelót sem szerette
jobban, mint a féktelen Corillát; de mindkettővel kedveskedett, s elhatározta, hogy kettejük
közül annak színlel szerelmet, aki szárnya alá veszi, és megsegíti, hogy a közönség kegyeibe
férkőzhessen. Consuelo derűs barátsággal volt iránta, s nem takarékoskodott a jó tanácsokkal;
lelkiismeretesen foglalkozott vele, hogy kibontakoztassa a fiatal tenorista tehetségét. De már
semmi zavart nem érzett, amikor vele volt, s hogy ily könnyen megbocsátotta Anzoleto
bűneit, önmaga számára is azt bizonyította, hogy már teljesen elszakadt tőle. Anzoleto is
érezte ezt. Eleinte figyelmesen követte, hiszen hasznára voltak az énekesnő leckéi, s meghatottságot is színlelt, amikor a baráti tanácsokat hallgatta, de reménye fogyatkozásával egyre
türelmetlenebb lett, s forrongó dühe, keserű csalódása akarata ellenére is megmutatkozott
magatartásában és szavaiban.
Eközben a fiatal Amélie von Rudolstadt bárókisasszony is a bayreuthi udvarba érkezett, s vele
Kulmbach hercegkisasszony, Hoditz grófné leánya. Ha hihetünk néhány fecsegő vagy túlzó
tanúnak, különös kis drámák játszódtak le négy hősünk, Consuelo, Amélie, Corilla és
Anzoleto között. Amikor a fiatal bárókisasszony a bayreuthi opera színpadán váratlanul meg-
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látta a szép tenoristát, izgalmában elájult. Senki sem vette észre az összefüggést; de Corilla
éles szeme meglátta a tenorista homlokán a kielégített hiúság sajátos ragyogását. Anzoleto
éppen egyik sikeres számát énekelte, de a hallgatók figyelmét annyira lekötötte a fiatal bárókisasszony rosszulléte, hogy nem ünnepelték a tenoristát. Anzoleto mégsem átkozódott magában, ahogy ilyenkor szokott, hanem nagyon is egyértelmű diadalmas mosoly játszott az ajkán.
- Láttad? - mondta Corilla halkan Consuelónak, amikor már visszamentek a kulisszák mögé. Nem téged szeret, sem engem, hanem azt az ostoba libát, aki jelenetet rendezett neki. Ki ez a
nő? Ismered?
- Nem tudom, ki az - felelt Consuelo, aki semmit sem látott. - De az biztos, hogy sem ő, sem
te, sem én nem számítunk neki.
- Hát akkor ki?
- Ő maga, al solito!28 - mondta Consuelo mosolyogva.
A krónika hozzáteszi, hogy Consuelót másnap reggel a park egy félreeső ligetébe kérették,
ahol Amélie bárókisasszony várta. Nagyjában a következő beszélgetés folyt le közöttük:
- Mindent tudok! - mondta volna Amélie ingerülten, mielőtt Consuelo szóhoz juthatott. - Önt
szereti! ön rabolta el tőlem, életem átka, Albert szívét és az övét is.
- Az övét, asszonyom? Nem is tudom, kiről beszél...
- Ne színleljen, Anzoleto szereti, a szeretője, már Velencében a szeretője volt, s most is az.
- Ez gyalázatos rágalom, vagy egy olyan feltevés, amely méltatlan kegyedhez, asszonyom.
- Pedig így van, ha mondom. Ő maga vallotta be nekem ma éjjel.
- Ma éjjel! Ó, mit kell hallanom, asszonyom! - kiáltott Consuelo elpirulva szégyenében és
bánatában.
Amélie könnyekbe tört ki, s amikor a jó Consuelo már valamelyest lecsillapította féltékenységét, az énekesnőnek akarata ellenére is meg kellett hallgatnia e szerencsétlen szenvedély
történetét. Amélie a prágai színpadon látta először Anzoletót, s mindjárt megszédült a férfi
szépségétől és sikereitől. Nem értett a zenéhez, s azt hitte, hogy Anzoleto a világ első énekese,
már csak azért is, mivel sikere volt Prágában. Megkérte, adjon neki énekórákat, s miközben
szegény atyja, az öreg Friedrich báró, akit teljesen megtört a tétlenség, karosszékében csaholó
kutyákról, meg menekülő vadkanokról álmodott, a léha bárókisasszony nem tudott ellenállni a
szép tenorista kísértő szavainak. Az unalom és a hiúság okozta vesztét. Anzoleto nagyon
hízelgőnek találta az előkelő leány szerelmét, s mivel egy botránnyal akarta megalapozni hírnevét, elhitette a leánnyal, hogy a század legnagyobb énekesnője lehet, meg hogy a művészélet valóságos földi paradicsom, s rábeszélte, hogy menjen vele Londonba, ahol a Haymarket
színpadán sikeresen szerepelhet Händel operáiban. Amélie először hallani sem akart arról,
hogy elhagyja öreg édesapját; de amikor Anzoleto kétségbeesést színlelve távozni készült
Prágából, a bárókisasszony egy beszámíthatatlan pillanatában vele ment.
Mámora nem tartott sokáig; Anzoleto, hogy nem kellett többé a csábító szerepét játszania,
most durván bánt vele, s zilált élete is elkeserítette a leányt. Ezért szinte örült, amikor három
hónappal szökése után Hamburgban letartóztatták, s Poroszországba vitték, ahol a szászországi Rudolstadtok kérésére titokban a spandaui erődbe zárták; de a vezeklés nagyon sokáig
tartott, és túlságosan szigorú volt. Amélie-nek éppoly gyorsan elment a kedve a bűnbánattól,
mint a szerelemtől; egyre jobban vágyódott szabadsága, régi életének kényelme, s rangjának
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kiváltságai után, vagyis a sok gyönyörűség után, amitől ily váratlanul és kegyetlenül megfosztották. Személyes gyötrelmei közepette alig bánkódott apja halála miatt. Amikor aztán
kiszabadult börtönéből, végleg megértette a végzetes bajokat, amelyek családját érték; de nem
mert visszamenni az Óriások kastélyába, mert félt a kanonissza szemrehányásaitól meg
örökös zsörtölődésétől, s Bayreuth őrgrófné pártfogásáért esedezett. Kulmbach hercegkisasszony akkor Drezdában tartózkodott, s őt kérték meg, hogy Amélie-t az őrgrófnéhoz kísérje.
Ebben a léha és filozofikus udvarban Amélie végre megtalálta azt az elnéző türelmet,
amelynek divatos feslettsége akkor a jövő egyetlen ígérete volt. De amikor viszontlátta
Anzoletót, megint lenyűgözte az a sátáni varázs, amellyel a tiszta Consuelónak is oly nehéz
volt megküzdenie. Az első pillanatban szíven sújtotta rémülete és fájdalma; de amikor
magához tért ájulásából, és éjszaka egymagában a kertbe ment friss levegőt szívni, találkozott
Anzoletóval, akit felbátorított a leány izgalma, s a kettejük közt tornyosuló akadályok amúgy
is felgyújtották képzeletét. Amélie megint szerelmes volt, pirult és rettegett szenvedélye miatt,
s a női szemérem és a filozofikus cinizmus különös vegyülékével mindent bevallott volt
énektanárnőjének.
Biztosra vehető, hogy Consuelo meleg és bátorító szavai utat találtak Amélie szívéhez, s az
énekesnő végül rávette a bárókisasszonyt, hogy menjen vissza az Óriások kastélyába, ahol a
magány elfeledteti vele veszélyes szenvedélyét, és nénjének is segítségére lehet öreg
napjaiban.
E kalandja után Consuelo számára tűrhetetlenné vált bayreuthi élete. Corilla viharos féltékenysége különösképpen kifárasztotta; az őrült, de alapjában jó szívű énekesnő minduntalan
durva szemrehányásokkal árasztotta el, hogy egy pillanattal később a lábához vesse magát.
Anzoleto viszont, aki azt hitte, hogy bosszút állhat Consuelón megvető magatartása miatt, ha
szerelmes játékba kezd Amélie-vel, nem bocsátotta meg neki, hogy az énekesnő megmentette
a fiatal bárókisasszonyt ettől a veszélytől. A tenorista minden alkalmat megragadott, hogy
ártson Consuelónak, megtévesztette, amikor a színpadra kellett lépnie a kettősök során, hogy
megzavarja, más szöveget énekelt, s mindezt oly ügyesen tette, hogy a tájékozatlan közönség
azt hitte, a leány vétette el szerepét. Amikor együtt játszottak, Anzoleto jobbra ment, amikor
balra kellett volna lépnie, s olykor el is gáncsolta, vagy a statiszták közé szorította társnőjét.
Az ördögi cselvetések azonban egyre megtörtek Consuelo nyugalmán és lélekjelenlétén; ám
az énekesnő már kevésbé volt sztoikus, amikor arról hallott, hogy Anzoleto a legfertelmesebb
rágalmakat terjeszti róla, s az unatkozó nagyurak, akik nem tudták elképzelni, hogy egy
színésznő erényes lehet, és unták, hogy tisztelniök kell, boldog örömmel fogadták e híreket.
Consuelo rémülten tapasztalta, hogy minden korú és rangú élvhajhászok serege ostromolja, s
e feslett urak nem hívén elutasítása őszinteségében, féktelen haragjukban és gyáva bosszúvágyukban Anzoletóval versengve becsmérelték és gyalázták.
E kíméletlen és nyomorult hajsza csak kezdete volt a sok szenvedésnek, amelyet a szerencsétlen primadonnának színházi pályafutása során hősiesen el kellett viselnie. Valahányszor
Anzoletóval találkozott, a tenorista ezernyi módon gyötörte, s fájdalommal kell megállapítanunk, hogy nemcsak egy Anzoleto vetődött útjába. Más Corillák meg, többé-kevésbé
aljasak vagy kíméletlenek, irigy rosszindulattal üldözték; és minden vetélytársnője közül még
az első volt a legkevésbé gonosz, mert ő nemegyszer lelke jobb sugallatára hallgatott. De
bármi szigorúan ítéljünk is a színésznők gonoszságáról és féltékeny hiúságáról, Consuelónak
azt kellett tapasztalnia, ha egy férfi szívébe fészkelik magukat ezek a bűnök, még aljasabbá
teszik, s még méltatlanabbá arra, hogy betöltse szerepét az emberi közösségben. Az arcátlan
és züllött nagyurak, a színigazgatók és hírlapírók, akiket ugyancsak megrontott a fertő,
amelyben éltek; a szép hölgyek, megannyi érdeklődő és szeszélyes pártfogó, mindig készen a
segítségre, de mindjárt ingerültek is, ha egy effajta leányban több erényt tapasztaltak, mint
ami bennük volt, s amennyit maguknak akartak; s végül a gyakran tudatlan közönség, amely
282

csaknem mindig hálátlan és elfogult: megannyi ellenség, akikkel Liverani tartózkodó feleségének folytonos keserűséggel a szívében kellett megküzdenie. Ő kitartó és hűséges volt
művészetében és szerelmében egyaránt, nem lankadt el soha, és folytatta pályafutását, egyre
gyarapodva a zene tudományában és az erény gyakorlásában; nemegyszer elbukott a siker
tövises útján, de igazi diadalai mindannyiszor felemelték, s mindennek ellenére a művészet
papnője maradt, még inkább, mint ahogy akár maga Porpora kívánta, mindig új erőt merítve
vallásos hitéből, és maradéktalan vigaszt találva ura lángoló, odaadó szerelmében.
A férj életét, noha párhuzamos volt az övével, s Albert minden útján elkísérte Consuelót, már
sűrűbb felhők borítják. Feltehető, hogy nem lett felesége sikereinek rabszolgájává, s nem
elégedett meg a bevételek és kiadások könyvelőjének szerepével. Consuelo mestersége egyébként sem volt nagyon jövedelmező. A közönség akkor nem jutalmazta oly bőkezűen a művészeket, mint manapság. A művészek főleg uralkodók és nagyurak adományain gazdagodtak, s
a nők, akik élni tudtak helyzetükkel, valóságos vagyont gyűjtöttek; de a tartózkodás és az
önzetlenség mindig is nagy akadálya volt egy színésznő boldogulásának. Consuelo szereplését
sok tisztelet övezte, s olykor, ha környezetének rosszindulata nem idegenítette el tőle
túlságosan a közönséget, lelkes siker is; de egyetlen diadalát sem köszönhette a széptevésnek,
s az emberi aljasság sohasem halmozta el gyémántokkal és milliókkal. Babérkoszorúin nem
volt mocsok, s soha nem dobták őket érdekelt kezek a színpadra. Tíz év munkája és hajszája
után nem volt gazdagabb, mint indulásakor, nem tudott számítani, s mi több, nem is akart;
márpedig e két feltétel nélkül senkit sem keres meg a gazdagság, bármely területen dolgozzon
is. Amellett Consuelo nem rakta félre fáradozásának nehezen szerzett gyümölcsét; mindig jótékony célokra fordította, s mivel napjait titokban eszméi terjesztésének szentelte, jövedelme
sokszor megélhetésére sem volt elegendő; a Láthatatlanok központi kormánya azonban néha
segített rajta.
Milyen kézzelfogható sikerrel járt az a lelkes és fáradhatatlan zarándokút, amelynek során
Albert és Consuelo Franciaországot, Spanyolországot, Angliát és Olaszországot is bejárta? A
maga korában semmi nyilvánossága nem volt, s gondolom, húsz évvel később kell
körülnéznünk, hogy következtetések útján felismerhessük a titkos társaságok tevékenységét a
tizennyolcadik század történelmében. Több sikerük volt-e ezeknek a társaságoknak Franciaországban, mint Németországban, amely pedig megteremtette őket? A francia Forradalom
határozott igennel válaszol erre a kérdésre. Az illuminátusok egész Európát átfogó összeesküvése és Weishaupt gigantikus tervei mégis azt mutatják, hogy a Szent Grál nagyszerű
ábrándja az első párthívek szétszéledése vagy árulása ellenére harminc év óta szüntelenül
munkál a németek képzeletében.
Mint régi újságokban olvashatjuk, Porporina nagy sikerrel szerepelt Párizsban Pergolese
operáiban, Londonban Händel oratóriumaiban és operáiban, Madridban Farinelli, Drezdában
Faustina és Mingotti kisasszony társaságában; Velencében, Rómában és Nápolyban Porpora
és más nagy mesterek operáit és egyházi zenéjét énekelte.
Albert tevékenysége teljesen ismeretlen előttünk. Consuelo szólt ugyan néhány levelében,
amelyet Trencknek vagy Vanda grófnőnek küldött, erről a titokzatos férfiról, aki csupa hit,
bizalom és fáradhatatlan odaadás volt, és értelme is világosabb, mint bármely más emberé, de
bizonyos idő eltelte után semmi írásos adatunk nincs róla. Viszont néhány ember, akik már
csaknem valamennyien meghaltak, a következőket mesélték Consuelo utolsó színpadi fellépéséről.
Bécsben történt, 1760 táján. Az énekesnő harmincéves lehetett, s mint mondják, szebb volt,
mint első fiatalságában. Tiszta élete, s az erkölcsi nyugalom és a testi tartózkodás
megszokásai frissen megőrizték bájának és tehetségének minden varázsát. Szép gyermekek
voltak vele; senki sem ismerte az urát, bár a közvélemény úgy tudta, hogy van férje, s ő
283

tántoríthatatlanul hűséges hozzá. Porpora, miután többször Olaszországban járt, visszament
Bécsbe, s új operáját a császári színházban mutatta be. Oly keveset tudunk a mester utolsó
húsz évéről, hogy egyik életrajzában sem találtuk ennek az utolsó művének a címét. Csak azt
tudjuk, hogy Porporina énekelte a főszerepet, oly nagy sikerrel, hogy könnyeket csalt az egész
udvar szemébe. A császárnő is kegyes elégedettségének adott kifejezést. De e diadalát követő
éjszaka Porporina olyan hírt kapott egy láthatatlan küldöttől, amely iszonyattal és rettegéssel
töltötte meg szívét. Reggel hét órakor, vagyis abban az időben, amikor a császárnőnél már
bekopogott hűséges inasa, akit Őfelsége parkettakefélőjének neveztek (mivel feladata abból
állt, hogy, miközben Őfelsége lassan ébredezett, kinyissa a redőnyöket, tüzet gyújtson és
felkefélje a szobát), Porporina, miután sok arannyal és ékesszólással e szent folyosók
valamennyi őrét megnyerte, máris a fennkölt hálószoba ajtaja előtt várakozott.
- Barátom - mondta a parkettakefélőnek -, a császárnő lába elé kell vetnem magamat. Egy
tisztességes ember élete van veszélyben, s egy család becsülete forog kockán. Talán
borzalmas bűntényt követnek el pár napon belül, ha nem szólhatok azonnal Őfelségével.
Tudom, hogy önt nem lehet megvesztegetni, de azt is tudom, hogy nemes és nagylelkű ember,
mindenki ezt mondja. Ön nemegyszer olyasmit tudott elérni Őfelségénél, amit a legbüszkébb
udvaroncok sem mertek volna kérni.
- Jóságos ég! Csakhogy megint látom, kedves úrnőm! - kiáltott a parkettakefélő, s elejtve
tollseprűjét imára kulcsolta két kezét.
- Karl! - kiáltott most Consuelo is. - Ó, hála a jó Istennek, meg vagyok mentve. Albertnak e
palotában is van őrzőangyala.
- Albert? Albert! - szólt Karl döbbenten. - Ő volna veszélyben, Istenem? Akkor menjen be
gyorsan, signora, ha akár elkergetnek is... Pedig, Isten látja a lelkemet, nagyon szeretem ezt a
helyet, mivel itt némi jót tehetek, és hatékonyabban szolgálhatom szent ügyünket, mint eddig
bárhol tehettem. De ha Albertról van szó! Nézze, signora, a császárnő derék teremtés...
amikor nem uralkodik - tette hozzá halkan. - Menjen be, s tegyen úgy, mintha nem látott
volna engem, hadd kérjék számon a dolgot ezektől az aljas inasoktól, akik amúgy sem
érdemlik meg, hogy egy királynőt szolgáljanak, hiszen csupa hazugsággal traktálják!
Consuelo belépett a hálószobába, s amikor Mária Terézia kinyitotta álmos szemét, egy fiatal
nőt látott térden állva, s szinte a földig görnyedve az ágya előtt.
- Mi ez? - kiáltott a császárnő, s ahogy méltósággal befedte vállát takarójával, ebben már
semmi keresettség nem volt, s ahogy hálósipkájával a fején felemelkedett ágyában, éppoly
fenséges, éppoly félelmetes volt, mintha trónusán ülne, diadémmal a homlokán, karddal az
oldalán.
- Felséges Asszonyom - mondta Consuelo -, egy alázatos alattvalója, egy bánatos anya és
kétségbeesett feleség könyörög térdre hullva ura életéért és szabadságáért.
Most Karl lépett be, nagy meglepetést színlelve.
- Szerencsétlen! - kiáltott jól megjátszott dühvel és iszonyattal a hangjában. - Ki engedte,
hogy ide jöjjön?
- Bámulom éberségedet és hűségedet, Karl! - mondta a császárnő. - Soha életemben nem
történt még meg velem, hogy ily váratlanul és ily arcátlanul ébresszenek fel!
- Csak egy szót, Felséges Asszonyom - folytatta merészen Karl -, s a szeme láttára ölöm meg
ezt az asszonyt.
Karl jól ismerte a császárnőt; tudta, hogy tanúk előtt szeret kegyet gyakorolni, s inasai
jelenlétében is mindig nagyasszony és nagy királynő marad.
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- Ez túlzott buzgalom volt - mondta Mária Terézia fenséges s ugyanakkor anyai mosollyal. Menj ki, hadd hallom, mit akar ez a zokogó nő. Nem lehetek veszélyben, ha egy alattvalómmal vagyok. Mit kíván, asszonyom? De hisz te vagy az, szép Porporina! Ez a fuldokló
sírás megárt a hangodnak.
- Felséges Asszonyom - felelt Consuelo -, már tíz éve házas vagyok, a katolikus egyház előtt.
Semmi bűn nem szennyezi becsületemet. Törvényes gyermekeim vannak, s erényes életre
nevelem őket. Ezért merészeltem...
- Erényes életre, tudom - mondta a császárnő -, de nem az igaz hitben. Kegyed magatartása
kifogástalan, mindig is ezt jelentették nekem, de templomba nem jár. Mégis beszéljen. Milyen
szerencsétlenség érte?
- Uram, akitől sohasem váltam el - folytatta elcsukló hangon Consuelo -, most Prágában van,
s nem tudom, milyen ördögi cselszövés folytán letartóztatták, tömlöcbe vetették, s azzal
vádolják, hogy olyan nevet és címet bitorol, amelyre nincs joga, s meg akar kaparintani egy
örökséget, meg hogy kém és álnok szélhámos, s hazaáruló is; mindezek alapján bíróság elé
állították, s ebben az órában már életfogytiglani börtönre, vagy talán halálra ítélték.
- Prágában?... egy szélhámos? - felelt nyugodtan a császárnő. - Olvastam egy ilyen esetről
titkos rendőrségem jelentésében. Hogy hívják az urát? Mert a művésznők, tudom, nem viselik
férjük nevét.
- Liverani a neve.
- Igen, emlékszem. Nos, gyermekem, nagyon sajnálom, hogy ilyen nyomorult ember az ura.
Ez a Liverani valóban szélhámos, vagy talán őrült, aki meglepően hasonlít egy tíz éve elhunyt
Rudolstadt grófhoz, s most el akarja hitetni, hogy azonos a halottal. A rendőrség mindezt
kétségtelenül megállapította. A kalandor felkereste az öreg Rudolstadt kanonisszát, arcátlanul
kijelentette, hogy ő az unokaöccse, s nyilván megkaparintotta volna az örökséget, ha a
szegény idős hölgyet, aki már második gyermekkorát éli, a végrendelet írása közben nem
szabadítják meg rögeszméjétől a család hű barátai. A szélhámost letartóztatták, és helyesen
cselekedtek. Megértem bánatát, de nem tudok segíteni. Most készítik elő a pert. Ha megállapítják, hogy ez az ember, mint hinni remélem, őrült, kórházba zárják, s ott meglátogathatja és
ápolhatja. De ha, s sajna ez a valószínűbb, agyafúrt kalandor, kissé szigorúbb fogságban kell
őrizni, nehogy megkárosítsa a Rudolstadt vagyon igazi örökösét, egy bizonyos Amélie
bárókisasszonyt, ha jól emlékszem, aki némi ifjúkori tévelygése után feleségül megy egyik
tisztemhez. Szeretném azt hinni, kisasszony, kegyed nem tud ura szélhámosságáról, s nem
ismeri igazi jellemét; mert ha nem így volna, nagy arcátlanságnak vélném kérelmét. De látom,
milyen szerencsétlen, s nem akarom megalázni... Isten áldja.
Consuelo megértette, hogy semmit sem remélhet a császárnőtől, s csak urának ártana, ha
bizonygatná Liverani és Albert von Rudolstadt azonosságát. Felállt, s sápadtan, félig aléltan
az ajtó felé indult. Mária Terézia, aki éles szemmel figyelte, megszánta és visszahívta a
szerencsétlent.
- Látom, nagyon megtört - mondta most már kevésbé száraz hangon. - Biztos vagyok, hogy
mindez nem kegyed hibája. Legyen erős, s vigyázzon magára. Az ügyet lelkiismeretesen ki
fogják vizsgálni, s ha ura nem akar vesztébe rohanni, úgy irányítom a dolgot, hogy tekintsék
elmebetegnek. Ha kapcsolatba tud vele lépni, értesse meg vele, hogy ez egyetlen reménye.
Más tanácsot nem adhatok.
- Engedelmeskedem szavának, és áldom Felséged jó szívét. De támogatása nélkül semmit sem
tehetek. Uram a prágai börtönben van, engem pedig a bécsi császári színházhoz köt szerződésem. Ha Felséged kegyesen távozást engedélyezne nekem, s parancsot adna, hogy beszélhessek urammal, aki magánzárkában van...
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- Nagyon sokat kér! Nem tudom, hogy Kaunitz kancellár úr beleegyezne-e távozásába, s van-e,
aki önt helyettesítheti a színházban. Várjunk néhány napot.
- Néhány napot! - kiáltott Consuelo, aki most megint meglelte bátorságát. - Néhány nap
múlva már késő lesz! Azonnal indulnom kell!
- Elég - mondta a császárnő. - Makacssága csak ártalmára lesz, ha nálam kevésbé nyugodt és
engedékeny bírák előtt is így viselkedik. Menjen, kisasszony.
Consuelo *** kanonokhoz sietett, s reábízta gyermekeit, miután elmondta atyai barátjának,
hogy azonnal útnak kell indulnia, s nem tudja, meddig marad távol.
- Nem örülnék, ha sokáig elmaradna - felelt a jó aggastyán. - De szívesen látom a
gyermekeket. Nagyon jólneveltek, s majd eljátszanak Angelával, aki kissé unalmasnak találja
társaságomat.
- Nagyon kérem - mondta Consuelo, aki nem tudta visszatartani könnyeit, miután még
egyszer szívéhez szorította gyermekeit -, ne mondja meg nekik, hogy sokáig távol leszek. De
önnek tudnia kell, hogy talán soha többé nem jövök vissza. Talán olyan fájdalom sújt reám,
amelyet nem tudok már kiheverni, ha ugyan a jó Isten nem tesz csodát velem. Imádkozzék
érettem, s a gyermekeimmel is mondasson imát.
A jó kanonok nem is próbálkozott, hogy megtudja Consuelo titkát, de mivel békés és egykedvű lelke nem egykönnyen vette tudomásul a jóvátehetetlen szerencsétlenség lehetőségét,
gyengéd szavakkal vigasztalta az énekesnőt. Látva, hogy sehogy sem tudja felkelteni benne a
reményt, legalább gyermekei sorsa felől akarta megnyugtatni.
- Kedves jó Bertoni - mondta szívből jövő hangon, s kedélyességet színlelve, bár szeme
könnyes volt -, ha nem jönnél vissza, ne feledd, hogy gyermekeid reám maradnak. Gondoskodom a neveltetésükről. Férjhez adom a leányodat, ami kissé megtépázza ugyan Angela
hozományát, de dolgosabbá is teszi ezt a gyermekemet. Ami meg a fiúkat illeti,
figyelmeztetlek, hogy zenei pályára adom őket.
- Joseph Haydn is segít ebben - mondta Consuelo megcsókolva a jó kanonok kezét -, s az öreg
Porpora is ad majd nekik néhány órát. Szegény gyermekeim nagyon tanulékonyak, s
gondolom, elég értelmesek is. Nem anyagi boldogulásuk tesz nyugtalanná. Ha majd felnőnek,
becsületesen megkeresik kenyerüket. De az én szeretetem és tanácsaim... egyedül ön pótolhat
engem náluk.
- Amit meg is ígérek - kiáltott a kanonok. - Remélem, nem halok meg egyhamar, és még megsegíthetem őket, amikor első lépteiket teszik az életben. Nem vagyok még túlságosan kövér, s
a járásom is elég biztos. Alig múltam hatvanéves, bár annak idején az a sötét lelkű Brigitta
öregíteni akart, csak hogy minél előbb megírjam végrendeletemet. Ne aggódj, leányom! Őrizd
meg bátorságodat és egészségedet. Most menj, s jöjj vissza minél előbb! A jó Isten a
becsületes emberek oldalán áll.
Consuelo nem kért távozásra engedélyt a színháztól, csak gyorsan postalovakat fogatott
kocsija elé. De amikor már be akart szállni, megjelent az öreg Porpora, akit az énekesnő,
haragjától tartva, nem akart értesíteni. Az öreg valóban háborgott, s bár Consuelo kényszeredett és gondterhelt arccal egyre nyugtatta, attól félt, hogy nevelt leánya nem tér vissza a
másnapi előadásra.
- Mi az ördögöt mégy kirándulni e zord téli napokban? - mondta Porpora idegesen remegve,
részben kora, részben dühe és félelme miatt. - Ha megfázol, vége a sikeremnek, pedig olyan
jól indult a dolog. Nem értelek; tegnap diadalmaskodtunk, s ma utazni készülsz!
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E vita miatt Consuelo negyedórát veszített, s ez elég volt a színház igazgatóságának, amely
máris gyanút fogott, hogy értesítse a hatóságot. Egy ulánus szakasz érkezett sebtiben, és parancsot adott, hogy fogják ki a lovakat. Consuelót arra kérték, hogy menjen haza, s őrséget is
állítottak a ház köré, nehogy elmeneküljön. Nagy izgalmában lázroham fogta el, de Consuelo
észre sem vette, szinte tébolyodottan járt fel s alá a lakásában, s csak komor és merev
tekintete válaszolt Porpora és az igazgató bosszús kérdéseire. Este nem feküdt le, s imával
töltötte az éjszakát. Reggel nyugodtnak látszott, s engedve a parancsnak elment a próbára.
Hangja soha nem volt ily szép, de néha szórakozottan énekelt, ami nagyon megrémítette
Porporát. „Átkozott házasság, bolond szerelem!”, morogta az öreg a zenekarban, s oly
dühösen csapkodta a billentyűket, hogy majd eltörtek. A maestro hű maradt lényéhez, s azt
mondta magában, inkább pusztuljon el minden szerelmes és minden férj ezen a világon, csak
operájának legyen sikere.
Este Consuelo, mint mindig, felöltözött a darabhoz, és kiment a színpadra. Amikor énekelnie
kellett, kinyitotta a száját... de néma maradt; elvesztette a hangját.
A döbbent közönség soraiban egyre többen felugrottak a helyükről. Az udvaroncok, akik már
hallottak valamit az énekesnő szökési kísérletéről, fennen háborogtak, s tűrhetetlen szeszélynek bélyegezték ezt a magatartást. Az énekesnő minden új erőfeszítését lárma, gúnyos
nevetés, zajos taps kísérte. Consuelo szólni próbált, de egy szó sem jött a szájára. Mégis a
színpadon maradt, komoran, szinte egykedvűen, azzal sem törődve, hogy elveszítette hangját;
nem érezte magát megalázottnak zsarnokai méltatlankodása miatt, inkább büszkén és
megadón állt ott, mint egy ártatlan elítélt elfogult bíráival szemben, köszönetet mondva
Istennek e váratlan fogyatkozásért, amely lehetővé teszi, hogy elhagyja a színházat, és Albert
segítségére siessen.
A császárnőnek persze azt javasolták, vettesse börtönbe a csökönyös énekesnőt, ott majd
észhez tér, s egyszeriben megtalálja a hangját, őfelsége ugyanis az első pillanatban haragra
lobbant, s csak a kedvében akartak járni e gonosz javaslatokkal. De Mária Terézia, aki a
bűnöktől sem rettent vissza, ha hasznára voltak, nem szerette az oktalan kegyetlenséget.
- Kaunitz - mondta első miniszterének -, adasson távozási engedélyt e szegény teremtésnek, s
feledjük el a dolgot. Lehet, hogy ez a váratlan megnémulás pusztán ravaszkodás, de mindenképpen erényes cselekedet. Kevés színésznő áldozná fel egy est sikerét házasélete boldogságáért.
Consuelo megkapta a hivatalos papirosokat, s végre útnak indulhatott; még mindig beteg volt,
de nem érezte. Most megint elveszítjük az események fonalát. Albert pere híres ügy lehetett
volna, de titkos ügyet csináltak belőle. Valószínű, hogy alapjában véve olyasféle per volt,
mint ugyanabban az időben Friedrich von Trencké, amely több éves küzdelem után ugyancsak
a báró vereségével végződött. Ki ismerné ma Franciaországban e jogtipró per iratait, ha nem
maga Trenck adta volna ki őket, s nem ismételte volna el újra és újra hátralevő harminc
esztendejében, szívet tépő panaszait? De Albert semmi írást nem hagyott maga után. Ezért
arra kell szorítkoznunk, hogy Trenck báró történetét mondjuk el, hiszen ő is egyik hősünk,
amellett viszontagságai Albert és Consuelo szerencsétlen életére is némi fényt vetnek.
Egy hónappal a Szent Grál találkozó után, amelyről egyetlen szót sem mond Emlékirataiban,
Trencket megint elfogták, és Magdeburg várába zárták. E szörnyű börtönben töltötte ifjúkora
legszebb tíz esztendejét, nyolcvan font vassal a testén, s egy kövön ülve, amelyre előlegezett
sírfeliratát vésték: Itt nyugszik Trenck. Mindenki ismeri ezt a nevezetes történetet és Trenck
fogságának sok gyűlöletes körülményét, az éhhalál rémületét másfél éven át, meg azt a
galádságot, hogy testvére költségén építtettek számára börtönt, mivel anyagi romlásával
akarták büntetni a fiatalasszonyt, aki egy ideig rejtegette; meg bámulatos szökési kísérleteit, s
hihetetlen energiáját, amely sohasem hagyta el, de sajna, lovagias könnyelműséggel párosult;
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művészi munkáit a börtönben, azokat a csodálatos díszítéseket, amelyeket egyetlen szöggel
vésett ónpoharaira, és amelyek allegorikus témái és versbe szedett feliratai oly mélyek és
meghatóak;29 végül titkos kapcsolatait Amélie porosz hercegasszonnyal, amelyeket minden
nehézség ellenére fenn tudott tartani; e fiatal nő kétségbeesését, amely teljesen megtörte, s azt
a kísérletét, hogy egy maró folyadékkal elcsúfítsa magát, aminek következtében csaknem
elvesztette szeme világát, egészségének romlását, amit maga okozott, hogy elkerülje a házasság kényszerét, s a borzalmas változást, amely teljesen kicserélte jellemét; egyszóval tíz év
nyomorúságát, amely Trencket vértanúvá, előkelő szerelmesét pedig csúf és gonosz vénasszonnyá tette, holott valamikor a jóság és szépség angyala volt, s ha nem boldogtalan, az is
maradt volna.30 Mindez történelmi tény, de gyakran megfeledkeznek róla, amikor megrajzolják Nagy Frigyes arcképét. Ez a bűn, amelyet sok indokolatlan és ijesztő kegyetlenség kísért,
örök folt marad a filozófus zsarnok emlékén.
Végül, mint tudjuk, Trenck báró Mária Terézia közbenjárására szabadult; a császárnő mint
saját alattvalóját követelte magának, s Trenck e késői támogatást Őfelsége udvari parkettakefélőjének, vagyis a mi Karlunknak köszönhette. A kor emlékirataiban nagyon érdekes és
megható sorokat olvashatunk e nemeslelkű plebejus leleményes cselszövéseiről.
Trenck rabságának első éveiben unokatestvére, a híres pandúr, aki megérdemeltebb, de nem
kevésbé gyűlölködő és kegyetlen vádaskodásoknak esett áldozatául, Spielbergben méregtől
halt meg. Mihelyt Trenck kiszabadult a börtönéből, Bécsbe sietett, hogy magának követelje az
osztrák Trenck roppant örökségét. De Mária Terézia egy pillanatig sem gondolt arra, hogy
neki adja családi jussát. Annak idején jó hasznát vette a pandúr merész vállalkozásainak,
később pedig megbüntette erőszakoskodásaiért, de a prédát magának akarta és meg is
kaparintotta. Akárcsak II. Frigyes és minden nagyeszű koronás fő, ő is elkápráztatta a tömegeket fennkölt szerepével, s ugyanakkor ő sem vetette meg a titkos igazságtalanságokat, amelyeket Isten és az emberek kérnek számon az ítélet napján, s amelyek ugyanannyit nyomnak
majd a mérleg egyik serpenyőjében, mint hivatalos erényeik a másikban. Hódítók és királyok,
hiába emeltek templomokat mérhetetlen kincseitekből: ha vér és szenvedés árán szereztétek
ennek a sok aranynak akár egyetlen darabját is, felajánlásaitok ellenére istentelenek vagytok.
Hiába igáztok le egész népeket fegyvereitek dicsőségével: a hírnév ragyogásától legjobban
elvakított emberek szemetekre vetik majd azt az egyetlen embert, egyetlen fűszálat, amelyet
hidegen letapostatok. A történelem múzsája, amely még zavart és kába, szinte szükségesnek
és igazolhatónak véli, hogy nagy bűnöket követtek el a múltban; de az emberiség megvesztegethetetlen lelkiismerete tiltakozik saját tévedése ellen, s elítéli legalább azokat a
bűnöket, amelyekre nem volt szükség a nagy ügyek diadalához.
A császárnő kapzsi szándékait kitűnően segítették megbízottai, csupa alávaló ügynök, akiket
Mária Terézia a pandúr vagyonának felügyeletével bízott meg, s persze a megvesztegethető
bírák is, akik az örökös jogairól döntöttek. Mindannyian megkapták részüket a koncból. Mária
Terézia azt hitte, neki marad az oroszlánrész; de hiába küldte pár évvel később börtönbe vagy
gályarabságra e nagy fosztogatás csalárd cinkosait, nem tudta maradéktalanul learatni
vállalkozása sikereit. Trenck tönkrement, és sohasem szolgáltattak neki igazságot. Semmi sem
világítja meg jobban Mária Terézia jellemét, mint Trenck emlékiratainak az a része, amely a
császárnővel e tárgyban folytatott beszélgetésekről számol be. Bár Trenck azzal a tisztelettel
szól az uralkodóról, amely abban az időben a patríciusoknál szinte hivatalos vallás volt, jól
érezteti e nagy nő rideg képmutatását és kapzsiságát, a sok egymásnak ellentmondó vonást,
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Ma is őriznek belőlük néhányat Németország magánmúzeumaiban. (A szerző.)
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Lásd Thiébault Emlékiratai-ban Quedlinburg apátnőjének arcképét, s a hozzáfűzött különös feljegyzéseket. (A szerző.)
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fennköltséget és kicsinyességet, gyermeteg becsületet és ravasz fondorlatot, mert a korlátlan
hatalom a legszebb lelkeket is megrontja, s embertelen kísértései valósággal sziklazátonyt
alkotnak, amelyen minden nemes ösztön megtörik. A császárnő semmi engedményt nem akart
tenni a panaszosnak, mégis sokszor vigasztalta, új reménységeket keltett benne, egyre fogadkozott, hogy segítségére lesz az álnok bíróknál, akik Trencket mindenéből kiforgatták; végül
pedig nagy sajnálkozást színlelve, azon kesergett, hogy ő is tehetetlen az igazságtevés
gépezetével szemben, és már követni sem tudja a véget nem érő per bonyodalmait, majd
kárpótlásul hitvány őrnagyi rangot ajánlott fel a bárónak, s ráadásul egy istenes és kikapós
csúf vénasszony kezét is. Amikor pedig Trenck elutasította ajánlatát, e mániákus császári
házasságközvetítő bolondnak és önhittnek mondta, majd kijelentve, hogy a báró féktelen
becsvágyát nem lehet kielégíteni, egyszerűen hátat fordított neki, s nem foglalkozott többé az
ügyével. Azok az érvek, amelyek alapján elkobozták a pandúr hagyatékát, a személyek s
körülmények szerint változtak. Az egyik törvényszék megállapította, hogy a pandúrnak nem
volt joga végrendeletet írni, mivel megbélyegző büntetés idején halt meg; egy másik viszont
azt, hogy jóllehet a végrendelet hiteles, az örökös, porosz állampolgár lévén, nem érvényesítheti jogait; egy harmadik pedig azt mondta ki, hogy az elhunyt adósságai meghaladják az
örökség összegét, és így tovább. Sorra emelték a kifogásokat, sőt nemegyszer jó áron eladták
Treneknek az igazságát, aztán mégis elodázták a kérdést.31
Albert kisemmizése nyilván egyszerűbben ment, s nem kellett sok mesterkedés, hogy megfosszák minden jogától. Elég volt, ha halottnak tekintik, s megtiltják neki, hogy ily alkalmatlan időben feltámadjon. Albert persze semmit sem követelt. Csak annyit tudunk, hogy
Wenceslawa kanonissza az ő letartóztatása idején halt meg Prágában, ahová azért jött, hogy
heveny szemgyulladását gyógyíttassa. Amikor Albert megtudta, hogy az öreg hölgy a végét
járja, nem tudott ellenállni szíve szavának, amely azt sugallta neki, hogy ő csukja le drága
nénjének szemét. Ausztria határánál hagyva Consuelót, Prágába sietett. Házassága óta most
először lépett Németország földjére. Némiképp megváltoztatta külsejét, s remélve, hogy tíz év
után senki sem ismeri már meg, különösebb titkolózás nélkül kereste fel nagynénjét. Áldását
akarta kérni, és szeretete és fájdalma egy utolsó ölelésével jóvátenni azt, hogy ily sokáig
magára kellett hagynia. A kanonissza csaknem vak volt már, s csupán öccsének hangját
ismerte meg. Nem is nagyon tudta, hogy mit érez, de teljességgel átadta magát gyengéd
ösztöneinek, amelyek túlélték emlékezetét és értelme világosságát; erőtlen karjaiba szorította
látogatóját, s szeretett Albertjának, áldott gyermekének szólította. Az öreg Hans már meghalt;
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Hadd mondjuk most el az olvasónak, hogy aztán már ne térjünk vissza a kérdésre, Trenck báró
további történetét. Szegényen öregedett meg, s energiáját a maga korában nagyon haladó ellenzéki
lapok kiadására fordította. Maga választotta meg feleségét, sok gyermeke volt, s mivel nézetei,
írásai, s nyilván a titkos társaságokkal való kapcsolatai miatt is sokat üldözték, késő öregkorában
Franciaországba menekült. Itt a Forradalom első szakaszának lelkességével és bizalmával fogadták.
De aztán baljós „félreértések áldozata lett, s a terror idején idegen ügynökként letartóztatták és a
vérpadra küldték. Nagyon bátran nézett szembe a halállal. Még ezt megelőzően egy melodráma bemutatta fogságának és szabadulásának történetét. Lelkesen üdvözölte a francia szabadságot. A
végzetes kordén, amely a vesztőhelyre vitte, mosolyogva jegyezte meg: „Ez is csak komédia.” Több
mint hatvan év után csak egyszer látta Amélie hercegasszonyt. Amikor Nagy Frigyes haláláról értesült, Berlinbe sietett. A szerelmesek megrémültek egymás láttán, de aztán könnyekbe törtek ki, és
megesküdtek, hogy megint szeretni fogják egymást. Az apátnő azt mondta Trencknek, hogy hozza
Berlinbe a feleségét, megfogadta, hogy gondoskodik róluk, s a báró egyik lányát felolvasónőként
vagy házvezetőnőként maga mellé akarta venni; de nem tudta megtartani ígéretét, mert egy héttel
később meghalt. - Trenck Emlékiratai, amelyekben egy fiatalember szenvedélye egy aggastyán
locsogásával párosul, mindamellett a múlt század történetének egyik legvonzóbb és legnemesebb
dokumentuma. (A szerző.)
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de Amélie bárókisasszony, s egy böhmerwaldi nő, aki a kanonisszát ápolta, s valaha Albert
betegágyánál virrasztott, döbbenten figyelték a hasonlatosságot az állítólagos orvos és a fiatal
gróf közt. De véleményünk szerint Amélie nem ismerte meg unokabátyját; nem akarjuk
elhinni, hogy ő is cinkosa lett volna a sok kegyetlen megpróbáltatásnak, amely e szerencsétlen
fiatalemberre zúdult. Nem tudjuk, miféle körülmények tették figyelmessé azt a félig
tisztviselő, félig besúgó siserahadat, amellyel a bécsi udvar a leigázott népeket féken tartotta.
De az biztos, hogy mihelyt a kanonissza unokaöccse karjaiban kilehelte lelkét, Albertot letartóztatták, s faggatni kezdték, hogy mi a foglalkozása, és mi célból jött az öreg hölgy halálos
ágyához. Látni akarták orvosi diplomáját; teljesen szabályszerű volt; de kétségbe vonták,
hogy Liveraninak hívják, s egyesek emlékeztek, hogy amikor máshol találkoztak vele, Triszmegisztosz volt a neve. Azzal vádolták, hogy kuruzsló, s mágiával is foglalkozik. Nem tudták
bizonyítani, hogy bárkitől pénzt kapott volna az orvosi kezelésért. Szembesítették Amélie
bárókisasszonnyal, s ez volt Albert veszte. Ingerültségében, s végsőkig kimerülve a sok
zaklatástól, meg azért is, mivel már belefáradt a színlelésbe és rejtőzködésbe, bevallotta
húgának, hogy ő Albert von Rudolstadt. Beszélgetésüket rejtett tanúk figyelték. Amélie e
pillanatban nyilván felismerte; de annyira megrémült a váratlan találkozástól, hogy ájultan
esett össze. Ettől kezdve az ügy új fordulatot vett.
Albertot szélhámossággal vádolták; de hogy egy véget nem erő pert kezdeményezzenek,
amely a két felet egyaránt tönkreteszi, a bírósági emberek, olyasfélék, mint azok, akik Trenck
bárót is kiforgatták vagyonából, mindenképpen arra törekedtek, hogy bebizonyítsák a vádlott
bűnös voltát, s ezért titokban biztatták, tartson ki amellett, hogy ő Albert von Rudolstadt gróf.
Most hosszú vizsgálat kezdődött. Supperville-t is meghallgatták, s a doktor, nyilván
jóhiszeműen, egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy Albert a szeme láttára halt meg
Riesenburgban. Elrendelték a holttest kiföldelését. A sírban csontvázat találtak, de ezt akár
előző nap is odatehették. Meggyőzték Amélie bárókisasszonyt, hogy küzdenie kell e kalandor
ellen, aki ki akarja forgatni a vagyonából. Valószínűlég nem engedték meg, hogy újra találkozzanak. A börtön gyötrelmes csendje elfojtotta a rab panaszait, s felesége bátor tiltakozását.
Talán nem is ugyanabban a cellában sínylődtek és haldokoltak. Perének kezdete óta Albert
csak az igazság hangoztatásával küzdhetett becsületéért és szabadságáért. Hiába erősítgette,
hogy nem tart igényt az örökségre, hiába akart írásban lemondani minden vagyonáról húga
javára, egyre nyújtani és bonyolítani igyekeztek a pert, s ez könnyen is ment, akár azért, mivel
félrevezették a császárnőt, akár mert meggyőzték arról, hogy e vagyon elkobzása éppoly jó
üzlet, mint a pandúr hagyatékának elrablása. Így aztán Amélie bárókisasszonyba is belekötöttek, felmelegítették szökésének régi botrányát, szemére vetették istentelenségét, és
titokban megfenyegették, hogy kolostorba zárják, ha nem mond le a vitatott hagyatékról. A
szerencsétlen teremtés ezt meg is tette, s meg kellett elégednie apja örökségével; de ez a
vagyon is nagyon megcsappant a sok perköltség miatt, amelyet Amélie-nek kellett megfizetni,
holott ő nem is akart pereskedni. Végül aztán az állam elkobozta Riesenburg kastélyát és
földjeit, de csak miután az ügyvédek, az intézők, a bírák, a fogalmazók már maguk közt
osztották szét értékének kétharmadát.
Ennyit erről a titokzatos perről, amely öt-hat évig tartott, s amelynek végeztével Albertot a
császárnő különös kegye alapján közveszélyes őrültnek nyilvánították, és kitiltották az osztrák
korona országaiból. Csaknem bizonyos, hogy a házastársak ettől az időtől kezdve magányosan és egyre szegényebben éltek. Kisebb gyermekeiket magukhoz vették. Haydn és a kanonok
gyengéd erőszakkal meggyőzték őket, hogy a nagyobbakat hagyják náluk, mert e hű barátok
költségén és felügyelete alatt könnyebben fejezhetik be tanulmányaikat. Consuelo végleg
elvesztette hangját. Sajna, nagyon is bizonyos, hogy a fogság, a tétlenség, és a sok fájdalom,
amit feleségének el kellett szenvednie, ismét megrendítette Albert elméjét. De az is kétségtelen, hogy szerelmük ennek ellenére éppoly gyengéd, lelkük éppoly büszke és magatartásuk
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éppoly tiszta maradt, mint annak előtte volt. A Láthatatlanokat szétszórta a sok üldözés. Nagy
művük megsemmisült, elsősorban a szélhámosok miatt, akik hasznot akartak húzni az új
eszmék adta lelkességből, és a csodák vonzóerejéből. Minthogy Albertot a türelmetlenség és a
zsarnokság országaiban szabadkőművesként üldözték, Franciaországba vagy Angliába kellett
menekülnie. Ott talán továbbra is terjesztette eszméit; de nyilván csak a nép körében, s így
munkássága, ha eredményes volt is, nem keltett feltűnést.
Ettől kezdve alig van már adatunk, s nem akarjuk őket képzeletünkkel pótolni. Mégis
találtunk egy hiteles és nagyon részletes iratot, amely még egyszer felvillantja a házastársak
képét, amint 1774 táján a Cseh erdőben bolyonganak. Szó szerint közöljük ezt a levelet,
amely szerencsésen a kezünkbe jutott. Ez lesz utolsó szavunk Albertról és Consuelóról; mert
ezután már semmit sem tudunk életükről és halálukról.
PHILO32 LEVELE
MARTINOVICS IGNÁC JÓZSEFHEZ
a lembergi egyetem fizikatanárához
Ahogy a bolygók szédítő körforgásukban magukkal ragadják holdjaikat, úgy követtük
Spartacust33 a Böhmerwald meredek ösvényein és néma lombjai alatt. Ó, barátom, miért nem
volt velünk? Megfeledkezett volna arról, hogy kövek után kutasson a hegyi patakok ezüst
medrében, és sorra kérdezze titokzatos ősanyánk, a terra parens ereit és csontjait. Mert mi
szárnyakat kaptunk a mester lelkes szavaitól; vízmosásokon keltünk át, hegycsúcsokat másztunk meg, és sohasem számoltuk az órákat, sosem láttuk az alattunk sötétlő szakadékokat, s
nem kerestük a látóhatár mélyén azt a távoli tanyát, ahol este végre megpihenhetünk. Soha
Spartacus nem tűnt még ilyen nagynak a szemünkben, soha nem hangzott ajkáról ily
meggyőző erővel a mindenható igazság. A természet szépsége úgy gazdagítja képzeletét, mint
egy nagy költemény varázsa; és bármi szárnyaló legyen lelkessége, sohasem hagyja el teljesen
a tudós elemzés és a leleményes következtetés szelleme. Megmagyarázza az eget és a
csillagokat, a földet és a tengereket, s mindig ugyanolyan világosan, ugyanazzal a rendszeretettel, ahogy a jogról és a világ száraz tényeiről is értekezik. De milyen roppant végletekben
csapong a lelke, valahányszor egymagában, s csak szabadon választott tanítványai társaságában, a csillagos ég azúrja alatt, vagy a kelő nap sugarainak bíbor fényében valósággal szárnyal
az időben és a térben, hogy egyetlen szempillantásával átfogja az emberi nemet, teljességében
és részleteiben egyaránt, behatoljon a birodalmak törékeny sorsába és a népek megrendítő
jövőjébe! Ön is hallotta ezt a világos szavú fiatalembert, amint katedrájáról szólt; miért nem
láthatta és hallhatta a hegyekben ezt a férfit, akiben a bölcsesség meghaladja az évek számát, s
aki úgy beszél, mintha a világ gyermekkora óta élne az emberek között.
Amikor a határra értünk, tisztelettel üdvözöltük a földet, amely a nagy Zsiska tetteinek volt
tanúja, s még mélyebben hajoltunk meg a szakadékok előtt, amelyek az ősi nemzeti szabadság
vértanúinak lettek sírjává! Ott elváltunk, hogy az ország minden pontján folytathassuk
kutatásainkat és tájékozódásainkat. Cato34 északkeletnek indult, Celsus35 délkeletnek, Ajax36
pedig nyugat-keleti irányban, s Pilsent jelöltük meg általános találkozóhelyünkül.
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Valószínűleg a híres Knigge báró, akit az illuminátusok rendjében Philo néven ismertek. (A szerző.)
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Mint tudjuk, ez volt Adam Weishaupt harci neve. Valóban róla volna itt szó? Minden jel erre mutat.
(A szerző.)
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Valószínűleg Xavier Zwack, aki udvari tanácsos volt, s mint az illuminizmus egyik legjelentősebb
vezetője száműzetésbe kényszerült. (A szerző.)
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Baader, az illuminátus, a választófejedelem anyjának orvosa. (A szerző.)
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Én Spartacusszal maradtam. A nagy ember azt mondta, induljunk el vaktában, bízzuk magunkat a szerencsére, s titkos ihletünkre, amely jó irányítónk lehet. Kissé csodálkoztam, hogy
elvet minden számítást és okoskodást, mert ezt sehogysem tudtam egyeztetni módszeres
természetével.
- Philo - folytatta Spartacus, amikor már egyedül voltunk -, meg vagyok győződve, hogy a
magunkfajta emberek a Gondviselés küldöttei ezen a földön, s ne gondold, hogy zordnak és
közönyösnek vélem az anyai Gondviselést, amely által érzünk, akarunk és cselekszünk! Megfigyeltem, hogy veled többet törődik, mint velem; s a te terveid csaknem mindig sikerülnek.
Indulj hát, s én követlek, mert hiszek második látásodban, ebben a titokzatos világosságban,
amelyet oly jámborul idéztek fel az illuminizmus ősei, a múlt idők áhítatos fanatikusai!
S valóban, mintha a próféta szólt volna a mester szájával. A második nap sem múlt még el,
máris megtaláltuk, amit kerestünk, s most elmondom, hogyan lettem a sors eszköze.
Az erdő szélére értünk, ahol az út két irányba folytatódott. Az egyik a sík táj felé vezetett, a
másik a hegy enyhe lejtői mellett kanyargott.
- Melyiket kövessük? - kérdezte Spartacus egy sziklatömbre ülve. - Az egyik oldalon réteket,
megművelt földeket, nyomorúságos viskókat látok. Azt mondták, hogy ő szegény; biztosan a
szegényekkel él. A völgy jámbor pásztorai talán tudnak felőle.
- Nem, mester - mondtam a kanyargó útra mutatva. - Ott jobb felől meredek dombokat látok, s
egy régi kastély roskatag falait. Azt mondták, hogy költő; biztosan szereti a romokat és a
magányt.
- Én meg látom a Vénuszt - mondta most Spartacus mosolyogva -, fehéren emelkedik, akár
egy gyöngyszem, a még rózsaszínű égen az öreg udvarház romjai fölé. Mi vagyunk a
pásztorok, akik egy prófétát keresnek, s a csodálatos csillag előttünk jár.
Hamarosan a romokhoz értünk. Egy hatalmas kastélyt láttunk, amelyet különböző korokban
építhettek, de a Károly császár idején emelt szárny is leomlott már, s elkeveredett a feudalizmus emlékeivel. Nem a századok ereje, az emberi kéz rendítette meg e büszke alkotást. Még
világos volt, amikor megmásztuk a kiszáradt sáncokat, s a rozsdás, mozdulatlan függőhídhoz
értünk. Az udvarban egy furcsa rongyokba burkolt aggastyánt pillantottunk meg; s ahogy
merengve ült egy kőhalmazon, a régmúlt időket idézte inkább, s nem a mi korunkat. Sárgás
elefántcsont színű szakálla a mellére hullott, s kopasz feje úgy csillogott, mint a tó tükre a
lenyugvó nap sugaraiban. Spartacus megremegett, s az öreghez sietve, megkérdezte, mi a
kastély neve. De az aggastyán, mintha nem is hallotta volna, értetlenül nézett reánk üveges
tekintetével. Megkérdeztük, hogy hívják, nem válaszolt: álmodozó közöny ült arcán. Pedig
szókratészi vonásain nyoma sem volt az aggkori elhülyülésnek; csúf arcán az a szépség
ragyogott, amely egy tiszta és derűs lélek visszfénye. Spartacus egy ezüstpénzt nyomott a
kezébe; az öreg egészen közel vitte a szeméhez, majd elejtette, mintha nem tudná, mire való.
- Lehetséges volna - mondtam a mesternek -, hogy egy aggastyánt, aki nyilván már elvesztette
érzékeinek és értelmének minden képességét, teljesen magára hagyjanak, hogy itt éljen a
hegyek között, távol minden emberi lakhelytől, és senki se legyen vele, még egy kutya sem,
amely vezetné, hogy némi alamizsnát koldulhasson?
- Vigyük magunkkal, és keressünk neki valami menhelyet - felelt Spartacus.
De amikor fel akartuk emelni, hogy lássuk, meg tud-e állni a lábán, intett, hogy ne zavarjuk,
majd egyik kezét az ajkára téve, a másikkal az udvar mélye felé mutatott. Mi is arra néztünk;
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Massenhausen, az illuminátus, München város tanácsosa. (A szerző.)
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senkit sem láttunk, de hamarosan egy hegedű bámulatosan erőteljes és tiszta hangját hallottuk.
Soha egyetlen mester vonója nem csalt elő hangszeréből ily mély és szárnyaló dallamokat,
soha a lélek és a hegedű húrjai nem zengtek ily varázsos egységben. Egyszerű, fenséges
dallam volt. Semmihez sem hasonlított, amit eddig hangversenyeinken vagy színházainkban
hallottam. Áhítatos s ugyanakkor harcos érzést lopott az ember szívébe. A mester is, én is elbűvölten hallgattuk, s tekintetünkkel azt mondtuk egymásnak, hogy valami nagy és titokzatos
dolog ez. Az aggastyán szemében zavaros fény gyulladt, az önkívület fénye. Boldog mosoly
ült fonnyadt ajkán, s most láttuk, hogy nem süket, és nem is érzéketlen.
A rövid, szépséges dallam után minden elcsendesedett, s hamarosan egy érett korú férfit
láttunk, aki a velünk szemben levő kápolnából lépett ki. Meghatottan és tisztelettel tekintettünk reá. Szigorú, szép arca s nemesen arányos termete különös ellentétben volt az
aggastyán formátlan tagjaival és vad vonásaival, amelyek, mint Spartacus mondotta, egy
megtért és megkeresztelt faun külsejére emlékeztettek. Az ismeretlen férfi egyenesen felénk
tartott; hegedűje a kezében volt, vonója bőrövében. Durva szövetből szabott bő nadrágja, az
ősi koturnusokra emlékeztető saruja, a dunai parasztokéhoz hasonló báránybőr zekéje miatt
pásztornak vagy földművesnek vélhette volna az ember. De ez a fehér és finom kéz nem
túrhatta a földet. Egy művész keze volt, s az ismeretlen ruhájának gondos tisztasága,
tekintetének büszke ereje is mintha csak nyomora ellen tiltakozott volna, nem vállalva állapotának ocsmány és lealacsonyító következményeit. A mester döbbenten nézte az ismeretlen
férfit. Éreztem, hogy remeg a keze, amely most megragadta az enyémet.
- Ő az! - mondta. - Nem tudtam, hogy zenész. Megismerem az arcát, mert már sokszor láttam
álmaimban.
A hegedűs minden zavar és meglepetés nélkül felénk jött. Jóakaratú méltósággal viszonozta
köszöntésünket, majd az aggastyánhoz lépve így szólt:
- Elmegyek, Zdenko, jer te is, s támaszkodj a barátodra.
Az aggastyán fel akart állni, a hegedűs segítette, majd meggörnyedve alatta, hogy reá támaszkodhasson, gyengéden irányította az öreg tétova lépteit, amelyekhez az övéit is igazította. Ez
a gyermeki gondosság, a nemes, szép, s még erőteljes és mozgékony férfi türelme, ahogy
szinte a hátán hordta a rongyokba burkolt aggastyánt, talán még meghatóbb volt, ha ez
lehetséges, mint a fiatal anya szorongó gondossága, amellyel kisfiának első, tétova lépteit
vigyázza. Láttam, hogy a mester szeme könnybe lábadt, s én is meghatódtam, ahogy ezt a két
férfit néztem, a lángeszű Spartacust, a jövő emberét, és ezt az ismeretlent, akiben ugyanezt a
nagyságot éreztem, de már a múlt felhőibe burkolva.
Elhatároztuk, hogy követjük és elbeszélgetünk vele, de mivel nem akartuk megzavarni kegyeletes törődésében, némi távolságban maradtunk tőle. A kápolna felé tartott, ahonnan előbb
kijött; s amikor belépett, megállt, mintha a mohával és futó növényekkel benőtt sírkövek
maradványait nézné. Az aggastyán letérdelt, majd amikor felállt, barátja megcsókolta az egyik
sírkövet, s megint elindultak.
Csak most vett észre minket, s némi meglepetés látszott az arcán, de semmi gyanakvás a szemében, amely ragyogó és békés volt, mint egy gyermek szeme. Pedig ez a férfi már meghaladhatta a fél századot, s a komoly arcát körülölelő sűrű, fehér haja csak hangsúlyozta fekete
szeme csillogását. Száján az erő és egyszerűség meghatározhatatlan kifejezése ült. Mintha két
lelke lett volna, az egyik csupa lendület a mennyei dolgok áhítatában, a másik csupa
könyörület a földön sínylődő emberek iránt.
Ürügyet kerestünk, hogy megszólíthassuk, de ő máris beszélni kezdett, s szavainak közvetlen
áradása mindjárt utat talált szívünkhöz:
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- Látták, ugye, hogy megcsókoltam ezt a márványkövet - így kezdte -, s hogy az aggastyán
leborult a sírok előtt. Ne gondolják, hogy bálványimádókkal van dolguk. Egy szent köntösét
is csókkal illetjük, s szívünk felett hordjuk a szerelem vagy a barátság zálogát. A halottak
hamvai megannyi elviselt ruha. Mégsem tapossuk meg közönnyel; kegyelettel őrizzük őket, s
nehezen válunk meg tőlük. Ó, atyám, ó, szeretett rokonaim! tudom, nem vagytok itt, s hazug a
felirat, amely azt mondja: Itt nyugosznak a Rudolstadtok. A Rudolstadtok nem pihennek, Isten
akaratából élnek és tevékenykednek a világban. E márványlapok alatt csak csontok vannak,
formák, amelyekben az élet megtelepedett, és amelyeket elhagyott, hogy más formákat keressen. Áldottak az ősök hamvai! áldott a fű és a repkény, amely megkoszorúzza, áldott a föld és
a kő, amely védelmezi őket, s áldott mindenekfelett az élő Isten, aki így szól a halottakhoz:
„Keljetek fel, s jöjjetek az én termékeny lelkembe, ahol semmi sem hal meg, s minden
megújul és megtisztul!”
- Liveranit, vagy Zsiska Triszmegisztoszt látom itt ősei sírjánál? - kiáltott Spartacus az égi
bizonyosság világában.
- Nem vagyok Liverani, sem Triszmegisztosz, s Zsiska János sem vagyok - felelt az
ismeretlen. - Szellemek kísértettek tudatlan ifjúságomban; de a mennyei fény elnyelte őket s
őseim neve elhomályosult emlékezetemben. A nevem ember, és semmivel sem vagyok több,
mint a többi ember.
- Szavai mélyek, de gyanakvásról tanúskodnak - mondta a mester, - Hagyatkozzék erre a
jelre; nem ismeri fel?
S Spartacus olyan jeleket adott, amelyekről a magas rangú szabadkőművesek ismerik fel
egymást.
- Elfelejtettem ezt a nyelvet - felelt az ismeretlen. - Nem vetem meg, de már nincs rá
szükségem. Ám mélyen megsértesz, testvérem, ha azt hiszed, hogy bizalmatlan vagyok veled.
Nem ember-e a te neved is? Engem sohasem bántottak az emberek, vagy ha bántottak, nem
emlékszem rá. Nagyon kis bántalom lehetett tehát, ha a sok jóhoz hasonlítom, amit egymással
tehetnek, s amiért mindörökre hálásnak kell lennem.
- Lehetséges volna, jóság embere - kiáltott Spartacus -, hogy kivetetted az időt elmédből és
érzéseidből?
- Nincs idő; s ha az emberek mélyebben elmélkednének az isteni lényegről, csak úgy nem
számolnák a századokat és az éveket, mint én. Mit számít annak, aki Istenben részesedik, s
ezáltal örökkévalóvá lesz, annak, aki mindig élt, és sohasem szűnik meg élni, hogy valamivel
több vagy kevesebb homok csurrant-e le az órában? A kéz, amely ezt az órát megfordítja,
siethet vagy elrenyhülhet; de az, amely a homokot adja, sohasem pihen meg.
- Azt akarod mondani, hogy az ember megfeledkezhetik az idő méréséről és számbavételéről,
de az élet mindig bőven és termékenyen ömlik Isten kebeléből? Így gondolod?
- Jól értettél, fiatalember. De szebb bizonyítékom is van a nagy misztériumokról.
- A misztériumokról? Mondd hát! Nagyon messziről jöttem, hogy kérdezzelek és tanuljak
tőled.
- Figyelj - mondta az ismeretlen, miután egy sírra ültette az aggastyánt, aki egy kisgyermek
bizalmával engedelmeskedett neki. - Ez a hely különösképpen megihlet, s itt, a nap utolsó
sugarainak és a hold első fényének világában emelem fel lelked a legfenségesebb igazságok
ismeretéhez.
Mélységes öröm töltötte el szívünket, hogy kétévi kutatás és keresés után végre megtaláltuk
vallásunk mágusát, ezt a metafizikus és egyben szervező filozófust, aki kezünkbe adja
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Ariadne fonalát, és megmutatja az utat az eszmék és az elmúlt dolgok labirintusában. De az
ismeretlen, kezébe véve hegedűjét, önfeledten játszani kezdett. Erőteljes vonója megremegtette a növényeket, akár az esti szellő, s olyan visszhangot keltett a romok közt, akár az
emberi hang. Játékában a vallásos odaadás és az ősi egyszerűség egyesült, lendületes hévvel.
A motívumok egybefogott rövidségükben is szárnyalón kitágultak. Ez ismeretlen dalokban
semmi sem tanúskodott bánatról vagy álmodozásról. Inkább a harc himnuszai voltak, s
diadalmas seregeket idéztek szemünk elé, s velük lobogókat, pálmaágakat, s egy új vallás
titokzatos jeleit. A népek sokaságát is láttam, amint egyetlen zászló alatt gyülekezik; semmi
tülekedés a sarokban, de láz őrjöngés nélkül, lebírhatatlan lendület düh nélkül, az emberi
tevékenység teljes ragyogásában, a győzelem minden irgalmasságával, és a hit csodás és
végtelen áradásában.
- Milyen bámulatos! - kiáltottam, miután már öt-hat gyönyörű dallamot eljátszott - Te Deum a
megfiatalodott, megbékélt Emberiség ajkáról, amint köszönetet mond minden vallás
Istenének, minden ember világító szellemének.
- Megértettél, gyermek! - mondta a hegedűs letörölve a könnyektől és verítéktől nedves arcát.
- S jól látod, hogy az időnek csak egy hangja van az igazság meghirdetésére. Tekints erre az
aggastyánra: ő éppoly jól megértette ezt, mint te, s lám, harminc évvel megfiatalodott.
Már teljesen megfeledkeztünk az aggastyánról, s most reá tekintettünk. Kiegyenesedett,
könnyű léptekkel fel s alá járt, s lábával az ütemet dobbantotta a földön, mintha táncolni és
szökdécselni akarna, akár egy fiatalember. A zene csodát tett vele; velünk együtt jött le a
dombról, s egyikünktől sem kért segítséget. Amikor járása elnehezedett, a hegedűs azt
mondta:
- Zdenko, mit játsszam neked? Nagy Prokop indulóját, vagy inkább az orebiták zászlajának
felszentelését?
De az aggastyán csak intett, hogy még van ereje, mintha nem akart volna visszaélni barátja
ihletével és mennyei gyógyszerével.
A kunyhó felé igyekeztünk, amelyet előbb, amikor a romokhoz közeledtünk, jobboldalt, a
völgy mélyén láttunk. Útközben Spartacus egyre faggatta az ismeretlent.
- Hasonlíthatatlan dallamokat játszottál - mondta - s mindjárt megértettem, hogy e csodálatos
köszöntéssel nekünk is adni akartál valamit a benned túlcsorduló lelkességből, magadat pedig,
ahogy a próféták és Püthia papnői tették, a rajongás önkívületébe emelni, mivel csak így
mondhatod el az ihlet erejével és az Úr szellemével telítetten a jövőt látó szavaidat. Szólj tehát
most. A levegő nyugodt, az ösvény sima, a hold megvilágítja lépteinket. Minden oly áhítatos,
mintha az egész természet téged akarna hallgatni. Szívünk kinyilatkoztatásra vár. Hiú
tudományunk, gőgös értelmünk, lám, alázatosan fogadja izzó gondolataidat. Eljött a pillanat,
beszélj.
De az ismeretlen nem akarta feltárni gondolatait.
- Mit mondhatnék, amit nem mondtam el máris sokkal szebb nyelven? Az én hibám-e, hogy
nem értettél meg? Azt hitted, érzékeidhez akarok szólni, holott lelkem szólt hozzád. Sőt! az
egész Emberiség lelke szólt hozzád az enyémen keresztül. Akkor valóban ihletett voltam.
Most már nem vagyok az. Le kell pihennem. Neked is erre volna szükséged, ha mindent
magadba fogadtál, amit lényemből a tiédnek akartam átadni.
Aznap este Spartacus nem is tudott többet elérni. Amikor már az első kunyhóknál voltunk, az
ismeretlen így szólt hozzánk:
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- Barátaim, ne kövessetek tovább, s holnap jöjjetek el megint. Bármelyik ajtón bekopoghattok. Mindenütt szívesen fogadnak, ha értitek az ország nyelvét.
Nem kellett megcsillogtatnunk a kevés pénzt, amely nálunk volt. A cseh paraszt vendégszeretete az ősi időkre emlékeztet. Csendes szívélyességgel fogadtak, s amikor hallották, hogy
minden nehézség nélkül beszéljük a szláv nyelvet, hamarosan meleg barátsággal is; a nép itt
még ma is bizalmatlan mindenkivel, aki német szavakkal fordul hozzá.
Hamarosan megtudtuk, hogy az Óriások hegyének és kastélyának lábánál vagyunk, s e nevet
hallva, azt hihettük volna, hogy valami csoda folytán a Kárpátok nagy északi láncolatába
vetődtünk. De aztán elmondták nekünk, hogy a Podjebrádok egyik őse keresztelte el így
birtokát, egy fogadalmára emlékezve, amelyet a Riesengebirge vidékén tett. Azt is hallottuk,
hogy a Podjebrádok leszármazottai a harmincéves háború borzalmai után megváltoztatták a
nevüket, s azóta Rudolstadtnak hívják őket; az elnyomók akkor a városok, birtokok, családok
és egyének nevét is elnémetesítették. Ezek a hagyományok még mélyen élnek a cseh
parasztok szívében. Így hát a titokzatos Triszmegisztosz, akit kerestünk, valóban ugyanaz a
Podjebrád Albert, akit huszonöt évvel ezelőtt élve eltemettek, s aki, miután valami senki által
nem ismert csoda révén kiszabadult sírjából, hosszú időre eltűnt, hogy aztán tíz-tizenöt évvel
később mint csalót és szélhámost, s főleg mint szabadkőművest és rózsakeresztest üldözzék,
és börtönbe vessék; ő az a híres Rudolstadt gróf, akinek különös perét gondosan eltitkolták, s
akinek soha nem tudták megállapítani azonosságát. Bízzék hát, barátom, a mester, ösztöneiben. Ön egynéhány bizonytalan és hiányos felvilágosítás alapján attól tartott, hogy olyan
embert keresünk, aki, mint az előző iskola nem egy illuminátusa, talán csak oktalan szerencselovag vagy nevetséges kalandor. De a mester helyesen ítélt. E különös személy pár kusza
vonása, néhány titokzatos írása alapján meglátta benne az értelem és az igazság emberét, aki a
régi illuminizmus szent tüzének és hagyományainak értékes őre, az ősi titok letéteményese és
az új magyarázat doktora. Most, hogy megtaláltuk, máris többet tudunk a szabadkőművesség
történetéről, a nevezetes Láthatatlanokról, akiknek műveit, sőt létezését is kétségbe vontuk, a
régi és modern misztériumokról, s többet tanultunk mindannál, amit eddig titkos hieroglifák
megfejtésével, vagy a sok üldözéstől megromlott és a félelmükben bizonytalanná vált volt
párthívek közléseiből megismerhettünk. Végre megtaláltunk egy embert, s önnek is elvisszük
a szent tüzet, amely hajdan az agyagszobrot értelmes lénnyé, új istenné, a vad és korlátolt ősi
istenek vetélytársává változtatta. A mi mesterünk az új Prométheusz. Triszmegisztosz őrizte
szívében a lángot, s most nekünk is elég jutott belőle, hogy mindannyiótoknak megadjuk egy
új élet lehetőségét.
A falusi tűzhely körül ülve sokáig hallgattuk jó vendéglátóink történeteit. Ők nem sokat
törődtek a törvényes ítéletekkel és bizonylatokkal, amelyek szerint Albert von Rudolstadt
merevgörcse következtében minden jogát elveszítette nevére és vagyonára. A szeretet,
amellyel emlékét őrizték, gyűlöletük az idegen, az osztrák rablók iránt, akik büntető ítéletet
erőszakoltak ki a törvényes örökös ellen, maguk közt osztották fel kastélyát és földjeit; e
roppant vagyon szégyenletes elprédálása, holott Albert nemes célra fordította volna, s főleg a
romboló düh, amellyel rávetették magukat az ősi udvarházra, hogy potom összegért kiárusítsák a köveit, mintha a természetüknél fogva szentségtörő és romboló állatok szükségét érezték
volna, hogy meggyalázzák és bemocskolják a zsákmányt, amelyet nem tudnak elvinni:
mindez nagyon is elegendő volt, hogy a Böhmerwald parasztjai inkább a csodát és költői
valóságot, s ne a győztesek visszataszító okoskodásait véljék igaznak. Huszonöt év múlt már
el Podjebrád Albert temetése óta, s itt senki sem akarta elhinni, hogy meghalt, jóllehet minden
német hírlap közölte, hogy megerősítse egy igaztalan ítélet döntését, s a bécsi udvar
arisztokratái csak fölényes megvetéssel nevettek a bolondon, aki, talán jóhiszeműen, sírjából
feltámadt halottnak mondotta magát. És most Albert von Rudolstadt már egy hete megint
ezekben a hegyekben van, s minden áldott este ősei kastélyának romjain imádkozik és énekel.
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És egy hét óta mindenki, aki elég idős, hogy látta légyen ifjú korában, ősz haja ellenére is
felismeri, s áhítatosan borul le igaz ura és régi barátja előtt. Van valami bámulatos ebben a
ragaszkodásban és szeretetben, amellyel az emberek köréje sereglenek, s a mi megrontott
világunkban semmi sem hasonlítható azokhoz a tiszta erkölcsökhöz és nemes érzelmekhez,
amelyeket itt tapasztaltunk. Spartacus őszinte tisztelettel adózik nekik, s már azért is csodálja
őket, mivel egy kis kellemetlenség, amelyet a parasztok részéről el kellett szenvednünk,
megmutatta nekünk, balsorsában milyen hálával és hűséggel vannak uruk iránt.
A történet a következő: virradatkor ki akartunk menni a kunyhóból, hogy tudakozódjunk
hegedűsünk után, de minden kijárat előtt sebtiben felállított őrségbe ütköztünk.
- Már bocsássanak meg - mondta a családfő nyugodtan -, de ezek a kaszával és
cséphadarókkal őrködő emberek rokonaink és barátaink, akiket azért állítottunk ide, hogy ne
engedjék elmenni az uraságokat. Estére majd szabadon távozhatnak.
És amikor méltatlankodtunk az erőszak miatt, házigazdánk komoly arccal folytatta:
- Ha becsületes emberek, s értik a barátság és odaadás törvényét, nem vehetik rossz néven a
dolgot. De ha ravasz kémek, akiket azért küldtek ide, hogy bántalmazzák és elrabolják a mi
Podjebrádunkat, akkor megakadályozzuk gaztettüket, s csak akkor engedjük szabadon
uraságtokat, ha gazdánk már messze van, s nem tehetik rá a kezüket.
Mindjárt megértettük, hogy az éj folyamán gyanakvás ébredhetett ezekben a becsületes
emberekben, akik eleinte nagyon szívélyesen fogadtak minket, s csak bámultuk éberségüket.
De a mester nagyon félt, hogy megint nyomát veszítjük ennek az értékes hierophantésznek,
akit annyi fáradtsággal és a siker oly kevés reményével kerestünk. Elhatároztuk, hogy a
szabadkőművesek jelbeszédével fogalmazott levelet küld Triszmegisztosznak, közli nevét és
rangját, sejteti szándékait, s becsületérzésére hivatkozva arra is kéri, szabadítson meg minket
a parasztok gyanakvásától. Pár pillanattal azután, hogy a levelet a szomszéd kunyhóba vitték,
egy közeledő nőt láttunk, aki előtt tisztelettel megnyílt a mezei fegyverekkel őrködő parasztok
sora. Hallottuk, amint szájról szájra adják: a zingara, a vigasztaló zingara! A nő velünk
együtt a kunyhóba jött, s miután gondosan becsukta az ajtót, a skót szabadkőművesség jeleit
és formuláit kérdezte tőlünk, igen aggályos szigorral. Nagyon csodálkoztunk, hogy ilyen jól
ismeri ezeket a titkokat, amelyekbe tudomásunk szerint nőt még soha nem avattak; s vizsgáztatónk komoly arca és fürkésző tekintete bizonyos tiszteletet is keltett bennünk, jóllehet
zingaro ruhába volt öltözve, s oly könnyedén mozgott benne, hogy nyilván megszokta ezt a
viseletet. Csíkos szoknyája, bő, rozsdaszín posztóköpenye, amely, mint valami antik lepel,
vállára volt vetve, közepén elválasztott éjfekete haja, amelyet kék szalag fogott egybe, nagy,
csupa tűz szeme, elefántcsont fehérségű foga, napbarnított, de finom bőre, kicsi lába, hosszú
keze, s hogy teljes legyen a kép, egy elég szép gitár, köpenye alatt a vállára akasztva: e
különös lény személye és ruházata a zingara típusáról és foglalkozásáról tanúskodott.
Minthogy pedig nagyon tiszta volt, s modora csupa nyugalom és méltóság, azt gondoltuk,
hogy ő a tábor királynője. De amikor megtudtuk, hogy Triszmegisztosz felesége, nagyobb
érdeklődéssel és figyelemmel tekintettünk reá. Már nem fiatal, de nehéz volna megmondani,
hogy negyvenéves nő-e, akit kissé megtört a fáradtság, vagy ötvenéves, aki nagyon jól tartja
magát. Ma is szép, s karcsú, törékeny termetének minden mozdulatában annyi tiszta báj, oly
nemes határozottság, hogy járásáról ítélve fiatal leány is lehetne. Amikor arcának kezdeti
szigora megenyhült, hamarosan teljesen elbűvölt minket. Tekintete akár egy angyalé, s
hangjának édes csengése mennyei dallamként simogatja a szívet. S akár a filozófus törvényes
felesége, akár nemes lelkű kalandornő, aki lelkes szenvedélyében mindenhová követi a nagy
férfit, aki ezt az asszonyt látja és hallja, egy pillanatig sem gondolhat arra, hogy valami bűn
vagy alacsonyrendű ösztön valaha is beszennyezhette ezt a nyugodt, őszinte, jóságos lényt. Az
első pillanatban megijedtünk, mivel azt hittük, hogy a bölcs mester egy méltatlan kapcsolat
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lealacsonyító igájában él. De hamarosan meggyőződtünk, hogy ha az igazi nemesség, vagyis a
szív és az értelem emelkedettsége szempontjából ítélünk, filozófusunk költői szerelmesre, az
övével rokon szívre lelt, aki megsegíti az élet viharaiban.
- Ne nehezteljenek aggodalmaim és bizalmatlanságom miatt - mondta, amikor megfeleltünk
minden kérdésére. - Sok üldözést szenvedtünk, nagy gyötrelmekben volt részünk. Hála az égnek, barátom már nem emlékszik balsorsára. Semmi sem nyugtalanítja, semmi sem bántja
többé. De engem Isten küldött melléje, hogy megvédjem, s nekem kell nyugtalankodnom
helyette, és őrködnöm felette. Arcuk és őszinte hangjuk még inkább eloszlatta minden kételyemet, mint azok a szavak és jelek, amelyeket most váltottunk; mert nyilván tudják, sokan
visszaéltek a misztériumokkal, s legalább annyi hamis testvér van, mint hamis doktor. Az
emberi óvatosság jogossá tenné, hogy senkiben és semmiben ne higgyünk; de adja a jó Isten,
hogy sose süllyedjünk az önzés és a vallástalanság e posványába! A beavatottak családja,
igaz, szétszóródott; nincs már templomunk, ahol összejöhetnénk az igazság szellemében. A
hívek elfelejtették a misztériumok értelmét: a betű megölte a szellemet. Az emberek félreismerik és megtagadják az isteni művészetet; de mit számít ez, ha egyesekben élő maradt a
hit? Mit számít, ha az élet szava ott rejtőzködik egy szentély mélyén? Egy nap eljő, ismét
elterjed a világon, s a templom talán a kánaáni asszony hitén és a szegény özvegy két kis
fillérkéjén épül újjá.
- Azért jöttünk - felelt a mester -, hogy megleljük az élet szavát. Most is felhangzik minden
szentélyben, de senki sem érti már. Mi lelkesen magyaráztuk, hűségesen hordoztuk szívünkben. És sok évi munka és elmélkedés után hitünk szerint megtaláltuk igaz magyarázatát. Azért
jöttünk az urához, hogy megerősítsen e hitünkben, vagy felvilágosítson tévedésünkről.
Engedje meg, hogy beszéljünk vele. Legyen segítségünkre, hogy meghallgasson minket és
válaszoljon nekünk.
- Ez nem tőlem függ - felelt a zingara -, s tőle még kevésbé. Triszmegisztosz nem mindig
ihletett, bár most a költői ábrándok varázsában él. Zenében nyilatkozik meg leggyakrabban.
Metafizikai eszméi csak ritkán oly világosak, hogy ki tudja vonni magát túlfűtött érzelmeinek
hatása alól. Ebben a pillanatban semmit sem mondhatna önöknek, ami okulásukra szolgálhatna.
Számomra mindig érthető a beszéde, de önök, akik nem ismerik, zavarosnak találnák. Mert
meg kell mondanom, hogy azoknak a szemében, akiket a hideg értelem irányít, Triszmegisztosz őrült; és miközben a költői nép alázatosan kínálja vendégszeretetét a fenséges
művésznek, aki elbűvölte és meghatotta, a köznapi emberek a könyörület alamizsnáját vetik
oda a vándor rapszodosznak, aki ihlete kábulatában járja városaikat. De én arra tanítottam
gyermekeinket, hogy nem szabad felvenniök ezt az alamizsnát, vagy ha mégis, csak azért,
hogy odaadják a mellettük bicegő nyomorék koldusnak, akinek az ég nem adott tehetséget,
hogy megindítsa és meggyőzze az embereket. Nekünk nincs szükségünk a gazdagok pénzére,
mi nem koldulunk; az alamizsna lealacsonyítja azt, aki kapja, és megrontja azt, aki adja.
Mindennek, ami nem csere, el kell tűnnie a jövő társadalmából. Nekünk, uramnak és nekem,
Isten eddig is megadta a lehetőséget, hogy cseréből, vagyis eszményi hetyzetben éljünk. A
művészetet és lelkességet visszük azoknak a szíveknek, amelyek átérzik az egyiket, és
vágynak a másikra. Mi meg a szegények áhítatos vendégszeretetét kapjuk cserébe, megosztjuk velük nyomorúságos lakhelyünket és egyszerű étkünket; és ha egy durva ruhára van
szükségünk, pár hetet töltünk egy családnál, s zeneórákkal fizetjük meg az árát. Ha egy várúr
büszke kastélya előtt haladunk el, az ablaka alatt éneklünk, mert ő is testvérünk, akárcsak a
pásztor, a földmíves vagy az iparos, de mindjárt továbbmegyünk, s nem várunk fizetségre;
szerencsétlennek tekintjük azt, aki semmit sem tud elcserélni velünk, s ezért mi adunk neki
alamizsnát. Most végre megvalósítottuk a művészéletet, ahogy megálmodtuk: mert Isten
művésznek teremtett minket, s élnünk kell adományával. Mindenütt vannak barátaink és
testvéreink, még utolsó soraiban is annak a társadalomnak, amely lealacsonyítva érezné
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magát, ha tőlünk kérdezné a becsületes és szabad élet titkát. Mindennap új híveket adunk a
művészetnek; és ha majd elfogy az erőnk, ha nem tudjuk többé gyermekeinket táplálni és
hordozni, akkor ők hordanak, táplálnak és vigasztalnak minket. Ha pedig gyermekeink nem
lennének mellettünk, mert hivatásuk messze küldené őket, úgy tennénk, mint az öreg Zdenko,
akit tegnap láttak; miután negyven évig bűvölte legendáival és dalaival a környék parasztjait,
most, utolsó éveiben, ők táplálják és ápolják az öreget, szeretett barátjukat, tiszteletre méltó
mesterüket. Aki ízlésében egyszerű, szokásaiban pedig tartózkodó, aki szeret utazni és
egészséges, mivel megfogadja a természet útmutatásait, nincs ártalmas szenvedélye, rajong a
költészetért és a világ jövőjébe vetett hite lelkesíti, őrült-e az ilyen ember, ha úgy él, mint mi?
Mégis azt gondolják talán, hogy Triszmegisztosz megtébolyodott lelkességétől, ahogy én
annak idején azt hittem, hogy fájdalma tette tébolyodottá. De ha jobban megismerik, látni
fogják, hogy az emberek a géniusz és a jövő hírnökét saját esztelenségük és rossz intézményeik miatt vélik őrültnek. Tartsanak hát velünk, s ha kell, kövessenek egész nap. Talán eljön
a pillanat, amikor Triszmegisztosz másról is beszél majd, nemcsak zenéről. Nem kell
erőltetni, ő maga fog megnyilatkozni, ha szükségét érzi. A véletlen felébresztheti benne régi
gondolatait. Egy óra múlva indulunk, mivel jelenlétünk itt új veszélyeket hozhat uram fejére.
Máshol nem ismernek fel a száműzetés e sok éve után. A Böhmerwald hegyláncát és a Duna
folyását követve Bécsbe megyünk. Egyszer már megtettem ezt az utat, s nagy örömmel
kezdem újra. Két gyermekünket látogatjuk meg, a legidősebbeket, akik jómódú barátainknál
élnek, hogy befejezhessék tanulmányaikat; mert nem minden ember született művésznek, és
mindenkinek azt az utat kell megjárnia az életben, amelyet a Gondviselés kijelölt számára.
Így beszélt ez a különös asszony, akit egyre ostromoltunk kérdéseinkkel, s megjegyzéseinkkel
is nemegyszer félbeszakítottunk; vállalta ezt az életet, mert osztozott ura ízlésében és eszméiben. Örömmel fogadtuk ajánlatát, hogy tartsunk velük útjukon. És amikor kiléptünk a kunyhóból, a paraszti őrség, amely eddig fogva tartott minket, tisztelettel nyitotta meg előttünk
sorait.
- Jertek, gyermekeim - kiáltott a zingara mélyen zengő hangján -, barátotok már vár a hársfák
alatt. Ez a nap legszebb pillanata. Köszöntsük zenés imával a reggelt. Legyetek bizalommal e
két barátunk iránt - tette hozzá, s szép és természetes színpadi mozdulattal mutatott reánk -,
velünk éreznek, s csak jót akarnak nekünk.
A parasztok nagy kiabálással és énekszóval jöttek utánunk. Útközben a zingara elmondta,
hogy ő és családja még aznap reggel elhagyja kunyhóját.
- Nem szabad nekik szólni - tette hozzá. - Sok könnyet ontanának elválásunk miatt, mert jó
néhány barátunk van közöttük. De itt nem vagyunk biztonságban. Találkozhatnánk valami
régi ellenséggel, aki paraszti gúnyájában is felismerné Albert von Rudolstadtot.
A kunyhó elé érkeztünk; a zöld tisztást csodálatos hársfák keretezték, s a hatalmas törzsek
mögött szerény viskókat, s a nyájak által megrajzolt és kitaposott szeszélyes ösvényeket
láttunk. Varázslatos hely volt ez; a rétek smaragdja játékosan csillogott a ferdén tűző napsugarak fényében, s a reggeli köd ezüstös felhői lassan a környező hegyormok felé húzódtak. Az
árnyékos helyek mintha még megőriztek volna valamit az éjszaka kékes derengéséből, de a
fák csúcsai már aranyban és bíborban fürödtek. Éles és tiszta volt minden, s minden frissnek
és fiatalnak látszott, az ősi hársfák is, a mohával benőtt tetők, és a fehér szakállú aggastyánok
is, ahogy mosolyogva kijöttek a kunyhókból. A szabad térség közepén, ahol ágaira bomolva
és a léptek alatt szétfröccsenve egy kristályos csermely folydogált, megláttuk Triszmegisztoszt, s körülötte gyermekeit, két elragadó kislányt és egy tizenöt éves fiút, aki oly szép volt,
mint a szobrászok és költők Endümionja.
- Ez itt Vanda - mondta a zingara az idősebb leányra mutatva -, a kisebbet Wenceslawának
hívják. A fiút Zdenkónak, mivel ő apja leghűségesebb barátjának drága nevét kapta. Az öreg
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Zdenko persze őt szereti legjobban. Látják, az egyik leányt magához szorítja, a másikat meg
az ölében tartja. De nem rájuk gondol; egyre a fiamat nézi, mintha nem tudna betelni
látásával.
Az aggastyánra pillantottunk; könnyek kettős árja patakzott szeméből, s redőktől szántott,
csontos arcán boldog lelkesség ragyogott, ahogy áhítatosan nézte ezt a fiút, a Rudolstadtok
utolsó hajtását, aki örömmel viselte az ő jobbágy nevét, s öreg barátja kezét fogva állt
mellette. Bár lefesthettem volna ezt a csoportot, s Triszmegisztoszt is, ahogy elérzékenyült
tekintettel figyelte szeretteit, miközben már hegedűjét hangolta és vonóját próbálgatta.
- Eljöttetek hát, barátaim? - mondta, szívélyesen válaszolva tisztelettudó köszöntésünkre. Feleségem értetek ment? Bölcsen tette. Jó dolgokat mondok ma nektek, s boldog vagyok,
hogy meghallgattok.
Most hegedülni kezdett, még több szárnyalással és fenséggel, mint előző nap. Mi legalábbis
így véltük; mert fogékonyságunk csak megnövekedett, ahogy láttuk ezt a falusi gyülekezetet,
amely a haza régi balladáit és az ősi szabadság szent himnuszait hallgatva szinte reszketett
izgalmában és gyönyörűségében. A megindultság sokféle módon tükröződött ezeken a férfiarcokon. Egyesek, mint Zdenko, a régmúlton merengve, visszatartották lélegzetüket, és
valósággal beszívták a zene szépségét, ahogy a szomjas növény issza a jótékony eső cseppjeit.
Mások szent haraggal gondolva a jelen bajaira, összeszorított öklükkel fenyegették a láthatatlan ellenséget, mintha az eget hívnák megtiport méltóságuk, meggyalázott erényük tanúságára. Zokogtak és üvöltöttek, önfeledten kurjongattak, lelkesen tapsoltak.
- Barátaim - mondta Albert, amikor befejezte játékát -, figyeljétek ezeket az egyszerű
embereket! Ők maradéktalanul értettek mindent, amit mondani akartam nekik; nem kérdezik,
mint ti tettétek tegnap, jövendöléseim értelmét.
- De hisz csak a múltról szóltál nekik - mondta Spartacus, aki mohón várta a mester szavait.
- Múlt, jövő, jelen! Megannyi üres fogalom! - folytatta Triszmegisztosz mosolyogva. - Nem
hordozza-e az ember mindhármat szívében, s nem e hármas szövedék teszi-e a teljes létét? De
mivel mindenképpen szavakra van szükségtek, hogy kifejezzétek eszméiteket, hallgassátok
meg fiamat; egy éneket ad elő, amelynek anyja írta a zenéjét, s én a szövegét.
A szép ifjú a gyülekezet elé lépett; arca komoly és szerény volt. Anyja láthatóan úgy vélte,
joga, s talán kötelessége is, hogy tiszteletben tartsa és ápolja a fiatal művész szépségét, s hogy
ezzel nem ad tápot hiúságának. Gonddal öltöztette: a fiú gyönyörű haja csinosan volt fésülve,
s falusi öltözéke is élénkebb színű, s könnyebb szövetből szabott, mint a család többi tagjának
ruhái. Az ifjú énekes levette fövegét, s ujja hegyével csókot dobott valamennyi hallgatójának,
mire száz ugyanígy küldött lelkes csók felelt; majd miután anyja egy délies zengésű
prelúdiumot játszott gitárján, a fiú énekelni kezdett, s a gitár halk zengése kísérte. Fordításban
közlöm a szláv ének szövegét; megengedték hogy leírjam, csodálatos dallamával együtt:
A SZEGÉNYSÉG JÓ ISTENASSZONYA
Ballada
Arany homokkal hintett utak, zöldellő rétek, zergejárta szakadékok, csillaggal koszorúzott
magas hegyek, búvó hegyipatakok, áthatolhatatlan erdők, adjatok utat a jó istenasszonynak, a
szegénység istenasszonyának!
Amióta áll a világ, amióta emberek vannak a földön, ő egyre járja a világot, az emberek közt
él, énekelve vándorol vagy dolgozva énekel, ő, az istenasszony, a szegénység jó istenasszonya!
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Néhány ember összeült, hogy megátkozza. Túlságosan szépnek és vidámnak, túlságosan
frissnek és erősnek találták. Szaggassuk ki a szárnyait, mondták; verjük láncra, törjük meg
tagjait, hadd szenvedjen, hadd pusztuljon a szegénység istenasszonya!
Láncra verték a jó istenasszonyt, üldözték és ütlegelték, de nem tudták megalázni: a költők
lelkébe, a parasztok lelkébe, a művészek lelkébe, a vértanúk lelkébe, a szentek lelkébe menekült a jó istenasszony, a szegénység istenasszonya!
Nagyobb utat járt meg, mint a bolygó zsidó; nagyobb távolságot utazott be, mint a fecskemadár; vénebb, mint a prágai katedrális, és fiatalabb, mint az ökörszem tojása; jobban megsokasodott a földön, mint az eper a Böhmerwaldban, az istenasszony, a szegénység jó
istenasszonya!
Sok gyermeke van, s megtanította nekik Isten titkát; Jézus szívéhez szólt a hegytetőn; Libussa
királynő szeméhez, amikor szerelmes lett egy földmívesbe; János és Jeromos szelleméhez
Constanza máglyáján: többet tud ő minden doktornál és minden püspöknél, a szegénység jó
istenasszonya!
Ő alkotta, ami a legszebb és legnagyobb a földön; ő műveli a szántókat, ő nyesi a fákat; ő
vigyázza, gyönyörűszép dalokat énekelve a legelő nyájakat; ő látja, hogy pirkad a hajnal, ő
fogadja a nap első mosolyát, a szegény jó istenasszonya!
Ő építi zöld gallyakból a favágó kunyhóját; s ő ad sas tekintetet a vadorzónak; ő neveli a
legszebb gyermekeket, s ő teszi könnyűvé az ekét meg az ásót az aggastyán kezének, a
szegénység jó istenasszonya!
Ő ad ihletet a költőnek, s ő teszi ékes hangúvá a hegedűt, a gitárt és a fuvolát a vándor művész
ujjai alatt; ő viszi könnyű szárnyán a Moldva forrásától a Dunáéhoz; ő koszorúzza meg haját a
harmat gyöngyeivel, s éjjel ő teszi neki nagyobbá és ragyogóbbá a csillagokat, az
istenasszony, a szegénység jó istenasszonya!
Ő oktatja a leleményes iparosembert, ő mutatja neki, hogyan hasítsa a követ, vésse a
márványt, hogyan formálja az aranyat, ezüstöt, rezet és vasat; ő teszi a lent könnyűvé és
hajszálfinommá az öreg anya és a fiatal leány ujjai alatt, a szegénység jó istenasszonya!
Ő tartja a viharban roskadozó kunyhót; ő takarékoskodik a fáklya gyantájával és a lámpás
olajával; ő gyúrja a család kenyerét, s ő szövi a téli és nyári ruhákat; ő gondozza és táplálja a
világot, a szegénység jó istenasszonya!
Ő építette a nagy várkastélyokat és a régi katedrálisokat; ő hordja a kardot és a puskát; az ő
fáradsága a háború és a hódítás; ő szedi össze a halottakat, ápolja a sebesülteket és rejtegeti a
legyőzöttet, a szegénység jó istenasszonya!
Csupa szelídség, türelem, erő és részvét vagy te, jó istenasszony! te egyesíted szent
szeretetben valamennyi gyermekedet, te adod a könyörületet, a hitet, a reménységet, ó,
szegénység istenasszonya!
Eljön a nap, amikor gyermekeid nem hordozzák többé vállukon a világot, s elnyerik sok
gyötrelmük és munkájuk jutalmát. Közeledik az idő, amikor nem lesznek gazdagok és
szegények, amikor minden ember részesül a föld gyümölcseiben, s egyaránt osztozik Isten
jótéteményeiben; de rólad, szegénység jó istenasszonya, soha nem feledkeznek meg
himnuszaikban!
Megemlékeznek róla, hogy te voltál termékeny anyjuk, adakozó dajkájuk és harcos egyházuk.
Balzsamokkal csitítják sebeid fájdalmát, s a megfiatalodott, illatos földből ágyat készítenek
neked, ahol végre megpihenhetsz, ó, szegénység jó istenasszonya!
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S addig is, míg elkövetkezik az Úr napja, patakok és erdők, hegyek és völgyek, virágokkal
ékes és madárdaltól hangos mezők, arany homokkal hintett ösvények, amelyeken nem járnak
urak, adjatok utat neki, adjatok utat a jó istenasszonynak, a szegénység jó istenasszonyának!
El tudja képzelni ezt a balladát, szép versekbe szedve, s szelíd, egyszerű nyelven, mintha csak
az ifjúság ajkára szánták volna; a dallamát, amely megindítja a szívet, és könnyeket csal a
legtisztább emberek szemébe, meg ezt a szeráfi hangot, amely elbűvölő tisztasággal és hasonlíthatatlan zenei érzéssel énekel; s mindezt Triszmegisztosz fiának, a zingara tanítványának, a
földkerekség legszebb, legártatlanabb, legtehetségesebb gyermekének szájából? Körülötte
pedig e durva és áhítatos férfiarcokat, és a festői tájat, amely Ruysdael ecsetjére volna méltó,
meg a hegyi patakot, amelyet nem látni, csak a szakadék mélyéből felhangzó friss zubogását
hallani, ahogy a legelésző kecskék csengőinek harmóniájába olvad? El tudja képzelni? Mert
akkor megérti, hogy meghatottan és a költői szépség felett érzett mondhatatlan örömmel
hallgattuk ezt a szép balladát.
- Most pedig, gyermekeim - mondta Podjebrád Albert a falusiaknak -, hogy már imádkoztunk,
lássunk a munkához. Ti menjetek a mezőkre, mi pedig, családom és én, az erdőben keressük
az ihletet és az életet.
- De estére visszajössz? - kiáltották a parasztok.
A zingara jóságosan feléjük emelte a kezét, amit ők ígéretnek véltek. A két kislány, akinek
fogalma sem volt az idő folyásáról, sem útjuk szükségességéről, gyermeki örömmel kiáltotta:
„Igen! igen!”, mire a parasztok szétoszlottak. Az öreg Zdenko atyai gondossággal ellenőrizte,
hogy berakták-e keresztfia tarisznyájába a család ebédjét, majd a kunyhó küszöbére ült. A
zingara intett, hogy mehetünk, s mi is megindultunk vándorzenészeink nyomában. Egy
vízmosásban kellett felkapaszkodnunk. A mester és én felvettük a két kislányt, ami jó alkalom
volt, hogy beszélgetésbe kezdjünk Triszmegisztosszal, aki addig láthatóan észre sem vette
jelenlétünket.
- Kissé álmodozónak vélhetnek - mondta a költő. - Nagyon nehezemre esik, hogy félre kellett
vezetnünk barátainkat, akiket itt hagytunk, és az aggastyánt, akit nagyon szeretek, s aki
holnap mindenütt keresni fog az erdő ösvényein. De Consuelo akarta így - tette hozzá a feleségére mutatva. - Azt hiszi, hogy veszélyes volna, ha továbbra is itt maradnánk. Ami engem
illet, én nem tudom elképzelni, hogy valaki félne tőlünk, vagy irigykedne ránk. Ki értheti meg
boldogságunkat? De Consuelo azt mondja, hogy barátainkra is veszélyt hozhatunk, s bár ezt
sem értem, engedek érvelésének. Egyébként is az ő akarata mindig az én akaratom, ahogy az
enyém is mindig az övé. Ma este nem megyünk vissza a kunyhóba. Ha barátaink vagytok,
ahogy gondolom, besötétedéskor, s miután már eleget jártatok, visszatértek hozzájuk, és megmagyarázzátok nekik a dolgot. Nem búcsúztunk el tőlük, mivel nem akartuk megszomorítani
őket, de ti megmondjátok nekik, hogy visszajövünk, Zdenkónak pedig mondjátok azt, hogy
már holnap jövünk, mert ő nem ismer más időt. Számára a percek múlása s az egész élet csak
holnap. Ő már meghaladta az emberi fogalmak téves szemléletét. Az örökkévalóságra
függeszti tekintetét, teljesen átadja magát ennek a misztériumnak, s így mindig az élet
ifjúkorában él. Zdenko bölcs ember, a legbölcsebb, akit valaha ismertem.
Zavaros beszéde sajátos hatással volt feleségére és gyermekeire. Nem pirultak szégyenükben,
s az sem látszott, hogy szenvedtek volna miatta, inkább tisztelettel hallgatták minden szavát,
mintha új erőt kaptak volna tőlük, hogy jelenlegi életük és önmaguk fölé emelkedjenek. Azt
hiszem, hogy ez a nemes ifjú, aki mohón leste apja minden gondolatát, nagyon csodálkozott, s
meg is botránkozott volna, ha valaki azt mondja neki, hogy csak egy őrült gondolkozhat így.
Triszmegisztosz ritkán beszélt, s azt is megfigyeltük, hogy felesége vagy gyermekei csak végszükség esetén bírták szóra. Áhítatosan tisztelték titokzatos álmodozását, s ha a zingara
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mindig is követte tekintetével, látszott, inkább külső bajoktól, s nem önkéntes magánya
unalmától félti urát. Alaposan tanulmányozta Triszmegisztosz furcsaságait, mert ez a
kifejezés jobban illik különös magatartására, mint az őrült szó, amelyet már azért is szeretnék
elkerülni, mivel egy kiváló férfiról, és egy tiszteletre méltó s megható lelkiállapotról beszélek.
Hogy megismertem Triszmegisztoszt, már jól értem, hogy a parasztok, e nem tudatos nagy
teológusok és metafizikusok, s Kelet népei miért tekintenek oly bámulattal azokra az
emberekre, akikben nem lobog az, amit az értelem fáklyájának neveznek. Tudják, ha nem
zavarják őket hiábavaló erőfeszítésekkel vagy kegyetlen csúfolódással, a gondolkodás e
végletes elvontsága nem vált át dühöngésbe, sem szellemi tespedtségbe, hanem rendkívüli
képességgé változhat, s ilyenkor egy isteni költészet varázsát sugározza. Nem tudom, mi
lenne Triszmegisztosszal, ha családja a szeretet és a hűség bástyájaként nem állna közéje és a
világ közé. Ha ebben az esetben őrjöngése áldozatává válna, ez csak új bizonyítéka volna
annak, mily tisztelettel és gondossággal kell körülvennünk egy ilyen beteget, mint minden
beteget, bármilyen kór gyötörje is.
A család oly gyorsan és könnyedén haladt, hogy nekünk hamarosan fogytán volt az erőnk.
Még a kisgyermekek is valósággal falták volna a mérföldeket, ha szüleik, attól félve, hogy
túlságosan kimerülnek, nem viszik őket egy ideig a vállukon. Ezek a kicsinyek mintha
gyaloglásra születtek volna, ahogy a hal úszásra. A zingara nem akarta, hogy a fia, bár nagyon
szerette volna, karjában hordja a húgait; meg kell várni, mondta, míg felnő, s hangja is
leküzdötte azt a válságot, amelyet az énekesek mutálásnak neveznek. Inkább ő ültette
erőteljes vállára e hajlékony és magabiztos kislányokat, s éppoly könnyedén vitte őket, mint a
gitárját. A testi erő egyik adománya ennek a vándor életnek, amelyet a szegény művész
megszeret, mint a koldus vagy a természetbúvár.
Már nagyon fáradtak voltunk, amikor a nehezen járható ösvényeken egy Schreckensteinnak
nevezett vad és romantikus helyre érkeztünk. S ahogy közeledtünk, megfigyeltem, hogy a
zingara egyre aggodalmasabb arccal nézi az urát, szorosan mellette megy, mintha attól félne,
hogy valami veszély vagy gyötrelmes benyomás fenyegeti. De semmi sem zavarta meg a
művész nyugalmát. A csupasz tetőre érve egy nagy kőre ült. Félelmetes hely ez. A sziklák
rendetlenül halmozódnak egymásra, és zuhanásukban összeroppantják a fákat. A még megmaradt fák gyökerei pedig nem a földbe kapaszkodnak, hanem a szikladarabokhoz tapadnak,
mintha görcsös ölelésükkel ezeket is magukkal akarnák rántani a mélybe. E kaotikus kép
felett a halál csendje lebeg. A pásztorok és a favágók rettegve kerülik ezt a környéket, ahol
csak a vaddisznók szántják fel a földet. A homokon farkasok és zergék nyoma, mintha e
vadállatok itt biztos menedéket lelnének az emberek elől. Albert, a kövön ülve, sokáig
elálmodozott, majd a lábánál játszó gyermekekre tekintett, s feleségére is, aki előtte állt,
mintha homlokáról akarná leolvasni gondolatait. A költő most hirtelen felállt, felesége elé
térdelt, s magához szólítva gyermekeit, mély megindultsággal hangjában beszélni kezdett:
- Boruljatok le édesanyátok előtt, mert ő a vigasz, amelyet az ég a szerencsétleneknek küld; ő
az Úr békéje, amelyet a jóakaratú embereknek ígértek!
A gyermekek a zingara köré térdeltek, és könnyes szemmel simogatták. Az anya sírva
szorította őket keblére, majd azt mondta nekik, forduljanak meg, s apjuknak is mondjanak
köszönetet. Spartacus és én velük együtt borultunk térdre.
Most, hogy Triszmegisztosz előtt hódoltunk, a mester megragadta az alkalmat, hogy ékes szavakkal kérlelje, mutassa meg neki is az igazság fényét; elmondta, mennyit tanult, elmélkedett
és szenvedett, hogy felismerje a világosságot. Én pedig, mintegy elbűvölve, ott maradtam a
zingara lábánál. Nem is tudom, el merjem-e mondani, milyen érzésekkel küszködtem. Ez az
asszony, mi tagadás, anyám lehetne; mégis mondhatatlan igézet árad belőle. S jóllehet mély
tisztelettel tekintettem urára, s maga az a gondolat, hogy erről akár egy pillanatra is
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megfeledkezhetnék, fagyos rémülettel dermesztette szívemet, egész lelkem e csodálatos lény
felé szárnyalt, olyan ujjongással, amit egyetlen ragyogóan fiatal, vagy rendkívülien vonzó nő
sem ébresztett még bennem soha. Bár találkozhatnék egy hozzá hasonló nővel, hogy neki
szenteljem életemet! De hiába is reménykednék ilyesmiben, s most, hogy nem látom többé
Consuelót, valami kétségbeesés tépi a szívemet, mintha bizonyosságot nyertem volna, hogy
nincs többé nő a földön, akit szerethetek.
A zingara nem nézett rám. Spartacus szavait hallgatta, megindultan e lelkes őszinteségtől,
Triszmegisztosz is elérzékenyült. Kezét nyújtotta a mesternek, s maga mellé ültette
Schreckenstein kövére.
- Fiatalember - így kezdte -, életem minden emlékét felkavarod bennem. Mintha önmagamat
hallottam volna, abban az időben, amikor én is fiatal voltam, s mohón kérdeztem az erény
tudományáról azokat, akiket már megérlelt a kor és a tapasztalás. Pedig elhatároztam, hogy
semmit sem mondok neked. Bizalmatlan voltam; nem értelmedben vagy becsületességedben
kételkedtem, hanem szíved egyszerűségében és lángjában. S attól is féltem, nem tudom már
megformálni gondolataimat azon a nyelven, amelyen valaha én is beszéltem, mert már megszoktam, hogy a művészet s az érzelem nyelvén fejezzem ki őket. Hited azonban győzött,
csodát tett, s érzem, hogy szólnom kell hozzád. Igen - folytatta, miután egy pillanatig csendben figyelte a mestert, s mi egy évszázadnak véltük ezt a rövid időt, olyannyira reszkettünk,
hogy megint elhagyja ihlete -, igen, most megismerlek! Emlékszem rád; láttalak, szerettelek,
veled munkálkodtam múlt életem egyik szakaszában. Neved nagy volt az emberek közt, de
nem őriztem meg emlékezetemben; csak tekintetedet, hangodat tudom felidézni, s mindenekelőtt lelkedet, amelytől oly nehezen szakadt el az enyém. Ma már jobban olvasok a jövőben,
mint a múltban, s éppoly ragyogónak látom az, elkövetkező századokat, mint azokat a
napokat, amelyeket még mai formámban fogok megélni. Nos, én mondom neked, nagy leszel
még ebben a században, és nagy dolgokat fogsz cselekedni. Elgáncsolnak, megvádolnak,
megrágalmaznak, meggyűlölnek, bemocskolnak, üldöznek, száműznek... De eszméd tovább
él, mint te, új formákba öltözik, s óriási terveid, roppant elképzeléseid oly erővel rendítik meg
a mai dolgokat, hogy a világ nem feledkezik meg róluk, s talán az utolsó csapást mérik a
társadalmi és vallásos zsarnokságra. Igen, igazad van, hogy a társadalomban akarsz munkálkodni. Sorsodnak, vagyis ihletednek engedelmeskedsz. Ez nekem is felvilágosításul szolgál.
Mindaz, amit beszéded közben éreztem, s amit reményeidről mondtál, csalhatatlan bizonysága
igaz hivatásodnak. Járj tehát továbbra is e megkezdett utadon, cselekedj, munkálkodj. Az ég a
rombolás szervezőjévé tett: oldozz és pusztíts tehát, ez a te műved. A megsemmisítéshez is hit
kell, nemcsak az építéshez. Én önként hagytam el azt az utat, amelyen te jársz, mert rossznak
ítéltem. Pedig talán csak pillanatnyilag volt rossz. S ha az ügy igaz munkálói érzik, hogy
ismét meg kell indulni rajta, akkor nyilván megint járhatóvá lett. Azt hiszem, már semmit sem
remélhetek a hivatalos társadalomtól, s nem újíthatom meg, ha megmaradok benne. Ezért
elhagytam, s mivel a felső körök romlottsága miatt nem hittem már, hogy a nép tőlük várhatja
üdvét, maradék erőm utolsó éveit annak szenteltem, hogy a nép körében munkálkodjam. A
szegényekhez, a gyengékhez, az elnyomottakhoz szóltam, s a művészet és a költészet formájában beszéltem velük, mivel ezt a nyelvet értik és szeretik. Lehet, hogy túlságos gyanakvással szemléltem azokat a jó ösztönöket, amelyek talán ma is hatékonyak a tudomány és a
hatalom embereiben. Nem ismerem őket, mivel már eltávolodtam tőlük; kétkedő szellemük,
vagy ami még iszonyatosabb, istentelen babonáik oly undort keltettek lelkemben, hogy már
csak egyszerű szívű emberekkel értek szót. De valószínű, hogy amazok is megváltoztak,
jobbá lettek, és okultak a dolgokból. Sőt, egészen bizonyos, hogy a világ az elmúlt tizenöt
évben előre lépett, megtisztult, megnövekedett; mert minden emberi dolog szüntelenül a fény
felé tör, a jó is, a rossz is egybekapcsolódik, hogy az isteni eszmény felé lendüljön. Te a
tudósok, a patríciusok, a gazdagok világához akarsz fordulni; a királyokat, a nagyurakat, a
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főpapokat is az igazság varázsával akarod megnyerni. Érzed szívedben azt a forró bizalmat és
erőt, amely minden akadályt legyőz, és megfiatalítja mindazt, ami öreg és elhasznált. Engedelmeskedj, engedelmeskedj a szellem fuvallatának! folytasd és gazdagítsd művünket;
gyűjtsd egybe a fegyvereket, amelyek vereségünk csatamezején hevernek.
Most oly párbeszéd kezdődött Spartacus és az isteni aggastyán között, amelyet soha életemben nem felejtek el. Mert valóságos csoda történt. Ez a Rudolstadt, aki, mint valaha Orpheusz,
eleinte csak a zene nyelvén akart szólni, ez a művész, aki azt mondta nekünk, hogy már nem
él a logika és tiszta értelem eszközeivel, s csak a tiszta érzelem közvetítő szavát ismeri, ez a
férfi, akit gyalázatos bírák esztelennek nyilvánítottak, s aki elfogadta és vállalta ezt a megbélyegzést, most fenséges erőfeszítéssel, s csupán csak az emberi és isteni szeretettől
vezérelve hirtelen a legértelmesebb filozófussá vált, hogy az igaz módszer és a bizonyosság
útjára vezessen minket. Spartacus viszont lelkének minden hevét feltárta. Az egyik teljes ember volt, valamennyi képességének harmonikus egységében; a másik lelkes neofita. Az evangéliumra emlékeztem, ahol meg van írva, hogy Jézus Mózessal és a prófétákkal vitázott a
hegyen.
- Igen - mondta Spartacus -, érzem a küldetésemet. Közel kerültem azokhoz, akik a világot
kormányozzák, s döbbenten láttam, milyen ostobák és tudatlanok, és milyen kemény a szívük!
Pedig milyen szép az Élet, milyen szép a Természet, milyen szép az Emberiség! De ők megcsúfolják az Életet, a Természetet és az Emberiséget!... És én sokáig sírtam, amikor láttam,
hogy én, meg minden testvérem, s az egész isteni mű is e nyomorultak játékszere lett!... És
miután sokáig jajongtam, mint egy gyenge nő, azt mondtam magamban: „Mi akadályoz, hogy
letépjem magamról láncaikat, és szabadon éljek?...” De a magányos sztoicizmus e szakasza
után beláttam, hogy nem szabad az, aki egymagában szabad. Az ember nem élhet egymagában. Az ember célja az ember, s nem élhet e szükségszerű célja nélkül. És azt mondtam
magamban: „Még mindig rab vagyok, szabadítsuk meg testvéreinket...” És hamarosan
megtaláltam a nemes szíveket, amelyek szövetkeztek velem... s barátaim a Spartacus nevet
adták nekem.
- Mondtam, ugye, hogy csak rombolni fogsz! - felelt az aggastyán. - Spartacus lázadó rabszolga volt. De mindegy, újra meg kell kísérelni. Szervezd meg a rombolást. Hívjon életre
szavad egy titkos társaságot, amely lerombolja a nagy igazságtalanság mai formáját. De ha azt
akarod, hogy tevékeny, erős és hatalmas legyen, adj minél több élő és örök elvet a társaságnak, amely a rombolás eszköze, hogy mindenekelőtt romboljon (mert rombolni csak az tud,
aki létezik: minden élet pozitív), s később a rombolás e művéből megszülessen az, aminek
meg kell születnie.
- Értem, amit mondasz: korlátokat szabsz küldetésemnek. De mindegy: legyen kicsi, vagy
nagy, vállalom.
- Minden nagy, amit Isten elhatározott. Véss elmédbe egy dolgot, s ez legyen lelked szabálya.
Semmi sem vész el. Ha neved és munkálkodásod formái eltűnnének is, ha névtelenül dolgoznál
is, mint én, műved akkor sem veszne el. Az isteni mérleg tiszta matematika; és az isteni
vegyész kohójában minden atomot valódi értékében tartanak számon.
- Minthogy helyesled szándékomat, oktass, és nyisd meg előttem az utat. Mit tegyek? Hogyan
formáljam az embereket? Képzeletükre próbáljak hatni mindenekelőtt? Gyengéiket, csodára
vágyó természetüket használjam fel? Te magad is láttad, mennyi jót tehetünk csodák felcsillantásával!...
- Igaz, de azt is láttam, mennyi bajt tehetünk velük. Ha jól ismernéd a tant, tudnád, az
emberiség melyik korszakában élünk, és a mai időkhöz szabnád eszközeidet.
- Taníts meg hát a tanra, taníts a cselekvés módszerére, taníts a bizonyosságra.
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- Egy művésztől vársz módszert és bizonyosságot, egy embertől, akit a többi ember őrültnek
bélyegzett, és ezzel az ürüggyel üldözött! Úgy vélem, rossz helyre fordulsz; kérdezd a filozófusokat, a tudósokat.
- Téged kérdezlek; tudom, mit ér az ő tudományuk.
- Nos, ha mindenképpen akarod, megmondom neked, hogy a módszer magával a tannal
azonos, mivel azonos a tan által feltárt legfőbb igazsággal. S ha végiggondolod a dolgot,
megérted, hogy nem is lehet másként. Vagyis minden a tan ismeretére vezethető vissza.
Spartacus elgondolkodott, majd pillanatnyi csend után:
- A te szájadból szeretném hallani a tan legfőbb formuláját.
- Meg fogod hallani, de nem az én számból, hanem Püthagoraszéból, aki valamennyi bölcs
tanítását közvetíti: ISTENI NÉGYESSÉG. Ez a legfőbb formula. Ezt hirdette az Emberiség a
nagy vallások szavával, de csak képek, jelzések és utalások formájában, valahányszor nem
tudta megragadni tiszta szellemiségében, bálványimádás és megtestesülés nélkül, vagyis úgy,
ahogy a kinyilatkoztatók önmagukban szemlélhették.
- Beszélj, beszélj. És hogy jobban értselek, ismertess néhányat e jelképek közül. Aztán az
abszolútum szigorú nyelvén folytathatod.
- Nem tudom elválasztani, ahogy szeretnéd, ezt a két dolgot, vagyis a vallást önmagában,
lényegében, és a külsőleg megnyilvánuló vallást. Az emberi természet a mi időnkben együtt
látja őket. Ítélünk a múltról, s bár nem akkor éltünk, eszméink igazolását látjuk benne. Hadd
magyarázom meg szavaimat. Szóljunk először Istenről. Alkalmazható-e a formula Istenre, aki
végtelen lényeg? Bűn volna, ha nem alkalmazhatnánk arra, akitől ered. Elmélkedtél már Isten
természetéről? Meg vagyok győződve, hogy nemegyszer megtetted, mivel érzem, hogy az
Eget, az igaz Eget hordozod szívedben. Mondd hát, mi az Isten!
- Ő a Lét, az abszolút Lét. Sum qui sum,37 mondja a nagy könyv, a Biblia.
- Ez igaz; de mást nem tudunk a természetéről? Nem tárt fel mást is Isten az emberiségnek?
- A keresztények azt mondják, hogy az egy Istenben három személy van: Atya, Fiú és
Szentlélek.
- És mit mondanak a régi titkos társaságok hagyományai, amelyeket te is tanulmányoztál?
- Ugyanezt mondják.
- Nem lepett meg ez az egyezés? A hivatalos és diadalmas vallás meg a titkos és üldözött
vallás ugyanazt hirdeti Isten természetéről. A kereszténységet megelőző kultuszokról is
szólhatnék, s az ő teológiájuk mélyén ugyanezt az igazságot látnád. India, Egyiptom és
Görögország is ismerte az „egy Isten három személyt”. De erre még visszatérünk. Most a
meghatározást akarom veled megismertetni, mert ha már a maga teljességében és minden
megnyilvánulásában látod, megérted azt is, ami érdekel, vagyis a módszert, a szervezetet, a
politikát. Folytassuk tehát eszmecserénket. Isten után szóljunk az emberről. Mi az ember?
- Egy nehéz kérdés után egy nem kevésbé nehezet teszel fel. A delphoi jóslat szerint minden
bölcsesség benne van az erre a kérdésre adott válaszban: Ember, ismerd meg önmagadat.
- A jóslatnak igaza volt. Az emberi természet helyes felfogása minden bölcsesség forrása, s
következőleg az erkölcsé, a szervezeté, s az igaz politikáé is. Engedd meg tehát, hogy
megismételjem kérdésemet. Mi az ember?
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- Az ember Isten lényegének kisugárzása...
- Kétségtelenül, mint a többi élő lény is, hiszen csak Isten a Lét, ő az abszolút Lét. De
remélem, nem hasonlítasz azokra a filozófusokra, akikkel Angliában, Franciaországban, s
Frigyes király udvarában is találkoztam, Németországban. Nem hasonlítasz arra a Locke-ra,
akiről népszerűsítője, Voltaire bizonykodása alapján ma olyan sokat beszélnek; nem hasonlítasz Helvétiusra, akivel sokszor beszélgettem, sem La Mettrie-re, aki merész materialista
gondolataival oly nagy sikert aratott a berlini udvarban. Te nem mondod, mint ők, hogy semmi nincs az emberben, ami megkülönböztetné az állatoktól, a fáktól, a kövektől. Kétségtelen,
hogy Isten élteti az egész természetet, és így az embert is, de van rendszer az isteni gondviselésben, s különbségek a gondolataiban, következőleg műveiben is, amelyek megvalósult
gondolatai. Olvasd a nagy könyvet, amelynek Genezis a neve; a köznapi ember joggal
szentnek tartja, bár nem érti; te viszont majd azt látod benne, hogy a lények különbségét
meghatározó isteni fény teszi az örök teremtést: fiat lux, és facta est lux.38 Azt is látod, hogy
minden lény, amelynek neve van az isteni gondolatban, egyben fajta is; creavit cuncta juxta
genus suum et secundum speciem suam.39 Mi tehát az ember sajátos formulája?
- Értem. Azt akarod, hogy az Istenéhez hasonló formulát adjak az emberről. Isten minden
művében meg kell nyilvánulni az isteni Szentháromságnak; Isten minden művének tükröznie
kell az isteni természetet, de sajátos módon; vagyis mindegyiknek a saját fajtája szerint.
- Így van. Most megmondom neked az ember formuláját. Sok időnek kell még eltelnie,
mielőtt a filozófusok, akik ma még megoszlanak látásmódjuk szerint, összeülnek, hogy megértsék és megfogalmazzák. Mégis van egy, aki megértette, jó pár éve már ennek. Ő nagyobb
mint a többiek, bár neve sokkal kevésbé ismert. Miközben Descartes iskolája a tiszta értelem
útvesztőiben tévelyeg, okoskodó, szillogizmusokban gondolkodó gépnek, a logika eszközének
tekintve az embert; miközben Locke és iskolája az érzékelésben tévelyeg, érzékelő lénynek
tekintve az embert; miközben mások, s nem egy német gondolkodót említhetnék, az érzelemben rekednek meg, s kettős önzésnek tekintik az embert, ha a szerelemről, hármas, négyes
vagy még nagyobb számú önzésnek, ha a családról van szó; ő, a legnagyobb valamennyi közt,
megértette, hogy az ember mindez egységben, mindez oszthatatlanul. Ez a filozófus Leibniz.
Ő megértette a nagy dolgokat; nem osztotta azt a képtelen megvetést, amelyet tudatlan
századunk tanúsít az ókor és a kereszténység iránt. Meg merte mondani, hogy gyöngyszemek
is vannak a középkor szemétjében. Gyöngyszemek! Így is van. Az igazság örök, és minden
próféta részesedett benne. Vele együtt mondom tehát, s erősebb hangsúllyal, mint ő, hogy
mint Isten, az ember is háromság. E háromság neve emberi nyelven: érzékelés, érzés, ismeret.
És e három dolog egysége alkotja az emberi Négyességet, ami megfelel az isteni Kegyességnek. Ebből jő az egész történelem, ebből jő az egész politika; s innen, e mindig élő forrásból
kell merítened.
- Olyan mélységek felett szárnyalsz, amelyeket az én kevésbé gyors szellemem nem tud
egyhamar megjárni - felelt Spartacus. - Hogyan következik e lélektani meghatározásból,
amelyet most előadtál, a módszer és a bizonyosság szabálya? Mindenekelőtt ezt kérdem tőled.
- A módszer nagyon könnyen kikövetkeztethető - mondta Rudolstadt. - Mivel ismerjük az
emberi természetet, lényegének megfelelően kell foglalkoznunk vele. Ha megértenéd azt a
páratlan művet, amelyből az Evangélium is vétetett, ha megértenéd a Genezis könyvét,
amelyet Mózesnak tulajdonítanak, de amelyet ő, ha valóban ettől a prófétától való, Memphisz
templomaiból hozott, tudnád, hogy az ember felbomlásának, vagyis annak, amit a Genezis
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vízözön-nek nevez, tulajdonképpen az emberi természet e három képességének szétválása az
oka, mivel az emberi természet elvesztve egységét, nem találhat többé kapcsolatot az isteni
egységgel, amelyben az értelem, a szeretet és a tevékenység örök szövetségben van.
Megértenéd tehát, hogy minden szervezőnek Noét, a nemzőt kell utánoznia. Az, amit az írás
Noé nemzetségeinek nevez, a renddel, amelyben a mű elhelyezi őket, és a harmóniával,
amelyet közöttük teremt, útmutatásként szolgálna neked. Ugyanakkor e metafizikai igazságban a bizonyosság módszerét is megtalálnád, s segítségével az ember igaz természetét
fejlesztenéd minden emberben, és arról is felvilágosítást nyernél, hogy mi a társadalmak
valóságos szervezete. De, ismétlem, nem hiszem, hogy már eljött a szervezés ideje; előbb még
sok mindent le kell rombolni. Tehát elsősorban a módszer okából tanácsolom neked, hogy
kövesd az elméletet. A bomlás ideje közeledik, vagy talán már itt is van. Igen, eljött az idő,
amikor az emberi természet három képessége megint szétválik, és ez a szétválás halált hoz a
társadalmi, vallásos és politikai testületre. Mi lesz akkor? Az érzékelés megszüli hamis
prófétáit, s ők az érzékelést dicsőítik. Az érzés megszüli hamis prófétáit, s ők az értelmet
dicsőítik. Az utóbbiak gőgösek lesznek, s hasonlatosak a Sátánhoz. Az érzés prófétái fanatikusok lesznek, s egyaránt hajlamosak arra, hogy a jó felé haladjanak, vagy a rosszba zuhanjanak, mivel nem irányítja őket semmi szabály, sem a bizonyosság kritériuma. A többiek
pedig azzá, amivé, mint Homérosz elmondja, Odüsszeusz társai lettek Kirké pálcájának
érintésére. Egyiket se kövesd e három út közül, mivel egymagukban mély szakadékokba
torkollnak: az első a materializmusba, a második a miszticizmusba, a harmadik az ateizmusba.
Csak egy biztos út vezet az igazsághoz: az, amely megfelel a teljes emberi természetnek, a
minden képességében kifejlődött emberi természetnek. Ne térj le erről az útról: s ezért tartsd
mindig szem előtt a tant és annak tiszta meghatározását.
- Olyan dolgokat mondasz nekem, amelyek előttem is felderengtek. De holnap már nem
leszek veled. Ki vezet akkor az igazság elméleti megismerésére, s innen a gyakorlat felé?
- Lesznek biztos kalauzaid. Mindenekelőtt olvasd el a Genezis-t, s igyekezzél megragadni
értelmét. Ne tekintsd történelemkönyvnek, vagyis események puszta krónikájának. Nincs
ennél esztelenebb vélemény, pedig mindenütt ezt vallják, tudósok és iskolások, és valamennyi
keresztény közösség egyaránt. Az Evangélium-ot is olvasd a Genezis mellett, s miután teljes
szívedből magadévá tetted, a Genezis fényében értelmezd. Milyen különös e könyvek sorsa!
Az Evangélium-ot, akárcsak a Genezis-t imádják, és nem értik. Nagy alkotások ezek. De más
is van. Elmélkedj áhítatosan mindarról, ami Püthagorasztól ránk maradt. Olvasd azokat az
írásokat is, amelyek szerzőjeként Triszmegisztoszt, az isteni teozófust emlegetik. A templomban, mint tudjátok, én viseltem ezt a megtisztelő nevet; de ne gondoljátok, barátaim, hogy én
magam mertem volna választani: a Láthatatlanok parancsára kellett viselnem. A mai tudálékos elmék elvetik ezeket a hermetikus írásokat, s ostoba gőgjükben a második vagy harmadik
század valamely keresztény szerzőjének tulajdonítják őket, holott magukban foglalják az ősi
Egyiptom minden tudományát. Eljön a nap, amikor helyes megvilágításuk és magyarázatuk
után teljes valóságukban mutatkoznak, s mindenki látni fogja, hogy Platón műveinél is
értékesebbek, mivel Platón belőlük merítette minden tudományát, s hadd tegyem mindjárt
hozzá, az Állam-ban nagyon is félreismerte és meghamisította az igazságot. Olvasd tehát
Platónt és Triszmegisztoszt, s mindazokat, akik utánuk a nagy misztériumon elmélkedtek.
Különösen figyelmedbe ajánlom Campanellát, a nemes szerzetest, akit borzalmasan meggyötörtek, mivel arról álmodott, amiről te, vagyis az igazságon és tudományon alapuló emberi
társadalomról.
Némán hallgattuk.
- Amikor könyvekről beszélek nektek - folytatta Triszmegisztosz - ne gondoljátok, hogy
sírokban vélem felfedezni az életet, ahogy a katolikus bálványimádók teszik. Ugyanazt
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mondom a könyvekről, amit tegnap a múlt más műemlékeiről mondtam. A könyvek, akár a
műemlékek, az élet hordalékai, az élet táplálékává válhatnak, és kell is, hogy azzá legyenek.
Ám az élet mindig jelen van, s az örök Háromság teljesebb fénnyel ragyog bennünk vagy a
csillagok homlokán, mint Platón vagy Hermész könyveiben.
Bár nem volt szándékomban, egy megjegyzésemmel más irányt adtam beszélgetésünknek.
- Mester - vetettem közbe -, azt mondta, hogy a Háromság teljesebb fénnyel ragyog a csillagok homlokán... Hogy érti ezt? Azt látom, hogy, mint a Biblia mondja, Isten dicsősége ragyog
a csillagok fényében, de nem értem, miért bizonyítanák a csillagok az életnek azt az általános
törvényét, amelyet Háromságnak nevez.
- Csak azért nem érted - felelte -, mivel a fizika tudománya még kevéssé előrehaladott, vagy
inkább, mivel nem tanulmányoztad azon a fokon, amelyen máris áll. Hallottál az elektromosság felfedezéséről? Nyilván hallottál, hiszen minden tanult ember nagy érdeklődéssel fogadta
ezeket az újdonságokat. Nem figyelted meg, hogy ugyanazok a tudósok, akik csak hitetlen
csúfolódással emlegetik az isteni Háromságot, e jelenségek kapcsán kénytelenek elismerni a
Háromságot? Mert ők maguk mondják, hogy hő és fény nélkül nincs elektromosság, s viszont,
vagyis hármat látnak egyben, amit Isten esetében nem akarnak elfogadni.
Most a természetről kezdett beszélni, s annak szükségességéről, hogy minden jelenséget egy
általános törvényhez kapcsoljunk.
- Az élet egy - mondta. - Az életnek csak egy megnyilvánulása van. Csak azt kell megérteni,
hogyan élnek az egyes lények az általános Lény kegyelme és közvetítése által, anélkül, hogy
abszorbeálódnának benne.
Magam részéről nagyon boldog lettem volna, ha meghallgathatom e nagy kérdés kifejtését.
De Spartacus egy idő óta már kevesebb figyelemmel követte a mester szavait. Nem az
érdeklődése lankadt el, csak attól tartott, hogy az aggastyán szellemi feszültsége már nem tart
sokáig, s ő inkább azt szerette volna, ha a próféta az ő kedvenc témájáról beszél.
Rudolstadt észrevette, hogy a fiatalember kissé türelmetlen.
- Már nem figyelsz rám - mondta neki. - Azt véled talán, hogy a természet tudományát nem
lehet ezen a módon megközelíteni? Mert ha így volna, akkor tévedsz. Én sem becsülöm
kevésbé, mint te, a tudósok mai tevékenységét, amely teljességgel a kísérletezésen alapszik.
De ha csak ebben az irányban folytatják kutatásaikat, abból nem tudomány lesz, hanem
csupán felsorolás. És nem is vagyok egymagamban ezzel a véleménnyel. Ismertem Franciaországban egy filozófust, Diderot-t, akit nagyon szerettem; nos, ő nemegyszer így kiáltott fel,
amikor figyelte, hogyan halmozzák minden általános elv nélkül a tudományos anyagot: „Nem
jobb ez, mint a kőfaragók munkája, mert sehol sem látok szerkezetet, sem építészt.” Tudd
meg hát, hogy a tan előbb vagy utóbb össze fog kerülni a természettudományokkal; ezekkel a
kövekkel kell majd építeni. És gondolod-e, hogy a fizikusok ma valóban megértik a
természetet? Érezhetik, ismerhetik-e, miután megfosztották az élő Istentől, aki teljességgel
betölti? Anyagnak vélik például a fényt, és anyagnak a hangot is, holott a fény és az anyag...
- Ó, mester - szakította félbe Spartacus -, ne gondolja, hogy elutasítom a természetre vonatkozó intuícióit. Nem, érzem, hogy csak az isteni egységnek és minden jelenség tökéletes
hasonlatosságának megismerése adhatja az igazi tudományt. De túlságosan sok utat nyit meg
előttünk, s remegve gondolok arra, hogy hamarosan elhallgat. Arra kérem, tegyünk pár lépést
közösen valamelyik úton.
- Melyiken?
- Engem az emberiség jövője foglalkoztat.
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- Értem - felelt az aggastyán mosolyogva. - Azt akarod, mondjam el neked utópiámat.
- Igen, ezt kérem tőled, az utópiádat - kiáltott Spartacus. - Az új társadalmat, amelyet agyadban és szívedben hordozol. Tudjuk, hogy már a Láthatatlanok társasága is kereste és megálmodta alapjait. Ez a munka benned érlelődött. Segíts, hogy mi is hasznát lássuk. Mondd el,
milyen a te államod; hadd tegyünk kísérletet a megvalósítására, ha ez lehetségesnek látszik, s
akkor tűzhelyed szikrái új fényt adnak a világnak.
- Álmaimat kérdezitek tőlem, gyermekeim - felelt a filozófus. - Nos, megpróbálom
fellebbenteni a függönyt, amely gyakran előlem is elrejti a jövőt. Talán utolsó alkalommal
teszem, de ma még meg kell kísérelnem; mert meggyőződésem, ha ti hallgattok, nem vész el
minden költészetem arany álmaiban.
Triszmegisztoszt most isteni elragadtatás fogta el; szeme ragyogott, mint egy páros csillag, a
hangja viharként zúgott. Több, mint négy óra hosszat beszélt, s szava szép és tiszta volt, akár
egy szent ének. A legcsodálatosabb költeményben fogta egybe minden századok vallásos,
politikai és művészi alkotásait. Megmagyarázta a múlt valamennyi vallását, a templomok, a
költészet és a törvényhozás minden titkát, a régi emberiség tevékenységének minden irányát
és minden eredményét. Az élet elemeit mutatta meg oly dolgokban, amelyeket mindig halottnak vagy tiltottnak véltünk, s a Monda árnyaiból is az igazság fényét varázsolta elő. Megvilágította az antik mítoszokat, s elmés és találékony fejtegetései a vallások kapcsolatait és
érintkezési pontjait is feltárták. Felfedte az emberiség igazi szükségleteit, amelyeket a
törvényhozók többé-kevésbé megértettek, s a népek többé-kevésbé megvalósítottak. Ámuló
szemünk előtt teremtette újjá az élet egységét az emberiségben, és a dogmák egységét a
vallásban; és a régi és új világ széthulló anyagából az ő jövő világának alapjait formálta meg.
Végül semmivé tette a folyamatosság igényét, amely pedig oly sokáig hátráltatott minket
tanulmányainkban. Feltöltötte a történelem szakadékait, amelyeket addig borzadva szemléltünk. Egyetlen végtelen spirálisban fejtette le az ezernyi szent szalagot, amelyek körülvették a tudomány múmiáját. S amikor, mint egy villámcsapás fényénél, egyszeriben felfogtunk mindent, amire ő szinte egyetlen lélegzetvétellel oktatott; amikor már megértettük
látomása teljességét, s a múlt, a jelen atyja, úgy állt előttünk, mint az Apokalipszisben a Fény
embere, akkor elhallgatott, majd mosolyogva így folytatta:
- Most már értitek a múltat és a jelent; kell-e még a jövőt is magyaráznom? Nem ragyog-e a
Szentlélek szemetek előtt? Nem látjátok-e, hogy ami nagyszerűt az ember kívánt és megálmodott, mindez lehetséges és biztos a jövőben, annál az egy oknál fogva, hogy az igazság
abszolút és örök, ha szerveink gyengék is felfogására és birtoklására? De reményeinkben és
vágyunkban mégis mindannyian birtokoljuk: bennünk él, és csírájában örök időktől fogva
megvan az emberiségben, a megtermékenyítés nagyszerű pillanatára várva. Az igazság
szavával mondom nektek, hogy az eszmény felé haladunk, s ez a haladás végtelen, mint maga
az eszmény is.
Többet is mondott, s a jövőt feltáró költeménye éppoly csodálatos volt, mint a múltról szóló.
Nem is próbálom leírni: csak megrontanám, mert az ihlet állapotában kellene lennem, hogy
meg tudjam ismételni, amit az ihlet sugallt. Két-három évi elmélkedésre lenne talán
szükségem, hogy méltón elmondjam mindazt, amit Triszmegisztosztól két-három óra alatt
hallottunk. Szókratész életének műve Platón életének műve volt, Jézusé pedig tizenhét század
műve. Én, nyomorult és méltatlan ember lévén, reszketek, ha feladatomra gondolok. Mégsem
mondok le róla. A mester nem sokat törődik azzal, hogy megörökítse, amit hallott, ahogy én
szeretném tenni. Ő a cselekvés embere, és a maga szempontjából szedte rendbe Triszmegisztosz elméletét, oly világosan és pontosan, mintha egész életében ennek továbbfejlesztésével és
magyarázatával foglalkozott volna. A filozófus minden gondolata és egész lelke elektromos
áramként hatolt elméjébe. Máris felfogta, a magáévá tette; politikus emberként fog élni vele;
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élő és közvetlen kifejezője lesz, és nem az a kései, holt szöveg, amelyen én elmélkedem. És
mielőtt én megalkotnám művemet, ő már iskoláját gazdagítja a tannal. Igen, talán két év sem
telik el, s e különös és titokzatos szavak, amelyek e pusztaságban hangzottak el, máris sok
hivő gondolkodását termékenyítik meg; és látni fogjuk, hogy a titkos társaságok e hatalmas
földalatti világa, amely ma még csak a homályban forrong, egyetlen tan fényében szövetkezik, törvények új rendjét ismeri meg, és meglelve az élet szavát új cselekvésre lendül.
Önnek is elhozzuk e rég áhított igéket, amelyek megerősítik Spartacus sejtelmeit, szentesítik
az általa már felismert igazságokat, s egy ihletett hit roppant erejével szélesítik látóhatárát.
Miközben Triszmegisztosz beszélt, s én mintha szent zenét hallgatnék, mohón és reszketve
erőlködtem, hogy egyetlen szavát se veszítsem el, Spartacus úrrá lett megindultságán, és égő
szemmel, de nyugodt kézzel jeleket és alakzatokat rajzolt füzetébe, mintha geometriai
formákban rögzítené a tan metafizikai koncepcióját. És amikor ugyanaznap este e különös és
számomra érthetetlen jegyzetek fölé hajolt, meglepődve láttam, hogy ezek alapján hihetetlen
pontossággal írta le és szedte rendbe Triszmegisztosz költői logikájának minden következtetését. Mesterünk gyakorlati elméjének titokzatos szűrőjében mintegy varázsszóra minden
leegyszerűsödött és világos értelmet kapott.
De még most sem volt elégedett. Triszmegisztosz ihlete láthatóan ellobbant. A filozófus
szeme elveszítette csillogását, teste megroskadt, s a zingara intett is nekünk, hogy ne
kérdezősködjünk tovább. De Spartacus az igazság ádáz hajszolásában nem törődött vele, s új,
sürgető kérdésekkel ostromolta a költőt.
- Isten országát írtad le a földön - mondta megragadva a filozófus kihűlt kezét -, de Jézus azt
mondta: „Még nem jött el az én országom”, s tizenhét százada már, hogy az emberiség hiába
várja ígérete teljesedését. Én nem emelkedtem oly magaslatra, mint te, az örökkévalóság
szemléletében. Számodra, mint Isten számára is, az idő egy folyamatos aktivitás látványa
vagy eszméje, s e tevékenység minden fázisa minden időben megfelel ihletett érzelmeidnek.
Én közelebb élek a földhöz; számon tartom a századokat és az éveket. Saját életemben akarok
olvasni. Mondd hát meg, próféta, mit tegyek abban a szakaszban, amelyben látsz, mit teremt a
szavad bennem, s mit fog teremteni általam a most kezdődő évszázadban. Nem akarok
hasztalanul élni.
- Miért fontos neked, amit erről mondhatok? - felelt a költő. - Senki sem él hiába; semmi sem
vész el. Nincs felesleges ember. Ne kívánd, hogy e részlettel foglalkozzam, amely elszomorítja a szívet, és gúzsba köti a szellemet. Máris fáradtság vesz rajtam erőt, hogy csak egy
pillanatig gondoltam reá.
- Igazság feltárója, nincs jogod, hogy utána engedj ennek a csüggedtségnek - kiáltott
Spartacus erélyesen, s hasztalan igyekezett, hogy átsugározza tekintete tüzét a költő megzavarodott s már álmodó tekintetébe. - Ha elfordítod a szemed az emberi nyomorúság látványától,
nem vagy igaz ember, nem vagy az a teljes ember, akiről a régi költő szól: Homo sum et nihil
humani a me alienum puto.40 Nem, nem szereted az embereket, nem vagy a testvérünk, ha
nem érdekelnek a bajok, amelyek az örökkévalóság minden órájában gyötrik őket, s nem
keresel gyors segítséget eszményed alkalmazásával! Ó, szerencsétlen művész, ki nem érzed a
forró lázat, amely elemészt e borzalmas és gyönyörűséges kutatásban!
- Mit kívánsz hát tőlem? - felelt a költő izgatottan, s most már ő is szinte ingerülten. - Azzal
hivalkodsz talán, hogy te vagy az egyetlen munkás, s azt gondolod, hogy én az egyetlen ihlető
szerepében tetszelgek? Nem vagyok jós; megvetem a hamis prófétákat, s elég sokáig
harcoltam ellenük. Az én jövendöléseim okfejtések; az én látomásaim magas fokra emelt
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észlelések. A költő más, mint a varázsló. Ő valóságosan álmodik, a másik meg vaktában
találgat. Hiszek cselekvésedben, mivel érzem hatalmad sugárzását; hiszek álmaim hivatottságában, mivel képesnek érzem magam arra, hogy felidézzem őket, s az emberiség elég nagy,
elég nemeslelkű, hogy százszorosan és tömegesen valósítsa meg mindazt, amit egy tagja
magányában végiggondolt.
- Akkor pedig - makacskodott Spartacus -, ennek az emberiségnek a sorsát kérdezem tőled, s
annak az emberiségnek a nevében, amely a szívemben él, s amelyet aggódóbb szorongással, s
talán több szeretettel is hordozok magamban, mint te. Káprázatos álmod elrejti előled
szenvedéseidet, s én remegve tapintom őket életem minden órájában. Úgy szomjazom csitításukra, mint egy orvos haldokló barátja ágyánál, s inkább megölném tapasztalatlanságomban,
csak ne hagyjam segítség nélkül. Veszélyes ember vagyok, látod, s talán szörnyeteg is, ha
nem teszel szentté. Remegj a haldokló miatt, ha nem adsz gyógyírt a rajongó kezébe! Az
emberiség benned énekel, álmodik és könyörög. Bennem szenved, jajong és segítségért kiált.
Feltártad előttem jövődet, de jövőd távol van, s bármit mondjál is, sok verejtékes munkára van
szükségem, míg pár cseppet sajtolhatok balzsamodból e vérző sebek enyhítésére. Nemzedékek sínylődnek, s tűnnek el fény és cselekvés nélkül. Én, a szenvedő Emberiség megtestesítése, én, a bánat jajkiáltása és az üdvösség akarata, én tudni akarom, megváltást vagy
kárhozatot hoz-e, amit teszek. Nem fordíthattad el annyira szemed a rossztól, hogy ne tudd,
még mindig megvan. Merre forduljunk elsőnek? Mit tegyünk már holnap? Szép szóval vagy
erőszakkal kell-e meggyőzni a jó ellenségeit? Emlékezzél kedves taboritáidra; vér- és
könnyáradatot láttak maguk előtt, mielőtt elérhetnék a földi paradicsomot. Nem tartalak
jósnak; de hatalmas logikát látok benned, s csodálatos világosságot jelképeidben; s ha éles
tekinteted feltárja a legtávolabbi jövőt, még nagyobb bizonyossággal lebbentheted fel a sűrű
fátylat, amely eltakarja előlem a látóhatárt.
Mintha égő gyötrelem szaggatta volna a költőt. Veríték ült a homlokán. Hol rémült, hol lelkes
tekintettel nézte Spartacust; borzalmas küzdelem dúlhatott benne. Felesége átkarolta, s
ijedten, néma szemrehányással nézett mesterünkre, de tisztelettudó szorongás is volt a tekintetében. Soha nem éreztem még annyira Spartacus hatalmát, mint ebben a pillanatban, amikor
az őszinteség és az igazság fanatikus akarásával úrrá lett az ihletével küszködő próféta
kínjain, a könyörgő asszony fájdalmán, gyermekeik rettegésén, de saját szíve szemrehányásain is. Én is remegtem, s kegyetlennek véltem mesteremet. Attól féltem, hogy a költő szép
lelke megtörik ez utolsó erőfeszítésében, s a Consuelo fekete pilláján csillogó könnycseppek
égő keserűséggel töltötték el szívemet. Most Triszmegisztosz hirtelen felállt, s egyként
elhárítva Spartacust és a zingarát, intett gyermekeinek, hogy lépjenek hátrább, majd
kiegyenesedett, s az égnek emelte átszellemült arcát. Tekintetével mintha egy láthatatlan
könyvben olvasott volna, amely nagy volt, mint a világ, s fénybetűkkel az égboltra írva.
Így kiáltott:
- Nem az ember vagyok-e?... Miért ne mondanám meg, mire vágyik, s következőleg mit
valósít majd meg az emberi természet?... Igen, én vagyok az ember: tehát meg tudom mondani, mit akar az ember, s minek lesz kezdeményezője. Aki látja a gyülekező felhőket, megjövendölheti a fergeteget és a villámokat. Én tudom, mi van a lelkemben és mi árad majd ki
belőle. Én vagyok az ember, és kapcsolatban korom emberiségével. Láttam Európát, és tudom
a viharokat, amelyek kebelében készülődnek... Barátaim, álmaink nem álmok: esküszöm az
emberi természet erejével! Ezek az álmok csak a világ mai formájának viszonylatában álmok.
De kié a kezdemény, a szellemé-e, vagy az anyagé? Az Evangélium mondja: a Szellem oda
fú, ahová akar. A szellem fúni fog, és megváltoztatja a világ arculatát, írva vagyon a Genezisben, hogy amikor minden káosz és sötétség volt, a Szellem a vizekre fútt. Márpedig a

312

teremtés örök. Teremtsünk tehát mi is, vagyis engedelmeskedjünk a Szellem fuvallatának.
Látom a sötétséget és a káoszt! miért maradnánk a sötétségben? Veni, creator Spiritus!41
Elhallgatott, majd így folytatta:
- Spartacus, megküzdhet-e veled XV. Lajos?... Frigyes, Voltaire tanítványa, nem oly hatalmas, mint mestere... És ha az én Consuelómhoz hasonlítom Mária Teréziát... De micsoda
istenkáromlás!
Megint elhallgatott, majd:
- Te pedig, Zdenko fiam, a Podjebrádok sarja, s aki egy rabszolga nevét viseled, készülődj
megsegítésükre. Te vagy az új ember: mire határozod magad? Apáddal és anyáddal leszel-e,
vagy a világ zsarnokaival? Benned az erő, új nemzedék: a rabságot erősíted-e, vagy a szabadságot? Consuelo fia, a cigánylány fia, a rabszolga keresztfia, hiszem, hogy a cigánylánnyal és
a rabszolgával leszel. Mert ha nem, én tagadlak meg, én, királyok szülötte.
Majd:
- Aki azt meri állítani, hogy az isteni lényeg, ami szépség, jóság, hatalom, nem valósul meg a
földön, az maga a Sátán.
És ismét:
- Aki azt meri állítani, hogy az emberi lényeg, amely a Biblia szavai szerint Isten képére
teremtetett, és amely érzékelés, érzés, ismeret, nem valósul meg a földön, az Káin.
Pár pillanatig néma maradt, majd így folytatta:
- A te erős akaratod, Spartacus, valóságos összeesküvés... Milyen gyengék a királyok trónjukon!... Hatalmasnak vélik magukat, mert minden meghajol előttük... Nem látják, mi fenyegeti
őket... Ó, megtörtétek a nemeseket és fegyveres hadaikat, a püspököket és papi seregüket; s
most azt hiszitek, nagyon erősek vagytok!... De amit megtörtetek, az volt az erőtök; mert
szeretőitek, udvaroncaitok, lelkészeitek nem fognak megvédeni, szegény uralkodók, hiú
bábok... Siess Franciaországba, Spartacus! Franciaország hamarosan rombolni fog... Szüksége
van rád. Fuss, mondom, rohanj, ha részt akarsz venni a nagy műben... Franciaország a nemzetek választottja. Csatlakozzál, fiam, az emberi nem idősebbjeihez... Izaiás szavát hallom
Franciaország felett: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége
felragyogott rajtad. És népek jönnek világosságodhoz.” A taboriták énekelték ezt a Táborhegy magasságáról: ma Franciaország a Tábor-hegy.
Pár pillanatig hallgatott. Arcán a boldogság derűje ragyogott.
- Boldog vagyok - kiáltotta. - Dicsőség Istennek!... Dicsőség Istennek a mennyekben, ahogy
az Evangélium mondja, s békesség a földön a jóakaratú embereknek!... Az angyalok éneklik
ezt; angyalnak érzem magam én is, és velük akarok énekelni... De mi történt?... Még mindig
veletek vagyok, barátaim, s veled, én Évám, és Consuelóm, s itt vannak gyermekeim is, e
lelkemből lett lelkek. De már nem vagyunk Csehország hegyein, sem őseim várának romjai
közt. Úgy érzem, fényt lélegzem, s az örökkévalóság örömében élek. Ki mondta közületek az
előbb: Ó, milyen szép az élet, milyen szép a természet, milyen szép az emberiség? De azt is
hozzátette: A zsarnokok mindezt megrontották... A zsarnokok! Nincsenek már zsarnokok. Az
ember egyenlő az emberrel. Megértették, elismerték, szentséggé emelték az emberi természetet. Az ember szabad, egyenlő és testvér. Nincs már más meghatározása az embernek.
Nincsenek már urak és szolgák... Halljátok a kiáltást: Éljen a köztársaság. Halljátok a
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megszámolhatatlan tömeget, amely meghirdeti a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét... Ó, mi csak halkan mondtuk misztériumainkon ezt a formulát, s csak a magas fokozatú
hívek ismételgették egymásnak. Nincs már helye a titoknak. Mindenki részesedik a
szentségekben. Mindenki iszik a kehelyből, ahogy atyáink, a husziták mondották.
De most, sajna, egyszerre forró könnyekbe tört ki:
- Tudtam, hogy a tan még nincs eléggé megmunkálva. Nem elég ember hordozta szívében,
vagy értette szellemét!...
- Ó, borzalom! - folytatta. - Mindenfelé háború és micsoda háború!
Sokáig sírt. Nem tudtuk, milyen látomás gomolyog a szeme előtt. Úgy véltük, a husziták
háborúját idézi fel ismét. Mintha minden képessége megzavarodott volna; lelke olyan volt,
mint Krisztusé a Kálvária hegyén.
Nagyon szenvedtem, hogy szenvedni láttam. Spartacus szilárd maradt, mint az ember, aki
jóslatot kér.
- Uram, Uram! - kiáltott a próféta, miután sokáig sírt és jajongott. - Könyörülj rajtunk! A te
kezedben vagyunk, tégy velünk, ahogy jónak látod.
Amikor ez utolsó szavait mondotta, Triszmegisztosz előrenyújtva kezét felesége és fia kezét
kereste, mintha hirtelen elvesztette volna látását.
A kislányok riadtan hozzásimultak, s valamennyien némán álltak, szorosan átölelve egymást.
A zingara arca csupa rémület volt, és a fiatal Zdenko ijedten fürkészte anyja tekintetét.
Spartacus nem nézett feléjük. A költő látomása volt-e most is a szeme előtt? Végre a kis
csoporthoz lépett, s a zingara intett neki, hogy ne ébressze fel urát. A filozófus tágra nyitott
szemmel nézett maga elé, talán mert az alvajárók módjára elszunnyadt, talán mert látta a
láthatáron lassan szétfoszlani gyötrő álmait. Egy negyedóra múlva mélyet lélegzett, szeme
kigyulladt, keblére szorította, és sokáig magához ölelte feleségét és fiát.
Majd felállt, és intett, hogy indulni akar.
- A nap most nagyon melegen süt - mondta neki Consuelo -, nem akarsz a fák alatt
megpihenni?
- Kellemes ez a napsütés - felelt a próféta gyermeki mosollyal -, s ha nem félsz tőle jobban,
mint máskor, nekem nagyon jót fog tenni.
Azután megragadta az útizsákot, a fiatalember a hangszereket, s az anya két leánya kezét.
- Sok bánatot okozott nekem - mondta a zingara Spartacusnak -, de tudom, hogy az igazságért
szenvedni kell.
- Nem fél, hogy káros következményei lehetnek ennek a rohamnak? - kérdeztem tőle
megindultan. - Engedje, meg, hogy egy darabig elkísérjem önöket, talán hasznukra lehetek.
- Isten áldja a jó szívét - felelt az asszony -, de ne jöjjön velünk. Vele kapcsolatban csak attól
félek, hogy mélabús lesz egy ideig. De volt itt egy nagy veszély, egy borzalmas emlék, s hogy
másfelé terelték gondolatait, ettől szerencsésen megszabadították. Ő akart idejönni, s önöknek
köszönhetem, hogy nem is ismerte meg a helyet. Mindenképpen áldom tehát önöket, s
kívánom, legyen alkalmuk és módjuk, hogy teljes akaratukból és minden képességük szerint
szolgálják az Urat.
Visszatartottam a gyerekeket, hogy megsimogassam őket, és még pár pillanatig velük
maradhassak; de anyjuk máris szólt nékik, s amikor utoljára búcsút vett tőlem, úgy éreztem,
hogy mindenki elhagy.
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Triszmegisztosz nem búcsúzott; teljesen megfeledkezett rólunk. Felesége könyörgött, hogy ne
zavarjuk. A filozófus határozott léptekkel ment le a dombon. Arca nyugodt volt s boldog
örömmel segítette idősebb leányát, hogy átugorja a bokrokat és a sziklákat.
A szép Zdenko mögöttük haladt anyjával és kisebbik húgával. Sokáig követtük őket
szemünkkel az arany homokkal hintett ösvényen, az erdei ösvényen, amelyen nem járnak
urak. Végül eltűntek a fenyőfák mögött, utolsónak a zingara, aki éppen erős vállára emelte a
kis Wenceslawát, majd ő is drága karavánja után sietett, fürgén, mint egy igazi cseh leány,
költői bájjal, mint a szegénység jó istenasszonya.
.....................................................................................................................................................
Mi is elindultunk, s máris szaporán haladtunk. Az élet utazás, amelynek az élet a célja, s nem
a halál, ahogy anyagias és durva értelmezésében mondják. Megvigasztaltuk, amennyire tehettük, a kunyhó lakóit, s magára hagytuk az öreg Zdenkót, aki egyre az ő másnapját várja. Most
már testvéreinkkel vagyunk Pilsenben; itt írom ezt a levelet, s innen indulunk új kutatásokra.
Ön is készüljön fel, barátom, útjára, amelyen nem lesz pihenője, s munkájára, amelyben nem
szabad meghátrálnia: diadal vagy vértanúság vár ránk!42
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Martinovics, a levél címzettje, kitűnő tudós és lelkes illuminátus volt. 1795-ben Budán fejét vették
több magyar úrral együtt, akik cinkosai voltak összeesküvésében. (A szerző.)
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