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I.
Poštovní holub

Terst, hlavní město Přímoří, dělí se ve dvě města velice různá, a to
v nové, bohaté město Tereziino, jež stavěno jest pravidelně a zcela
moderně na pobřeží zálivu, na jehož povrchu dovedl si lidský důmysl
utvořit pevnou půdu, a v město staré, chudobné, jež je stavěno
nepravidelně a jež vtěsnáno jest mezi korso, které dělí je od města
nového, a mezi svahy Krasu, na jejichž vrcholku ční malebná
citadela.
Terstský přístav jest chráněn vyzděným náspem, molem svatého
Karla, u něhož obyčejně kotví lodi obchodní. Tam shromažďují
se nejraději — často v počtu znepokojivém — lidé bez domova i
rodiny, jejichž oděv, spodky, kabátce i kazajky mohly by kapes zcela
postrádat, poněvadž majitelé jejich neměli nikdy ničeho, co by v nich
skryli a dle všeho nikdy ničeho takového míti nebudou.
V den 18. května roku 1867 mohly býti pozorovány přece dvě
osoby mezi těmito lidmi bez domova, kteréž oděvem svým mezi
ostatními příznivě vynikaly. Nezdálo se, že by se jim někdy zlatek
neb aspoň krejcarů bylo nedostávalo, zjev jich mluvil aspoň v jejich
prospěch. Byli to v pravdě muži, kteříž se snažili učinit na každého
co nejpříznivější dojem.
Jeden slul Sarkany a byl Tripolcem, druhý, Sicilian, jmenoval se
Zirone. Když oba přešli po molu asi desetkráte, zastavili se konečně
na jeho konci. Odtud hleděli k obzoru, k němuž se na západ od
zálivu terstského moře prostírá, jako by se měla objeviti náhle loď,
jež by jim měla štěstí přinésti.
„Kolik jest hodin?“ tázal se Zirone nářečím italským, jímž
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průvodce jeho mluvil právě tak plynně jako jinými řečmi a nářečími
na
pobřeží středozemínho moře
zdomácnělými.
Sarkany
neodpověděl.
„Jakým jsem hlupákem!“ prohodil Sicilan, „blíží se právě doba, v
níž začíná se ozývati hlad u toho, kdož zapomněl snídati!“
Členové různých národností rakouských, živlové slovanští a
italští, jsou v této části říše rakouské smíšeni tak, že nevzbuzovalo to
u nikoho pozornosti, kdož viděl spolu státi ony dvě osoby, ač bylo
zjevno, že jsou v městě onom cizinci. Mimo to nemohl nikdo tušiti,
že kapsy jejich jsou prázdny, neboť kráčeli na pohled velmi hrdě ve
svých pláštích, jež jim sáhaly až po kotníky.
Sarkany, mladší z nich, prostřední, avšak dobře rostlé postavy,
libých pohybův a způsobů, byl pětadvacet let stár. Jmenoval se
Sarkany, nic víc — křestního jména neměl. A nebyl vskutku ani
křtěn, jsa Afričan rodem, odkudsi z Tunisu neb Tripole. Ač byla pleť
jeho tmavohnědá, podobal se pravidelnými tahy svými spíše bělochu
než tmavému domorodci africkému.
Může-li nás kdy tvář zmýliti, bylo tomu u Sarkanyho. Jen
pozorovatel velice bystrozraký byl by z těchto pravidelných rysů
tváře, z očí tmavých a krásných, nosu úměrného a z úst pěkného
tvaru dovedl vyčísti potměšilou povahu mladíkovu. Žádný skorem
zrak nebyl by dovedl v nehybné jeho tváři vypátrati známky
opovržení a odporu, jakéž stálý boj proti zákonům společnosti
obyčejně do tváře vrývá. Tvrdí-li znalci tváří lidských — a ve většině
případů jest tvrzení jejich pravdivé — že každý, přes nejobratnější
svou přetvářku přece výrazem tváře se prozrazuje, vyvrátil by aspoň
Sarkany jejich tvrzení. Kdo ho viděl, nemohl ani tušiti, jakým jest,
čím jest, neb jeho zjev nebudil u nikoho nepřemožitelného odporu,
jaký v nás vzbuzují zlosynové, a přece byl jedním z nejhorších.
Jakým bylo dětství Sarkanyho? Kdož to mohl věděti? Ovšem že
asi životem dítka opuštěného, vyvrženého! Kým a jak byl vychován?
V jaké peleši tripolské živořil as v prvých letech svého mládí? Čí
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pozornost a péče zachránila jej před četnými, záhubnými chorobami
nepříznivého podnebí tripolského? Nikdo nedovedl dáti na otázky
tyto odpověď, snad ani on sám; narozen náhodou, náhodě ponechán,
žil dále snad jen náhodě! Sarkany dovedl si však v mládí svém získati
jakési praktické vzdělání, děkoval za ně ovšem snad jen té okolnosti,
že svými poměry životními byl donucen toulati se světem, stýkati se
s lidmi všech druhů a stavů, že nucen byl vymýšleti prostředek za
prostředkem, aby snad jen holý život uhájil. Tak stalo se i následkem
různých okolností, že po několik let byl již ve spojení s jedním z
nejbohatších domů terstských, s domem bankéře Silasa Toronthala,
jehož jméno úzce souvisí s průběhem našeho vypravování.
Průvodce Sarkanyho, Vlach Zirone, byl jedním z lidí, kteří
neuznávají žádného zákona, byl dobrodruhem, jenž jest ochoten
provésti jakýkoli čin hanebný, člověkem, jenž nabídne se k službám
prvnímu člověku, jehož potká, platí-li mu tento dobře, aneb i
jinému, platí-li tento lépe — nechť jest již použit k účelu jakémukoli.
Sicilan rodem a třicet let jsa stár byl Zirone stejně ochoten
udíleti špatné rady, jako je přijímati i v skutek uváděti. Nebyl by snad
tajil, kde byl narozen, kdyby sám to byl věděl. Jinak však neudával
rád, kde jest domovem, měl-li domov vůbec. V Sicilii při toulavém
životě svém seznámil se náhodou se Sarkanym.
Oba vydali se pak na potulku světem, snažíce se prostředky
dobrými neb i špatnými svůj neblahý osud v společné štěstí zaměniti.
Avšak Zirone, velký a vousatý to muž, pleti velmi hnědé a vlasu
černého jako uhel, dovedl jen stěží skrýti vrozenou sobě zlomyslnost
a potměšilost, již prozrazovaly stále přivřené jeho oči.
Nesmírnou povídavostí snažil se však zároveň též zakrýti
nepěkné rysy své povahy. Ostatně býval více vesel než smuten,
vyznačoval se výmluvností tím hojnější, čím málomluvnějším byl
jeho druh. Avšak v onen den mluvil i Zirone se zjevnou umírněností.
Otázka, čím se nasytiti, znepokojovala i jeho. Večer před tím vydal se
Sarkany úplně z peněz v jakési herně nižšího druhu, kdež bývá štěstí
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obyčejně velice skoupé. Oba nevěděli nyní, jak nabýti prostředků,
aby mohli dále žíti. Mohli spoléhati jen na náhodu, a poněvadž
jim náhoda zde na molu ku pomoci příliš nespěchala, odhodlali se
uchýliti zatím do ulic Nového města.
V tomto městě na nábřeží, na prostorách a procházkách, po
obou stranách přístavu, na výlodních místech velkého průplavu, jímž
je Terst proťat, tísní a namáhá se v zájmu obchodu 70.000 obyvatelů
terstských, původu namnoze italského, jichž nářečí, stejné s nářečím
Benátčanů, ztrácí se v kosmopolitické směsi zvuků plynoucích z úst
všech těch námořníků, kupců, obchodních zřízenců, řemeslníků, ve
směsi jazykové, smíšené z francouzštiny, němčiny, angličtiny i z řečí
slovanských.
Nové město terstské jest bohaté. Tím nedíme však, že i všichni,
jež v ulicích tamějších lze vždy spatřiti, jsou lidmi, jimž štěstí přálo.
Nikoli! I nejobratnější z nich nemohou závoditi s anglickými,
řeckými, armenskými a židovskými obchodníky, kteří přední místa
společnosti terstské zaujímají a jejichž stkvělý způsob života byl by
hodným sídelního města rakousko-uherské říše. Kolik ubožáků míhá
se od rána do pozdního večera po třídách oživených ruchem
obchodním a obklopených řadami vysokých staveb, kteréž uzavřeny
jsou pevně jako pokladny, a v nichž složena hromada zboží všeho
druhu. Kolik z těch lidí, stojících na molu, kdež vykládá se z lodí
rakousko-uherského Lloydu, velké paroplavební společnosti
evropské, nesmírné bohatství ze všech dílů světa, nesnídalo — a kolik
z nich ani obědvati nebude! Kolik těch chuďasů a ubožáků, jichž
nalézáme na sta též v Londýně, Liverpoolu, Marseilli, Antverpách a
Livornu, mísí se mezi bohaté stavitele lodí na blízku loděnic, do nichž
nikdy vstoupiti nesmějí, kolik se jich kupí před budovou bursy, jež
jim nikdy brány své neotevře, a kolik jich spatřiti lze konečně i na
stupních Tergestea, kdež jsou kanceláře Lloydu a čítárny bursy.
Nelze popříti, že ve všech přístavech starého i nového světa
žije zvláštní třída ubožáků, jakou nalézáme výhradně jen ve velkých
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těchto střediskách světového obchodu. Odkud nešťastníci tito
přicházejí, jest neznámo, kde mizejí a kam se ztrácejí, rovněž nikdo
neví. A oni sami netuší, kde zahynou. Mezi nimi jest veliký počet
těch, kteří viděli dny lepší, napočítali bychom mezi nimi i mnoho
cizinců. Železnice a lodi obchodní přivezly je sem a zanechaly je
zde na pobřeží jako zbytečnou přítěž, kteráž potom překáží proudu
života na cestách veřejných, odkud je stráž nikdy již úplně vypuditi
nedovede.
Sarkany a Zirone opustili, jak již řečeno, násep přístavní, když
byly zraky jich zalétly naposled ještě přes záliv až k majáku,
postavenému na předhoří svaté Terezie. Oba kráčeli na to podél
budovy divadla zvaného „Teatro Communale“ (divadlo městské),
kolem malého sadu a přišli na Veliké náměstí, kdež se po čtvrt hodiny
procházeli kolem fontány, vystavěné kol sochy Karla VI. z kamenů
přivezených z blízkého Krasu.
Po té zaměřili oba opět na levo. Zirone hleděl chodcům do očí
s výrazem takovým, jako by měl chut na místě je oloupiti. Ohromný
čtverec Tergestea minuli dobrodruzi právě v době, kdy se bursa
končila.
„Bursa bude brzy tak prázdna jako náš sáček,“ připomněl
Zirone, bezděky se směje, ač mu nebylo do smíchu.
Po té kráčeli přes tříhranné náměstí, na němž stojí bronzová
socha císaře Leopolda I. Zapísknutí Zirona — pravé to zapísknutí
tulácké — vyplašilo hejno modrých holubů, hnízdících pod portikem
staré bursy právě tak jako hnízdí holubi v Benátkách mezi podloubím
náměstí Markova. Hejno vyplašené vzneslo se do výše.
Nedaleko od místa tohoto prostírá se korso, které dělí starý Terst
od nového.
Korso to tvoří širokou, avšak nikoli právě elegantní třídu s
bohatými krámy a podobá se spíše londýnské ulici zvané „RegentStreet“ (třída královská) nebo new-yorkské ulici „Broadway“ nežli
„Italskému boulevardu“ v Paříži. Ulice oživena jest stále velkým
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počtem lidí, a mimo to projíždí po třídě té od Velkého náměstí až k
náměstí zvanému „Piazza della Legna“ stále mnoho povozů. Kdežto
Sarkany zdál se nepřístupným jakémukoli pokušení, nemohl minouti
Zirone ni jediného krámu, aniž by nebyl vrhl závistivý pohled na
ty, jimž prostředky dovolují, by do bohatých těchto skladišť různého
zboží mohli vstoupiti. Mnohé bylo by se tu oběma dobrodruhům
hodilo, zvláště v krámech s potravinami a v hostincích, kdež nápoje
nalévány ve větším množství než v kterémkoli městě rakouské říše.
„V této ulici pociťuje člověk hlad i žízeň ještě více,“ prohodil
Sicilan, jehož řeč, plynoucí mu z vyprahlých rtů, zněla jako klepání
dvou suchých dřev o sebe.
Sarkany neodpověděl k poznámce té svraštiv jen obočí.
Oba zahnuli po té do prvé ulice na levé straně a přišedše právě na
to místo průplavu, kde jej přetíná most Ponto-Rosso — otáčivý most
— překročili jej i zamířili opět vzhůru po nábřežích, u nichž přistati
mohou i lodi hlubokého ponoru. Zde nebyli již příliš znepokojováni
pohledem na lákavé bohatství krámův a výkladních skříní. Když
přibyli ke kostelu sv. Antonína, obrátil se Sarkany náhle opět na
pravo. Druh jeho bez námitky kráčel za ním. Ocitli se opět na korsu,
odkudž odbočili do starého města. Potulovali se zde bez cíle úzkými
ulicemi, v nichž mnohých vůz ani jeti nemůže, poněvadž se táhnou
po svahu a výběžcích Krasu. Ulice tyto založeny na mnoze tak, aby
bora, prudký ledový vichr severní, nemohl v nich řáditi.
Ve starém tomto městě terstském cítili se ovšem oba
dobrodruhové s prázdnými kapsami více doma nežli v zámožných
čtvrtích nového města.
Od příchodu svého do hlavního města přímořského bydlili tam
v úkrytu jistého skromného hostince nedaleko chrámu Santa Maria
Maggiore. Poněvadž však hostinský, nejsa dosud zaplacen, vzhledem
k účtu den co den rostoucímu stále dotěrnějším se stával, vyhnuli
se oba nebezpečnému tomuto místu, překročili náměstí a toulali se
několik okamžiků kolem „oblouku Richardova“,
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Zkoumání těchto zbytků stavitelství římského nebavilo je však
dlouho. A poněvadž náhoda i zde, v ulicích málo oživených,
nekvapila, by jim poskytla ruky pomocné, stoupali oba po obtížných
stezkách, jež téměř až k vrcholu Krasu vedou, směrem k terase
katedrály.
„Podivný to nápad lézti tam!“ zamručel Zirone, utáhnuv plášť
svůj více v pasu.
Neopustil však svého mladšího druha. Zdola bylo by bývalo
možno sledovati je, jak vystupují po stupních, kteréž neprávem
nazvány jsou ulicemi.
Za deset minut ocitli se, ještě znavenější a hladovější, na terase.
Odtud otvírá se velkolepý rozhled přes záliv až k širému moři,
k přístavu, oživenému přijíždějícími i na moře plujícími lodicemi
rybářskými, parníky a loďmi obchodními; oko přehlédne odtud celé
město i předměstí a zalétá až k posledním domkům na svahy
zavěšeným a k letohrádkům po výšinách rozptýleným.
Tento rozhled nelákal však půvaby svými dobrodruhů, kteří
viděli již dosti krásnějíšch. Ostatně již po několikáté přicházeli sem
rozptýlit procházkou svoji nudnou bídu, ač Zirone byl dal jinak
přednost procházce před bohatými krámy na korsu. Vyhledávajíce
však i zde náhodu a z ní vyplývající štěstí, musili zatím trpělivě
vyčkávati.
Na konci schodiště vedoucího k terase nalézá se poblízku
byzantinské katedrály sv. Giusta ohrazený prostor, jenž dříve býval
hřbitovem a nyní stal se sbírkou starožitností. Není zde již pomníkův
a křížův, ale zbývají pouze roztřískané kusy náhrobků, rozmetané
pod svislými větvemi krásných stromů, římské sloupy a obelisky,
památky středověké, triglyfy a metopy z různých dob renesance,
skleněné kostky, v nichž viděti ještě stopy popela, vše křížem krážem
rozházené v trávě.
Dveře, vedoucí k této prostoře, nebyly uzamčeny. Sarkany je
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otevřel, strčiv do nich, a vstoupil, následován jsa Zironem, jenž
pronesl při tom jen trudnomyslnou poznámku:
„Kdybychom chtěli skončiti svůj život, hodilo by se toto místo
k tomu nejlépe!“
„A kdyby tě někdo vyzval, abys tak učinil?…“ tázal se Sarkany
posměšně.
„Nevyhověl bych mu, milý hochu! Nechť mi někdo zaručí jen
jeden šťastný den za deset špatných — a budu spokojen!“
„Dostane se ti ho a ještě více.“
„Nechť slyší tebe všichni vlaští svatí — a Bůh ví, těch jest na sta!“
„Pojď jen!“
Vstoupivše po té do stromořadí, vedoucího v polokruhu mezi
dvěma řadami uren (nádob starořímských), usadli se na kamenu, nad
zemí jen málo vyčnívajícím.
S počátku mlčeli oba, což bylo milo Sarkanymu, nikoli však jeho
druhu.
Zirone ujal se vskutku záhy opět slova, když se mu dvakráte
nezdařilo zívnutí přemoci, a děl:
„Proklatě! Náhoda, na niž jsme tak hloupě spoléhali, dává si na
čas!“
Sarkany neodpovídal.
„Jaká to věru myšlenka,“ pokračoval Zirone, „vyhledávati ji zde
mezi těmito troskami? Obávám se, příteli, že jsme na nepravé cestě!
Ký dábel chtěl by na tomto starém hřbitově uzavírati nějaké
obchody? Ani ubohé duše ho sem nepřilákají, poněvadž smrtelnou
svoji schránku již opustily! Až budu tam dole pod zemí, pak budu
též málo dbáti o oběd, který jsem zmeškal, a o večeři, již nemám
zajištěnu. Pojdme jinam!“
Sarkany ponořen v přemítání, zrak bez výrazu do dáli maje
upřený, ani se nepohnul.
Zirone umlkl na několik okamžiků.
Po té však, nemoha odolati vrozené mu povídavosti, pravil:
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„Sarkany, uhodneš, v jaké postavě přál bych si, by se nám
objevila náhoda, jež dnes nás, dětí svých, zapomíná? V postavě
poslíčka domu Toronthalova, jenž by měl přijíti sem, přinésti
tobolku plnou bankovek a doručiti nám ji z rozkazu bankéře s tisíci
omluvami, že jsme musili tak dlouho čekati.“
„Slyš, Zirone,“ odvětil Sarkany, svraštiv čelo, „opakuji ti
posledně, že nemůžeme ničeho očekávati od Silasa Toronthala.“
„Jsi tím jist?“
„Ano, jsem jist. Všechen úvěr, jejž jsem měl u něho, jest
vyčerpán, a na mé poslední prosby odbyl mne Toronthal rozhodně a
pro vždy.“
„Ah, to jest nemilé!“
„Ano, nemilá věc — avšak jest tomu tak.“
„Nuže,“ rozhovořil se opět Zirone; „je-li tvůj úvěr vyčerpán, je
vidět aspoň, že jsi jej musil kdysi míti. A proč ti byl dříve poskytnut?
Poněvadž jsi několikráte své schopnosti i horlivost svou propůjčil
bankovnímu domu onomu v jistých záležitostech — choulostivých
… Toronthal v prvních měsících našeho pobytu v Terstu nejevil
se k nám skutečně též v otázkách peněžních odmítavým. Je tedy
nemožno, abys jistém ohledu neměl na ještě jakéhosi vlivu a kdybys
mu pohrozil…“
„Kdybych mohl, byl bych tak již učinil,“ odvětil Sarkany,
pokrčiv rameny, „a ty bys nemusil se honiti za — obědy. Nikoli!
Přísahám ti, že nemám Toronthala ve svých rukou, než k tomu může
kdysi dojíti, a pak zaplatí mi kapitál, jehož mi dnes odpírá, s úroky
a s úroky z úroků! Mám ostatně za to, že obchody jeho nyní jaksi
váznou, a že jmění jeho vloženo jest do podniků velice pochybných.
Několik velkých úpadků v Německu, Berlíně a Mnichově nezůstalo
bez účinku ani na Terst a při poslední mé návštěvě zdál se mi
Toronthal v pravdě sklíčen a znepokojen. Čekejme tudíž, až jak se
vše vyvine! …“
„Budiž!“ odvětil Zirone, „do té doby nemáme však ničeho mimo
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vodu. Měl bys proto, Sarkany, učiniti poslední pokus u Toronthala,
zaklepati ještě jednou na jeho pokladnu a zkusiti, zdaliž bychom
nedostali od něho aspoň obnos, jehož potřebujeme k návratu do
Sicilie — přes Maltu.“
„Co bychom činili v Sicilii?“
„To ponech mně. Znám zemi tu a mohl bych přivésti tam s
námi z Malty zástup smělých druhů, s nimiž dalo by se mnoho
provést! Tisíc ďáblů! Nedá-li se zde nic činiti, odejděme a donuťme
bankéře Toronthala, aby nám cestovní útraty zaplatil. Co o něm víš,
snad stačí, aby bankéř dbal, bys byl pokud možná daleko od Terstu.“
Sarkany sklonil hlavu.
„Hleď! tak to nemůže déle trvati, jsme se vším u konce!“ dodal
Zirone.
A vzchopiv se, dupl hněvivě o zem, jak by to byla krkavčí
matka, nechtějíc ho déle živiti.

I. 11

Holub padl několik krokův od stromu k zemi.
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V okamžiku tom byl však již pohled jeho upoután ptákem, jenž kol
hřbitova úzkostlivě poletoval. Byl to holub, jehož unavená křídla
sotva se ještě ve vzduchu chvěla, a jenž se snášel zvolna k zemi.
Zirone netázal se, ke kterému ze 177 nyní známých druhů
holub tento as náleží, on viděl v něm jen předmět, jenž se dá pojísti.
Protož také, ukázav naň svému druhu rukou, sám jej zraky
svými téměř hltal.
Pták byl zjevně již vysílen. Zavěsil se na římsy katedrály, podle
jejíhož průčelí stojí vysoká čtverhranná věž původu zajisté starého,
a nemoha již dále a znaven jsa nesmírně, usedl nejdříve na střechu
malého výklenku, postaveného nad sochou sv. Justa; jeho drápy však
se tam nemohly zachytiti, i svezl se holub po střeše až k podstavci
staré sochy, vztyčené v rohu utvořeném zmíněnou věží a průčelím
chrámu.
Kdežto Sarkany, stále nehybný a mlčelivý, holuba v letu sotva
zrakem sledoval, nespustil jej Zirone s očí.
Pták přilétal ze severu. Dlouhá cesta byla dle všeho příčinou,
že síly jeho byly vyčerpány. Pud jeho poháněl jej však k cíli ještě
vzdálenějšímu.
Za okamžik vzlétl holub opět, aby letěl dále, avšak opsav křivku
ve vzduchu, jež se stále více k zemi nížila, byl konečně nucen snésti
se na nízké větve jednoho ze stromů starého hřbitova.
Zirone odhodlal se zmocniti se ptáka a tiše plížil se ke stromu,
pod nímž skrčil se tiše jako pes, jenž číhá na zvěř, skrytou nad jeho
hlavou.
Holub, nezpozorovav člověka, chtěl letěti dále, leč síly jej
opustily znovu, i padl sotva několik krokův od stromu k zemi.
Jediným skokem vrhnouti se v před, rozpnouti rámě a chopiti se
holuba, — bylo pro Sicilana dílem jediného okamžiku.
A již chtěl ubohé ptáče zardousiti, když náhle, vykřiknuv
překvapením, přikvapil zpět k Sarcanymu.
„Jest to holub poštovní!“ zvolal k němu.

I. 13
„Nu a co více? Jest to holub, jenž zajisté již poslední cestu svoji
vykonal!“ odpověděl Sarcany.
„Zajisté!“ přisvědčil Zirone, „a tím hůře pro ty, jimž měl donésti
lístek, jejž chová pod křídlem.“
„Lístek?“ vzkřikl nyní sám Sarkany, vzchopiv se. „Čekej, Zirone,
čekej! Věc ta zaslouží odkladu!“
A již zachytil ruku Sicilanovu, vlożenou opětně na hrdlo
ptáčete, aby jej zardousila.
Chopiv se pak přejemného sáčku, jejž byl Zirone zpod holubího
křídla vyňal, otevřel jej a vytáhl z něho lístek s písmem šifrovaným
(tajným).
Lístek ten obsahoval jen 18 slov, jež byla, jak následuje,
rozdělena ve třech svislých a rovnoběžných řadách:
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Odkud a kam lístek ten byl zaslán, nebylo lze se na něm dočísti. Zdaž
bylo možná, rozřešiti smysl těchto 18 slov, skládajících se ze stejného
počtu písmen bez příslušného k tomu klíče? Pravděpodobným to
nebylo, leč že by se o to pokusil obratný řešitel písma šifrovaného, ale
i pak nebyl výsledek jist — lístek mohl býti nerozřešitelným.
Sarcany hleděl na tajné toto písmo, jež ničeho neprozrazovalo,
nejdříve velice zklamán, ponořil se však po té v přemítání.
Obsahoval lístek tento důležitou zprávu? a snad zprávu, jež
by mohla osoby, mezi nimiž holub poselství prostředkoval,
kompromitovati? Dlužno bylo tak souditi z opatření, která zasilatel
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učinil, aby lístek pro případ, že by padl do rukou nepovolaných
nemohl býti přečten. A nepoužil-li zasilatel pošty ni drátu
telegrafního, nýbrž mimořádného prostředku — pošty holubí — zdaž
nebylo důkazem, že tu jde o věc, o níž zachovati chtěl naprosté
tajemství?
„Snad,“ děl Sarkany svému druhu, „jest v těchto řádcích
tajemství, jež bude základem našeho štěstí!“
„Ach, byl by tedy holub tento,“ dodal Zirone, „poslem náhody,
za níž se od rána honíme! A já — u ďábla! jsem ho chtěl zardousiti!
Ostatně nejdůležitější věc — poselství — máme v rukou, a nyní
nepřekáží nám již nic, abychom posla ochutnali!“
„Neukvap se, Zirone,“ podotkl Sarkany, uchopiv druha za ruku,
čímž ještě jednou holubu život zachránil. „Snad pomocí živého
holuba nám bude možná poznati osobu, jíž lístek tento náleží, ovšem,
bydlí-li v Terstu.“
„A co potom? Proto nebude ti přece usnadněno seznati obsah
lístku.“
„Díš pravdu.“
„A mimo to nevíš, kým lístek byl zaslán.“
„Tak jest! Avšak podaří-li se mi poznati jednu z obou osob které
si dopisují, mohu tím býti přiveden i na stopu osoby druhé. Protož,
místo abychom ptáka zabili, musíme hleděti, by nabyl opět sil a aby
svého cíle doletěl.“
„S lístkem?“ tázal se Zirone.
„Ano, s lístkem, jejž však dříve věrně opíši; opis uschovám si, až
kdy ho budu moci použiti.“
Sarkany vyňal knížku zápisní z kapsy a tužkou opsal lístek. Věda,
že při písmu tajném musí býti dbáno i pořadu slov, pečoval bedlivě,
aby zachoval i vzájemné jejich sestavení. Opsav takto záhadná slova
do knížky zápisní, vložil lístek opět do sáčku a připial jej holubu pod
křídlo.

I. 15
Zirone pohlížel naň bedlivě, nekojil se však příliš nadějí, že by
se případ tento měl státi počátkem jejich štěstí.
„A nyní?“ tázal se.
„Nyní věnuj veškeru péči svou okřídlenému poslu!“ odvětil
Sarkany.
V pravdě byly síly holuba ještě více hladem nežli únavou
vyčerpány. Křídla jeho byla nedotknuta; nebyla zlámána ni
poškozena, což bylo důkazem, že slabost jejich nebyla způsobena ni
brokem myslivce, ni kamenem některého zlomyslného hocha.
Holub byl hladov a žízniv, to bylo vše.
Zirone nalezl na zemi několik zrnek, kteráž holub hltavě pozřel;
konečně napojil jej několika krůpějemi vody, jež zanechal poslední
déšť ve zbytku jakési starobylé nádoby. Za půl hodiny byl holub,
odpočinuv si a nasytiv se, opět tak dalece zotaven, že mohl dále letěti.
„Poletí-li ještě daleko, a je-li cíl jeho mimo Terst,“ pravil
Sarkany, „nezáleží nám, klesne-li opět kdesi na cestě, poněvadž
ztratíme jej pak s očí, a následovati ho nebude nám ovšem možno.
Jestliže však očekáván jest v některém domu terstském, stačí mu
zatím síly jeho, neboť poletí již jen jednu nebo dvě minuty.“
„Díš pravdu,“ prohodil Sicilan. „Zdali však budeme moci jej
sledovati až k domu, nad nímž se snese, i když neletí dále než do
Terstu?“
„Učiníme aspoň vše, co v té věci budeme moci,“ pravil klidně
Sarkany.
Po té stalo se následující: Katedrála skládá se ze dvou starých
chrámů románských, z nichž jeden zasvěcen jest Panně Marii, druhý
patronu terstskému, sv. Justu. Budova ta opírá se o věž stojící na
rohu façády, ozdobené velikou růžicí, pod níž jest hlavní vchod do
chrámu.
Věž tato ovládá pláň na hřbetu Krasu, pod nímž se město
prostírá. Z vyvýšeného bodu toho lze rozeznati snadno jednotlivé
střechy od svahu návrší až ke břehům zálivu. Bylo tudíž možná
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sledovati let holuba, kdyby vypuštěn byl s vrcholu věže té, a poznati
dobře dům, nad nímž by zapadl, ovšem jen kdyby dům ten byl v
obvodu terstském a kdyby cílem poštovního holuba nebylo některé
jiné město přímořské.
Pokus mohl se tudíž zdařiti, nebylo potřebí již ničeho jiného,
než pustiti ptáka na svobodu.
Sarkany a Zirone opustili proto starý hřbitov, přešli prostorou
před kostelem a zaměřili ku věži. Jedny dveře — náhodou ty, jež
jsou pod chrličem dešťové vody, zřízeným pod výklenkem sv. Justa
— byly otevřeny. Oba dobrodruzi vstoupili a vystupovali po točitých
schodech, vedoucích do hořejších pater.
Za dvě nebo tři minuty ocitli se nahoře, pod samou střechou
věže, které schází zevnější galerie. Avšak dvě okna po každé straně
věže umožňují rozhled na všechny strany až k obzoru, ohraničenému
na jedné straně pahorky a na druhé straně mořem.
Sarkany a Zirone postavili se u oken na straně severozápadní,
z nichž se naskýtá pohled na Terst. Na starém zámku ze 16. století,
jenž vystavěn jest v pozadí katedrály na vrcholku Krasu, bily právě
čtyři hodiny. V ovzduší úplně jasném klonilo se slunce pozvolna k
Jaderskému moři, a většina terstských domů ozářena byla paprsky
slunečními právě na straně, obrácené ku věži katedrály.
Všechny okolnosti byly dobrodruhům příznivy.
Sarkany vzal holuba do rukou, poceloval jej naposled, načež jej
pustil.
Pták rozpial křídla, ale s počátku klesal tak rychle k zemi, že
se bylo co báti, aby vzdušný ten poslíček neukončil svoji karieru
smrtelným pádem.
Vykřik zklamání vydral se ze rtů rozčileného Sicilana.
„Hle! Holub se opětně vznáší!“ zvolal hned na to Sarkany.
A skutečně holub nabýval opět rovnováhy v dolních vrstvách
vzduchu, a vzlétnuv letěl přímo k severozápadní čtvrti města.
Sarkany a Zirone bedlivě jej sledovali.

I. 17
Pták, v letu svém veden podivuhodným pudem, nebyl ani
okamžik na rozpacích. Bylo viděti, že letí přímo ke svému cíli
— jehož by byl býval dostihl již před hodinou, kdyby nebyl býval
nucen na hřbitově svůj let přerušiti.
Sarkany a druh jeho sledovali ho s úzkostlivou pozorností. V
duchu se tázali, zdaž nepoletí za obvod města, v kterémž případě byl
by býval jich záměr zmařen.
Štěstí jim přálo.
„Vidím jej!… Vidím jej stále!“ volal Zirone, jenž měl zrak
neobyčejně bystrý.
„Musíme si všimnouti zvláště dobře místa,“ prohodil Sarkany,
„na něž holub slétne, abychom dle toho mohli uhodnouti celou
situaci.“
Za několik minut sletěl holub na dům, jenž špičatou střechou
svojí nad ostatní vynikal. Dům ten ležel ve skupině stromů v oné
části města, v níž jest nemocnice a veřejný sad. Tam zmizel ve
vikýři, s věže ještě dobře viditelném, nad nímž vztyčena byla železná,
prolamovaná korouhvička pro určování směru větru, jež by byla
bývala jistě dílem Quentina Metsysa, kdyby náhodou Terst ležel
ve Flámsku. Nyní nebylo již nesnadno podle směru i podle lehce
znatelné korouhvičky i podle vikýře a vysoké střechy vypátrati dům,
v němž bydlila osoba, kteréž měl holub lístek donésti.
Sarkany a Zirone tudíž ihned sestoupili, kráčeli po svazích Krasu
a několika úzkými uličkami, jimiž přišli na náměstí zvané Piazza della
Legna. Tam musili se orientovati dále, aby nalezli skupinu domů, z
nichž skládá se východní čtvrt města.
Ocitnuvše se na křižovatce dvou největších ulic městských,
korsa Stadionova, jež vede k veřejnému sadu a krásného stromořadí
zvaného Acquedotto, jimž dojíti lze k veliké pivnici v „Boschettu“,
byli dobrodruzi na okamžik v nesnázích ve příčině pravého směru.
Mají se dáti na pravo či na levo? Konečně zvolili bezděčně směr
na pravo, majíce v úmyslu prohlédnouti bedlivě v celém stromořadí
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dům za domem, kdekoli zpozorovali nad vrcholky stromů vyčnívati
jakou korouhvičku.
Kráčeli tudíž podél stromořadí, pozorujíce při tom různé domy
a jejich střechy, aniž nalezli, čeho hledali, až se konečně ocitli na jeho
konci.
„Hle! tam jest!“ zvolal konečně Zirone.
A ukázal na korouhvičku, již vítr od moře vanoucí otáčel kolem
železné její osy. Pod korouhvičkou byl vikýř, kolem něhož právě
několik holubů poletovalo. Omyl nebyl tu možný. Zde to bylo jisté,
kde se holubice usadila.
Skromný na pohled dům ztrácel se ve skupině stromů, jež jsou
ozdobou „Acquedotta“.
V sousedních krámech zjednal si Sarkany bližších zpráv a
dověděl se záhy, co chtěl věděti.
Dům od několika již let náležel hraběti Ladislavu Zathmarovi a
byl jím obýván.
„Kým jest hrabě Zathmar?“ tázal se Zirone, pro nějž jméno to
bylo prázdným zvukem.
„Nu — jest to hrabě Zathmar,“ odvětil Sarkany.
„Mohli bychom se však přeptati…“
„Až později, Zirone, neukvapme se. Zachovejme klid a rozvahu!
A nyní do naší skrýše!“
„Ano — jest právě doba k obědu pro ty, kdož mají právo
ke tolu zasednouti!“ podotkl Zirone posměšně.
„Byť bychom i dnes neobědvali, možná, že budeme obědvati již
zítra,“ odpověděl Sarkany.
„U koho?…“
„Kdož ví, Zirone? Snad u hraběte Zathmara.“
Oba kráčeli zvolna — k čemu kvapiti? — ulicemi, až konečně
došli k svému, pro ně ještě dosti drahému hostinci, neboť nemohli
zaplatit ni svoji jizbu, v níž přenocovali.
Jaké překvapení však je tam očekávalo!…

I. 19
Došelť list na adresu Sarkanyho. A v listu tom bylo několik
bankovek, úhrnem dvě stě zlatých. Na lístku přiloženém připsána
byla slova:
„Posílám tuto poslední peníze, jež ode mne kdy obdržíte.
Stačí k Vašemu návratu do Sicilie. Odcestujte, abych již
ničeho o Vás neslyšel!
Silas Toronthal.
„Sláva Bohu.“ zvolal Zirone, „bankéř se rozmyslil v čas. Nadějí v tyto
pány bankéře neměli bychom se nikdy vzdávati!“
„Jsem téhož mínění!“ pravil Sarkány.
„Peněz těch použijeme, abychom mohli Terst opustiti?“
„Nikoli, nýbrž abychom zde zůstali!“ děl Sarkany.

II.
Maďarský hrabě

Maďaři přišli koncem desátého století (dle křesťanského letopočtu)
do země, již nyní obývají. Tvoří as třetinu všeho obyvatelstva Uher,
čítajíť přes 5 milionů duší. Aťsi jsou původu španělského, egyptského
či tatarského, aťsi jsou potomky Attilových Hunů neb severních Finů
— o tom se mínění ještě velice rozchází — nám ovšem na tom málo
záleží. Dlužno však poznamenati, že nejsou ani Slovany ani Němci,
a dle všeho ani se jimi nestanou.
Maďaři dovedli si náboženství své dosti dlouho zachovati, avšak
od jedenáctého století jsou horlivými katolíky. Mluví i nyní starým
svým jazykem, lahodnou řečí maďarskou, jež každý předmět odívá
kouzlem poesie. Řeč tato není tak bohata jako jazyky jiné, ale jest
určitější, ráznější a zatlačila od 14. do 16. století latinu v zákonech a
nařízeních, stávajíc se jazykem národním.
Dne 21. ledna 1699 byly Uhry a Sedmihrady mírem
Karlovickým opět připojeny k Rakousku, za dvacet let po té
prohlášeno slavně pragmatickou sankcí, že státy rakouské mají býti
nedílné. Pro případ, že by panovník neměl syna, měla přejíti koruna
na dceru jeho dle zákonů prvorozenství. Dle těchto ustanovení
vstoupila Marie Terezie roku 1749 na trůn otce svého Karla VI.,
posledního mužského potomka domu Rakouského. Maďaři musili se
podrobiti moci; ale o sto padesát let později našli se ještě lidé všech
stavů a tříd, již neuznávali ani pragmatické sankce ani podmínek
Karlovického míru.
V době, kdy vypravování naše počíná (v letech šedesátých), žil
jistý Maďar šlechtického rodu, jenž nenáviděl vše německé a jenž
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přál si zemi své zjednati dřívější samosprávu. V mládí svém poznal
Košuta, a ač původ a vychování mu bránily, aby s ním v důležitých
otázkách politických souhlasil, obdivoval se přece nadšenému srdci
tohoto maďarského vlastence.
Hrabě Matyáš Sandorf obýval starý zámek feudálního původu v
okresu Fogarašském v župě Sedmihradské. Zámek ten, vystavěný na
jednom ze severních výběžků Karpat, jež Sedmihrady od Rumunska
dělí, vztyčoval se na pohoří mnohokráte rozeklaném v kraji divoce
krásném, jsa jakoby stvořen za útulek spiklencům, v němž se mohou
držeti do poslední hodiny.
Sousední doly, bohaté rudou železnou i měděnou, bedlivě byly
vykořisťovány a tvořily pro majitele zámku Artenaku bohatý zdroj
příjmů. Panství toto zaujímalo část okresu Fogarašského, jehož
veškeré obyvatelstvo čítá 72.000 duší. Obyvatelé tito, sedláci i
měšťané, netajili se tím, že jsou hraběti oddáni celou duší, a že za
dobrodiní, jež zemi prokázal, jsou mu nesmírně vděčni. Proto byl
zámek ten předmětem zvláštní pozornosti a dozoru uherské (bývalé)
kanceláře ve Vídni, jež úplně neodvisle od ostatních ministerstev
říšských byla zřízena. Ve vysokých kruzích známy byly náhledy pána
na Artenaku a byly příčinou, ne-li již osoba jeho sama, značného
znepokojení a četných obav.
Matyáš Sandorf, tak slul majetník Artenaku, byl tehdy stár 35
let. Postava jeho, poněkud více než prostředně vysoká, jevila značnou
sílu svalů. Na širokých plecích spočívala ušlechtilá, hrdě nesená hlava.
Kvetoucí, poněkud hranatý obličej jeho jevil maďarský ráz v plné
ryzosti. Živost jeho pohybův, úsečnost jeho řeči, pevný a odměřený
pohled, slabé, trhavé pohyby koutku úst, stálý téměř úsměv na rtech,
neklamná to známka dobroty, malá zdrželivost v hovoru a posuncích
— vše to jevilo povahu svobodně cítící a velikomyslnou. Mezi
povahou francouzskou a maďarskou je prý veliká podobnost — hrabě
Sandorf byl toho aspoň živým dokladem.
Vynikající známkou povahy hraběte Sandorfa bylo, že nikdy
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ještě neodpustil a odpustiti nemohl urážky, jichž osten proti jeho
přátelům byl namířen, kdežto o sebe sama příliš se nestaral a často i
křivdu na sobě spáchanou klidně snésti dovedl. Měl v nejvyšší míře
vyvinutý smysl pro spravedlnost a nenáviděl každou věrolomnost.
V tom dlužno bylo hledati příčinu osobní jeho nesmířlivosti. Ne
náleželť k těm, kteří jedině Bohu přenechávají starost, aby špatné
činy trestal.
Dlužno připomenouti, že Matyáš Sandorf byl vychován velice
přísně a vážně. Místo aby zahálel, což mu jeho jmění dovolovalo,
zabýval se se zálibou studiem věd lékařských a fysiky. Byl by býval
lékařem velice schopným, kdyby se vědou tou byl musil živiti, a
kdyby mu byla bývala dána příležitost někoho léčiti. Spokojil se však
nyní tím, že jej učenci považovali za zkušeného chemika. Pešťská
universita, akademie věd v Prešpurku, královská hornická akademie
v Šťávnici a normální škola v Temešváru čítaly jej k nejnadanějším
svým žákům. Tento život, vyplněný studiem, zdokonalil a posílil
přirozené jeho schopnosti. Učinil z něho muže v nejširším smyslu
slova. Za takového považován byl všemi, kdož jej znali, a zvláště
i profesory různých škol a universit království, kteříž zůstali jeho
přáteli.
Začasté vládl na zámku artenackém čilý ruch a veselí. Na
nevlídném tomto horském hřbetu scházeli se častěji sedmihradští
lovci. Pořádány zde veliké a nebezpečné hony, při nichž ukájel hrabě
Sandorf aspoň částečně svou bojechtivost, již nemohl ukojiti na poli
politickém. Stranil se totiž života politického, sledoval však přece
pilně rozvoj událostí. Zdálo se ovšem, že se věnuje dílem jenom svým
studiím, dílem různým zábavám šlechtickým, kteréž mu veliké jeho
jmění dovolovalo.
V době té žila ještě hraběnka Réna Sandorfova. Byla duší všech
společnosti na zámku Artenaku. Patnáct měsíců před počátkem
vypravování našeho zachvátila ji smrt v plném mládí a plné kráse.
Hraběti zůstala jen malá dceruška, jež nyní měla dvě léta.
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Hrabě Sandorf byl krutě stižen touto ranou, a zdálo se, že nelze
ho již utěšiti. Zámek spustl, bujný dřívější život v něm utichl. Ode
dne toho žil hrabě v zámku pod dojmem hluboké bolesti jako v
klášteře. Všechna mysl jeho soustřeďovala se v této dceři, jež svěřena
byla péči Růženy Landekové, choti hraběcího intendanta. Výborná a
ještě mladá tato paní oddala se duší tělem Sandorfově dědičce a jevila
o ni starostlivost v pravdě mateřskou.
V prvých měsících svého vdovství neopouštěl hrabě Sandorf
zámku Artenaku. Žil vzpomínkám na minulost. Později myšlenka na
vlast, zaujímající v době té podřízené postavení v Evropě, nabyla u
něho převahy nad všemi city ostatními.
Francouzsko-italská válka roku 1859 zasadila právě moci
rakouské velikou ránu.
A za touto následovala po sedmi letech rána ještě hroznější:
porážka u Králové Hradce. Nebylo to již Rakousko, ztrativši svoje
italské provincie, nýbrž Rakousko přemožené na dvou stranách,
podřízené Německu, a k tomuto Rakousku se viděly Uhry
připoutány. Maďaři cítili se tím velice raněni ve své ctižádostivosti —
o citu tom se neuvažuje, nepřemýšlí, neboť vězí v krvi. V jejich očích
nemohla vítězství u Custozzy a Visu nahraditi porážku u Sadové.
Hrabě Sandorf zkoumal následujícího roku bedlivě situaci
politickou a shledal, že hnutí, směřující k rozdvojení říše, mělo by v
té době naději na zdar.
Doba činů tedy nastávala.
Dne 3. května roku 1867 opustil hrabě Sandorf zámek Artenak
a ponechav dcerušku svoji mateřské péči Landekové, odebral se do
Pešti, kdež se stýkal s přáteli a stoupenci svými a kdež vykonal
předběžná opatření. Po té, za několik dnů, odjel do Terstu, aby odtud
události sledoval a řídil.
Zde mělo býti středisko spiknutí. Odtud měly se jeho nitky
rozvětvovati, kteréž se pojily v ruce hraběte Sandorfa. V městě tom
mohli náčelníci spiklenců, nejsouce zde tak přísně střeženi, jednati
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bezpečněji i volněji, aby svůj záměr se zdarem mohli uskutečniti.
V Terstu bydlili dva z nejdůvěrnějších přátel Matyáše Sandorfa.
Prodchnuti tímtéž duchem, byli odhodláni jíti za ním v podniku jeho
až na konec. Hrabě Ladislav Zathmar a professor Štěpán Bathory byli
Maďaři vznešeného rodu. Oba, starší as o deset let než hrabě Sandorf,
neměli téměř žádného jmění. Jeden z nich měl nevelké příjmy z
malého panství svého v župě liptavské, v kraji zadunajském, druhý
vyučoval fysice v Terstu a žil jen z příjmů za toto vyučování.
Ladislav Zathmar obýval dům, jejž Sarkany a Zirone ve
stromořadí „Acquedotto“ právě nalezli a kterýž byl poskytl hraběti
Sandorfovi k volnému použití po celou dobu, po kterou by Sandorf
mimo zámek artenacký dlíti musil, totiž až do konce chystaného
hnutí, nechť již by toto skončilo jakkoli. Pětadvacetiletý Maďar,
jménem Borik, byl celým služebnictvem domu. Muž ten byl oddán
svému pánu právě tak celou duší, jako intendant Lendek svému
veliteli.
Štěpán Bathory měl neméně skromné obydlí na korsu
Stadionovu, tudíž skorem v téže čtvrti města jako Ladislav Zathmar;
tam žil Bathory skorem jen své ženě a svému dítku Petrovi, jenž byl
tehdy osm let stár.
Bathory náležel, byť i ne v přímé čáře, k onomu slavnému rodu
knížat maďarských, kteří v 16. století zasedali na trůně bulharském.
Od té doby rodina jich se rozštěpila a ztrácela se v četných větvích.
Všem, kdož jej seznali, bylo ovšem divno, že jedním z posledních
potomků slavného rodu toho jest skromný professor na prešpurské
akademii. Nehledě k tomu, byl hrabě Štěpán Bathory učencem
prvého řádu, jedním z těch, kdož žijí v ústraní, kterýmž však práce
jejich získávají slávy. Jednoho dne přiměly jej jeho náhledy politické,
jichž netajil, aby zadal za propuštěnou. Usadil se po té se svojí chotí,
jež ve všech trudných dobách věrně při něm stála, v Terstu jako
samostatný professor.
Tito tři přátelé po příjezdu hraběte Sandorfa, kterýž ostatně
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byl si okázale najal byt v paláci Modello — nyní „hotel Delormův“
zvaném — na Velkém náměstí, scházeli se tedy v obydlí
Ladislava Zathmara. Policie netušila ni v nejmenším, že malý onen
domek ve stromořadí jest středem spiknutí, do něhož zasvěcen byl
veliký počet osob, sídlících v největších městech říše. Ladislav
Zathmar a Štěpán Bathory stali se bez rozmýšlení oddanými spojenci
hraběte Sandorfa. Nahlédli jako on, že okolnosti velice příznivy
jsou hnutí, směřujícímu k tomu, aby Uhry nabyly v Evropě opět
té moci a váhy, jakéž se ctižádostivě domáhaly. Věděli, že záměr
svůj zaplatí snad životem, leč to jich neodstrašovalo. V domě ve
stromořadí „Acquedotto“ scházeli se tudíž, jak již řečeno, vynikající
náčelníci spiknutí. Veliký počet zasvěcenců, přicházejících sem z
různých krajů uherských, dostával zde své rozkazy. Poštovními
holuby, kteříž měli donášeti zprávy a rozkazy, jež nemohly býti
svěřeny poště a drátu telegrafickému, zřízeno bylo rychlé a bezpečné
spojení mezi Terstem a předními městy uherskými i
sedmihradskými. Slovem, veškerá opatření provedena byla tak
opatrně a výborně, že na spiklence nepadl dosud ani stín podezření.
Ostatně vedena byla korespondence, jak známo, písmem
šifrovaným (tajným), a sice dle soustavy, kteráž chována jsouc v
tajemství, před nepovolanými řešiteli písma úplnou bezpečnost
zaručovala.
Tři dny na to, když byla holubice, jejíž lístek Sarkany si opsal,
přiletěla, a sice 21. května, seděli Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory
as o osmé hodině večer v pracovně, očekávajíce návrat hraběte
Sandorfa. Osobní záležitosti přiměly totiž Matyáše Sandorfa
nedlouho před tím, aby se vrátil do Sedmihradska na zámek Artenak.
Cesta tato prospěla mu aspoň tak dalece, že se mohl v hlavním městě
provincie, Kološi, setkati s přáteli svými a s nimi se poraditi. Sděliv s
oběma přáteli v Terstu obsah depeše, již si byl Sarkany opsal, měl se
hrabě Sandorf ve zmíněný den opět vrátiti.
Od jeho odjezdu vyměněny jiné ještě listy mezi Terstem a Peští;
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taktéž několik lístků šifrovaných bylo holuby doneseno. Právě v
okamžiku tomto zabýval se Ladislav Zathmar tím, aby tajné písmo
převedl ve slova srozumitelná, a sice pomocí tajného zařízení tak
zvané „mřížky“.
Depeše tyto sestaveny byly dle jednoduché soustavy, totiž
přestavením písmen. V soustavě té ponechán jest každému písmeni
abecední význam jeho, b značí tudíž opět b, o značí o atd. Avšak
písmena přestavují se jedno za druhým dle prázdných neb plných
polí „mřížky“ (čtverce v pole rozděleného), kteráž se klade na řádky
v depeši, načež jeví se oku (prázdnými polemi mřížky) jistý
počet písmen v pořadí takovém, v jakém se čísti mají, kdežto ostatní
zůstávají zatím zakryta.
„Mřížek“ těchto užívá se ode dávna, nejnověji však byly velice
zdokonaleny plukovníkem Fleissnerem a platí dosud za
nejbezpečnější a nejjistější prostředek, jakým lze nerozřešitelné
písmeno poříditi. Veškeré jiné soustavy, spočívající na záměně
písmen, neposkytují úplné jistoty před vyzrazením, nechť se tu již
jedná o soustavu se základem stále týmž čili s klíčem jednoduchým
(při níž každé písmeno abecedy nahrazuje se jiným sice, avšak v
průběhu psaní stále tímtéž písmenem aneb znaménkem) aneb o
soustavu se základem stále se měnícím čili s několika klíči, při čemž
při každém písmeni k jiné se hledí abecedě. Důvtipní řešitelé písma
dle soustav právě uvedených sestaveného dovedou tu při řešení často
divy, řídíce se buď počtem pravděpodobnosti anebo pouhým
nahodilým hledáním a zkoušením. Opírají se při tom namnoze toliko
o známou věc, že některá písmena v některé řeči mnohem četněji
se vyskytují než jiná (e ve francouzské, německé, anglické, o ve
španělské, a v ruské, e a i v italské řeči), a že tudíž známky neb
písmena použitá na jejich místě v šifrovaném písmě rovněž ve větším
počtu zastoupena býti musejí. Tím se stává, že někteří řešitelé
dovedou konečně písmenům v šifrovaném textu dáti pravý jejich
význam, až konečně krok za krokem smysl depeše rozluští. Jest

28 Nový hrabě Monte Kristo
zajisté jen málo depeší šifrovaných a dle těchto soustav sestavených,
při nichž by důvtip řešitelů takých nevedl k cíli.
Naproti tomu se však zdá, že předem zmíněné „mřížky“ nebo
slovníky šifer — v nichž totiž jistá slova obvyklá, značící celé věty
označena jsou čísly — poskytují úplné záruky, že depeše jest
nerozřešitelnou. Avšak obě tyto soustavy mají též jistou nevýhodu:
vyžadují zachování naprostého tajemství či spíše bedlivou péči a
závazek, že knihy nebo pomůcky zmíněné vždy a všude co
nejopatrněji před rukama cizíma se ukryjí. A vskutku, tak jako nelze
bez mřížky zmíněné neb bez slovníků depeše ty při všem důvtipu
čísti, tak naopak jsou čitelny ihned pro každého, kdo by se mřížky
neb slovníků těch dopátral, aneb je ukradl.
Pomocí mřížky té, čili jinak pomocí čtverce ze silného papíru,
němž jednotlivá pole byla vystřižena, skládány depeše vyměňované
mezi hrabětem Sandorfem a jeho stoupenci. Avšak následkem
přílišné opatrnosti spiklenců nemohlo hroziti jim nebezpečí ani pro
případ, že by mřížky, kterých používali se ztratily nebo byly
ukradeny, neboť každá depeše, jakmile byla přečtena, byla hned
zničena.
Nikde nezůstalo tudíž stopy, jež by mohla vésti ku prozrazení
spiknutí, při němž magnáti uherští i přední zástupci měšťanstva a lidu
dávali hlavy své do sázky.
Právě když Ladislav Zathmar poslední depeše spáliti chtěl bylo
lehounce na dveře zaklepáno.
Byl to Borik, jenž přivedl hraběte Sandorfa, pěšky z nádraží
přicházejícího.
Ladislav Zathmar spěchal hraběti hned vstříc.
„Vaše cesta, Matyáši?“ tázal se s úsečností a s chvatem muže, jenž
o všem chce býti ihned upokojen.
„Zdařila se, Zathmare!“ odpověděl hrabě Sandorf. „Nemohl jsem
býti v pochybnostech o smýšlení svých sedmihradských přátel, i
můžeme spoléhati na jejich podporu.“
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„Sdělil jsi jim obsah depeše, kterouž jsme před třemi dny z
Pešti dostali?“ ujal se slova nyní Bathory, jenž byl se Sandorfem tak
důvěrně spřátelen, že mu tykal.
„Ano, Štěpáne,„ odvětil hrabě Sandorf, „jsou o všem zpraveni a
jsou též přichystáni; povstanou na prvé znamení. Ve dvou hodinách
pak budeme pány Budína a Pešti, a za půl dne budou v rukou
našich i hlavní župy na obou stranách Tisy a za den náleží nám i
Sedmihrady a Vojenská Hranice. Osm milionů obyvatelů uherských
nabude rázem opět své samostatnosti!“
„A sněm?“ tázal se Bathory.
„Naši stoupenci jsou v něm ve většině,“ odpověděl Matyáš
Sandorf. „Tito zřídí ihned novou vládu, jež se ujme řízení záležitostí
veřejných. Vše půjde hladce a snadně, poněvadž župy, co se jich
správy týče, nejsou od koruny odvislými, a náčelníci jejich mají v
rukou svých moc policejní.“
„Avšak místodržitelská rada, v jejímž čele stojí palatin?“ tázal se
Zathmar opět.
„Postaráme se v čas, aby nemohla zakročiti!“
„A též by jí nebylo možno dopisovati si s uherskou kanceláří ve
Vídni a dorozuměti se s ní?“
„Ano, i o to postaráno! Veškerá opatření jsou tak vykonána, aby
hlavně současností našich pohybu úspěch byl pojištěn!“
„Úspěch!“ zvolal Štěpán Bathory.
„Ano, úspěch,“ odvětil hrabě Sandorf. „Ve vojsku jsou všichni, v
jejichž žilách proudí krev maďarská, nám oddáni. Kdež jest potomka
starých Maďarův, jehož srdce nebylo by mocně vzrušeno při pohledu
na prapor Rudolfův a Korvinův?“
Matyáš Sandorf pronesl slova tato s vřelým nadšením
vlasteneckým, dodávaje:
„Až do té doby nesmíme však ničeho opomenouti, abychom
se vyhnuli každému podezření! Buďmež opatrni a budeme tím
silnějšími! Neslyšeli jste ničeho podezřelého v Terstu?“
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„Nikoli!“ odvětil Ladislav Zathmar. „Všechny mysli zabývají se
tu hlavně pracemi, kteréž vláda v Pulji dává vykonávati a pro kteréž
najímá velký počet dělníků.“
Po patnáct let již vláda rakouská, obávajíc se možné ztráty
Benátska — kteráž obava, jak známo, skutečně se splnila — zřizovala
v Pulji, na nejzazším konci Přímoří, rozsáhlé loděnice a přístav
válečný, aby odtud ovládala celé Jaderské moře. Nehledě k protestům
terstského obyvatelstva, jehož přístav opatřením tím významu
pozbýval, pokračovalo se v pracích se zimničnou horlivostí. Matyáš
Sandorf a přátelé jeho doufali proto, že obyvatelstvo terstské přidá se
ochotně k nim, kdyby hnutí jimi chystané až k Terstu se rozšířilo.
Tajemství spiknutí toho ve prospěch samostatnosti uherské bylo
tudíž bedlivě zachováváno. Nic nemohlo vzbuditi u policie
podezření, že náčelníci spiklenců dlí ve skromném domě v
stromořadí „Acquedotto“.
Pro zdar podniku zdála se proto všechna nezbytná opatření
býti již vykonána, a bylo dlužno vyčkati již jen okamžiku k činu.
Šifrované dopisy, vyměňované mezi Terstem a hlavními městy
uherskými a sedmihradskými, měly býti zasílány nyní jen řidčeji
anebo vůbec nikoli, vyjímaje nepředvídané případy.
Opeření poslové neměli donášeti od této chvíle již žádných
depeší, poněvadž vše bylo již smluveno. Z přílišné opatrnosti uzavřen
i jejich útulek v domě Zathmarově.
Musíme připomenouti tuto též, že peníze jsou hlavním
prostředkem jak války tak i spiknutí. Jest důležito, aby spiklencům v
okamžiku povstání nescházely. V případu tomto nebylo se třeba toho
báti.
Jak již řečeno, mohli Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory
obětovati pouze život svůj pro neodvislost vlasti, nikoli však jmění,
neboť měli jen nepatrné příjmy osobní. Avšak hrabě Sandorf byl
nesmírně bohat a byl ochoten obětovati nejen život, nýbrž i celé
své jmění pro svoji věc. Proto zaopatřil si již před několika měsíci
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půjčkou na své statky prostřednictvím intendanta svého Lendeka
značný obnos, a sice více než dva miliony zlatých.
Bylo však nutno, aby měl obnos ten stále po ruce a aby mohl
sáhnouti k němu každé chvíle. Proto uložil jej na jméno své u jistého
bankovního domu terstského, jenž znám byl jako podnik poctivý a
solidní a jehož pověst dosud byla nedotknuta. Byl to bankovní závod
Silase Toronthala, o němž Sarkany a Zirone mluvili při pobytu svém
na starém hřbitově nad Terstem.
Nahodilá tato okolnost měla však míti následky velmi vážné, jak
čtenář v dalším průběhu děje sezná.
Poněvadž v posledním hovoru jejich jednalo se o těchto
penězích, pravil nyní hrabě Matyáš Sandorf hraběti Zathmarovi a
Štěpánu Bathorymu, že v nejkratší době navštíví bankéře Toronthala
a zpraví jej o tom, že v brzku peníze, u něho uložené, hodlá
vyzvednouti.
Vskutku některé okolnosti zdály se hraběte Sandorfa nutkati k
tomu, aby co nejdříve dal očekávané znamení z Terstu a to tím spíše,
poněvadž se mu zdálo téhož dne, že dům Ladislava Zathmara jest
bedlivě střežen.
As po osmé hodině totiž, když hrabě Sandorf a Štěpán Bathory
opustili dům svého přítele, aby se odebrali do svých bytů na korsu
Stadionově a v hotelu Delormově, pozorovali ve stínu stromů dva
muže, kteří je sledovali, avšak tak opatrně, že bylo viděti, že sami si
nepřejí býti pozorováni.
Matyáš Sandorf a jeho průvodce, chtějíce znáti příčinu
tajemného jednání oněch mužu, neváhali a obrátivše se, kráčeli
přímo k podezřelým těmto osobám. Tito však, spatřivše je, zmizeli
rychle kol rohu chrámu sv. Antonína na konci velkého průplavu,
dříve než bylo lze jich dohoniti.

III.
Dům Toronthalův

Společenského života v Terstu téměř není. Rozdíly národní a rozdíly
stavů jsou příčinou, že obyvatelé málo se stýkají. Rakouští úředníci
hráli by — ovšem dle toho, jaký stupeň v úřadech zaujímají — první
roli, avšak, ač jsou to lidé celkem vážení, vzdělaní a vlídní, jest služné
jejich příliš malé a k postavení jejich nepřiměřené, takže nemohou
ve společenském životě závoditi s kupci a finančníky. Tito opět,
poněvadž návštěvy a přijímání hostů v bohatých rodinách jest zjevem
jen velice řídkým, a oficielní shromáždění se nedaří, jsou nuceni
jeviti nádheru na venek — na ulicích města skvostnými povozy, v
divadlech drahocennými toaletami a leskem přečetných démantův,
jež jejich ženy v ložích divadla „Communale“ neb divadla „Armonia“
vystavují na odiv.
Mezi tyto zámožné rodiny čítána v době oné i rodina bankéře
Silasa Toronthala.
Šef domu toho, jenž požíval vážnosti a důvěry i za hranicemi
rakouskými, byl tehdy teprve 37 let stár. Obýval se svojí chotí, mladší
o několik let, nádherný dům ve třídě „Acquedotto“.
Silas Toronthal pokládán byl za bohatého a v pravdě musil
jím býti. Smělé a šťastné obchody na burse, čilé obchodní spojení
s rakouským „Lloydem“ a jinými velkými podniky a domy
obchodními, důležité půjčky, jichž sprostředkování mu bylo svěřeno
— veškeré podniky tyto musily v pokladnách jeho zanechati
množství peněz.
A tu snadno mohla rodina Toronthalova vésti život nádherou
omamující, o němž se po celém městě mluvilo.
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Avšak, jak pravil Sarkany svému druhu, bylo možno, že podniky
Silasa Toronthala v době té poněkud vázly, byť i jen na okamžik.
Snad to byl následek toho, že před sedmi lety musil zápasiti s
nepříznivým vlivem, jaký válka rakousko-italská měla na banky a
bursu; mimo to klesání veřejných fondů v době poslední na prvých
bankovních a bursovních místech evropských, zvláště rakouských,
ve Vídni, v Pešti a Terstu — následek to války rakousko-pruské —
podrobilo závod jeho valným zkouškám. Mimo to způsobilo mu
zajisté velké nesnáze, když větší obnosy u sebe na hotovosti uložené
náhle opět musil hotově vyplatiti. Avšak z krise této zajisté již se
zotavil, a bylo-li pravdou, co Sarkany pravil, byly to nové nesnáze,
snad následkem toho, že se odvážil k novým nebezpečným
spekulacím, které pevnost a solidnost závodu jeho musily v
pochybnost uvésti.
A skutečně Silas Toronthal od několika měsíců, zvláště po
stránce mravní, velice se změnil. Ač dovedl se částečně ovládati,
byl i výraz obličeje jeho jiným. Nebyl již jako dříve vždy a zcela
pánem nad sebou samým. Pozorovatelé byli by si u něho povšimli,
že nedovedl se již dívati lidem přímo do očí, nýbrž že hleděl na ně
úkosem a očima polopřivřenýma. Výmluvné tyto známky neušly ni
pozornosti jeho choti, ženy to stále churavějící, jež nebyla povahy
rázné, manželi svému ve všem se podrobovala a o jeho podnicích
obchodních — zcela dle přání jeho — měla vědomosti jen zcela
povrchní.
Kdyby někdy závod bankéřův byla stihla rozhodná rána
zkázonosná, nebyl by mohl Silas Toronthal od veřejnosti a
účastenství jejího očekávati nic dobrého. Ač obchod seznámil jej s
četnými osobami v městě i na venkově, mohl spoléhati skutečně
jen na velmi málo přátel. Domýšlivost, s jakou pohlížel na své
společenské postavení, vrozená mu marnivost a převaha, jakou dával
znáti všem i v každé věci, nebyly vlastnosti, jež by byly umožňovaly
s ním styky důvěrnější než pouze obchodní. Tersťané viděli v něm
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též cizince, poněvadž byl z Dubrovníku a tudíž rodem Dalmatinec.
Nepoutaly jej proto ni svazky příbuzenské k tomuto městu, v němž
před patnácti lety položil základ ke svému štěstí!
V takové situaci nalézal se v době té dum Toronthalův. Ač
Sarkany měl podezření v ohledu zmíněném, nepotvrzovalo dosud
nic té pověsti, že jsou podniky Toronthalovy ohroženy. Úvěr jeho
nebyl dosud otřesen, aspoň veřejně nikoli. Protož neváhal také hrabě
Sandorf, když si byl zaopatřil na hotovosti zmíněný značný obnos,
svěřiti mu tyto peníze, s podmínkou, že budou jemu — Sandorfu
— vyplaceny, kdykoli si toho přáti bude, ač-li je 24 hodiny napřed
vypoví.
Budí snad podivení, že bankovní závod Toronthalův, jenž byl
čítán k nejpoctivějším, mohl míti spojení s osobností takou, jakou byl
Sarkany. Bylo však tomu tak a spojení toto trvalo již as dvě nebo tři
léta.
Tehdy měl Silas Toronthal roszáhlé a důležité styky obchodní s
vládou tripolskou. Sarkanymu, prostředníku, jenž se všem a ke všemu
nabízel a číslicím i penězům dobře rozuměl, podařilo se vmísiti se
do těchto obchodů, kteréž nebyly rázu zcela nepodezřelého. Jednalo
se tu o věci, o nichž lépe by bylo mlčeti, o zvláštní přídavky při
koupích, o pochybné nabídky, málo poctivé výplaty předběžné a
pod., při nichž terstský bankéř nechtěl vystupovati osobně. Za
okolností těch stal se Sarkany agentem při těchto pochybných
kombinacích a konal Silasu Toronthalovi ještě jiné služby podobné.
Naskytla se tudíž dobrodruhu jaksi sama sebou příležitost, aby noha
jeho — či spíše ruka — octla se konečně v bankovním závodě
Toronthalově. A skutečně Sarkany, opustiv Tripolis, prováděl od té
doby stále jakési vyděračství na bankéři. Nikoliv snad proto, že byl
by mu býval Toronthal vydán na milost a nemilost, neboť nebylo
žádných hmotných důkazův o oněch operacích, kteréž by jej byly
mohly kompromitovati. Avšak situace bankéře jest choulostiva.
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Jediné slovo může mu velice škoditi. Sarkany mohl však mnohé slovo
pověděti a proto musil s ním Toronthal účtovati.
A Silas Toronthal proto platil. Sarkany stál jej mnoho peněz,
kteréž záhy byly lehkomyslně promrhány zvláště v různých hernách
— s bezstarostností vlastní jen dobrodruhům nedbajícím o
budoucnost. Sarkany, když se byl dostal až do Terstu, stal se tak
drzým a činil stále větší požadavky, až konečně bankéře omrzel, a týž
mu veškerý další úvěr odepřel. Sarkany hrozil. Silas Toronthal zůstal
vytrvalým. A sice právem, neboť Sarkany musil konečně doznati sám
sobě, že nemaje přímých důkazů, jest odzbrojen.
A to právě bylo příčinou, že Sarkany a ctihodný jeho druh již
po nějakou dobu byli v peněžních nesnázích a že neměli ani tolik,
aby mohli město opustiti a štěstí své jinde hledati. Pravili jsme však
již, že Silas Toronthal poskytl jim přece znovu ještě podpory, aby
jich konečně zbavil. Obnosem tímto měli zaplatiti si cestu z Terstu
do Sicilie, kdež Zirone náležel k jisté společnosti pochybné pověsti,
jež všemožným způsobem „vykořistovala“ východní a střední kraje
sicilské. Bankéř doufal proto, že nikdy již nespatří svého tripolského
„prostředníka“, ano že nikdy již o něm ani neuslyší. Klamal se však v
tom, jako ve mnohém jiném.
Bylo to večer 18. května, kdy oněch 200 zlatých, poslaných
Silasem Toronthlaem, i lístek zásilku tu provázející, odevzdáno bylo
v hostinci, v němž bydlili oba dobrodruzi.
Šest dní na to, tudíž 24. téhož měsíce, objevil se Sarkany náhle
v bankovním závodě, přeje si mluviti se Silasem Toronthalem a
naléhaje tak úsilovně na splnění přání svého, že mu konečně bylo
vyhověno.
Bankéř byl ve své pracovně a Sarkany, byv do ní uveden, uzavřel
ihned za sebou dveře.
„Vy ještě zde?“!zvolal hněvivě Silas Toronthal. „Co chcete ještě?
Poslal jsem vám — a sice naposled — dost peněz, aby vám stačily pro
odjezd z Terstu! Nedostanete již ode mne ani haléře, nechť mluvíte
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neb činíte cokoli. Proč jste neodejel? Vězte, že učiním opatření,
abych byl příště chráněn před vaším vydíráním. Co zde chcete?“
Sarkany klidně snesl tento vášnivý výbuch bankéřův, jsa naň
připraven. Chování jeho nebylo ostatně již drzým a vyzývavým jako
dříve, když do domu bankéřova docházel. Dovedl se nejen dokonale
ovládati, nýbrž byl i velice vážným. Přitáhl si sedátko k bankéři,
aniž tímto byl vyzván, aby usedl, a pak očekával, až hněv bankéřův
rozptýlí se ve vášnivých výčitkách, by mu mohl pak odpovídati.
„Promluvíte-li konečně?“ tázal se nevlídně Silas Toronthal, když
byl několikráte pokojem přešel a rovněž si usedl, aniž rozčilení své
mohl ovládnouti.
„Čekám, až budete klidnějším,“ odvětil Sarkany, „a budu čekati,
bude-li třeba, ještě déle.“
„Jsem-li klidným či nikoli, na tom vám nezáleží! Táži se
posledně: Co chcete?“
„Toronthale, jedná se o důležitý obchod, kterýž vám mohu
nabídnouti.“
„Nechci již mluviti o žádném obchodu s vámi, aniž nějaký s
vámi hodlám podnikati!“ zvolal bankéř. „Nemám s vámi již ničeho
jednati a očekávám, že dnes ještě Terst pro vždy opustíte!“
„Opustím Terst,“ pravil Sarkany, „avšak nikoli dříve, dokud vám
svůj dluh nesplatím!“
„Vy chcete splatit dluh?!… Vy!… Vy mi chcete vrátit
peníze?…“
„Chci splatit vám kapitál i s úroky, nečítaje podílu na zisku…“
Silas Toronthal pokrčil rameny při tomto neočekávaném návrhu
Sarkányho.
„Obnosy, kterých jsem vám poskytl, přenesl jsem na účet zisku
a ztráty,“ pravil. „My jsme spolu vyrovnáni, nežádám od vás již
ničeho.“
„Zlíbilo-li by se mi však, nezůstati vaším dlužníkem?“
„Pak zlíbilo by se mi zůstati vaším věřitelem.“

38 Nový hrabě Monte Kristo
Po těchto slovech pohledli oba mužové na sebe. Sarkany,
pokrčiv rameny, děl:
„Pouhé fráze, nic než fráze. Opakuji vám, že hodlám mluviti s
vámi o obchodu velice vážném!“
„Asi tak hanebném, jako vážném, není-li pravda?“ tázal se
bankéř.
„Nebylo by to po prvé, co byste mé přispění hledal, abyste…“
„Slova! pouhá slova!“ zvolal bankéř, přerušuje drzou poznámku
Sarkanyho.
„Slyšte mne,“ pravil tento, „budu mluviti stručně!“
„Učiníte dobře!“
„A jestliže s tím, co vám nabídnu, nebudete souhlasiti,
nepromluvíme o tom již ani slova a odejdu!“
„Odtud či z Terstu?“
„Odtud i z Terstu!“
„Zítra již?“
„Dnes ještě!“
„Mluvte tedy!“ „Slyšte, oč se jedná!“ pravil Sarkany. „Avšak,“
dodal, obrátiv se, „jste jist, že nás nikdo neuslyší?“
„Trváte tudíž na tom, aby rozmluva naše zůstala tajemstvím?“
tázal se posměšné bankéř.
„Ano, Toronthale, neboť máme v rukou svých život vznešených
osob!“
„Vy snad ano — já nikoliv!“
„Suďte sám. Jsem na stopě spiknutí. Kam čelí, nevím ještě. Avšak
od událostí, kteréž se odehrály v rovinách lombardských a od bitvy
u Sadové, může míti každý, kdo není Rakušanem, snadnou hru proti
Rakousku. Mám dosti příčiny věřiti, že se připravuje jakési hnutí ve
prospěch Maďarů, kteréhož bychom mohli využitkovati.
Silas Toronthal prohodil jen uštěpačně:
„Mně nemůže býti spiknutí k prospěchu…“
„Snad přece?“
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„Jakým způsobem?“
„Tím, že je vyzradíte!“
„Mluvte přece jasněji!“
„Slyšte tedy!“
A Sarkany vyprávěl nyní, co se událo na starém hřbitově
terstském, jak se zmocnil poštovního holuba, jak se mu dostal do
rukou šifrovaný lístek, jehož opis si schoval, a konečně, jak se mu
podařilo nalézti dům, jehož majiteli lístek holubem přinesený zajisté
náležel. Dodal, že během pěti dnů on a Zirone vše vyzvěděli i
vypátrali, co se mimo dům událo.
Dle toho scházelo se v domě tom několik osob, a sice vždy
tytéž; do domu vstoupily vždy jen s největší opatrností. Několik
holubů z domu odletělo, jiní přiletěli, první letěli k severu, druzí
od severu přilétli. Vchod do domu střehl starý sluha, jenž nerad
otvíral a nad cizími, kteří k domu se přiblížiti chtěli, bedlivé oko měl.
Sarkany i Zirone musili si počínati při pátrání svém velice opatrně,
aby nevzbudili pozornosti tohoto muže. A přece musili souditi ze
mnohých okolností, že v posledních dnech vzbudili podezření
obývatelů domů.
Silas Toronthal naslouchal nyní vypravování Sarkanyho
pozorněji. V duchu již rozvažoval, kolik as pravdy jest na
tomto sdělení, za něž se bývalý „makléř“ jeho chtěl zaručiti a v čem
tento as při této věci svůj zájem vidí, by z ní těžiti mohl.
Když byl Sarkany skončil a opětně ujistil, že jedná se tu o
spiknutí proti státu, a že vykořistění odhaleného tajemství značný
užitek musí přinésti, odhodlal se bankéř přece k následujícím
otázkám vůči dobrodruhu:
„Kde jest zmíněný dům?“
„Jest to dům číslo 89 ve třídě Acquedotto.“
„Komu patří?“
„Jistému šlechtici uherskému.“
„A jak zove se tento šlechtic?“
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„Hrabě Ladislav Zathmar.“
„A kdož jsou osoby, kteréž jej navštěvují?“
„Dvě totiž jsou to a obě jsou původu maďarského.“
„Jedna z nich jest…?“
„Professor města zdejšího, Štěpán Bathory.“
„A druhá…?“
„Hrabě Matyáš Sandorf.“
Při tomto jménu Silas Toronthal překvapen sebou trhl, což
neušlo Sarkanymu.
Nebyloť mu nesnadno dopátrati se těchto tří jmen: stopoval
totiž Štěpána Bathoryho, když se týž ubíral do svého bytu v třídě
Stadionově, a hraběte Sandorfa, když kráčel k hôtelu Delormovu.
„Vidíte, Toronthale, že jsem neváhal jména tato vám udati.
Uznáte tedy, že si nehodlám s vámi pouze zahrávati.“
„To vše není dosud nic určitého!“ odvětil bankéř, jenž si přál
zvěděti mnohem více, nežli by se k něčemu odvážil, nebo k něčemu
zavázal.
„Nic určitého?“ tázal se Sarkany.
„Zajisté! Vždyť nemáte ani dosud nejmenšího důkazu přímého!“
„A co zde toto?“
Opis lístku ocitl se v rukou Silasa Toronthala. Bankéř zkoumal
jej zvědavě.
Avšak tajemná ta slova nemohla míti pro něho žádného smyslu,
a nic nedokazovalo, že by mohla býti tak důležita, jak Sarkany tvrdil.
Věc tato zajímala jej potud jen, pokud se týkala hraběte Sandorfa,
jeho klienta, neboť postavení tohoto znepokojovalo jej, poněvadž se
obával, že by hrabě mohl žádati náhle, aby peníze uložené byly mu
hned vyplaceny.
„Nuže,“ pravil bankéř konečně, „mám za to, že není tu přece
dosud nižádných důkazů určitých.“
„Mně naopak se zdá, že nemůže býti nic jasnějšího!“ odvětil
Sarkany.
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„Podařilo se vám rozřešiti písmo?“
„Nikoli, Toronthale, ale rozřeším je, jakmile naskytne se vhodná
k tomu doba.“
„A jak?“
„Zabýval jsem se již podobnými záležitostmi, právě tak jako
jinými,“ vysvětloval Sarkany. „Měl jsem v rukou svých již větší počet
šifrovaných depeší. Zkoumav pak důkladně toto písmo, shledal jsem,
že klíč jeho nelze hledati ni v číslech ani v abecedě umluvené, jež by
každému písmenu dávala význam jiný, než jaký obyčejně mívá. Ano!
v lístku tomto „s“ značí opět „s“, „p“ značí„p“, avšak písmena tato
jsou přestavena a psána v pořádku dle určité methody změněném.
Sestaviti je v pořadí původním lze jen pomocí mřížky.“
Jak víme, Sarkany se nemýli. Soustavy, k jaké poukázal,
skutečně při lístku tomto bylo použito. Rovněž známo jest, že právě
proto byl lístek tím méně rozřešitelným.
„Budiž,“ děl bankéř, „neodpírám, snad máte pravdu, avšak
nemáte-li mřížky té, nelze vám lístek čísti.“
„Zajisté!“ doznal Sarkany.
„A jak zaopatříte si mřížku tu?“
„Nevím dosud, jakým způsobem si ji zaopatřím, ale že si ji
skutečně zaopatřím, o tom buďte ujištěn!“
„Vskutku? Avšak na vašem místě, Sarkany, nenamáhal bych se
tolik.“
„Budu se namáhati jen potud, pokud bude potřebí!“
„K čemu vám to vše prospěje? Já sdělil bych prostě policii
terstské své podezření a doručil bych jí tento lístek.“
Učiníme tak rovněž, Toronthale, avšak nikoli na základě
pouhých domněnek,“ odpověděl chladně Sarkany. „Dříve než
promluvím, musím míti důkazy určité a nepopíratelné. Chci míti v
rukou toto spiknutí, ano chci býti úplně pánem jeho, abych mohl ho
v svůj prospěch využitkovati — o kořist chci se s vámi rozděliti. Kdož
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ví ostatně, zdaž nebude prospěšnějším jíti se spiklenci místo postaviti
se proti nim?“
Tato slova nepřekvapila Silasa Toronthala, kterýž věděl, čeho
všeho důvtipný, avšak bezkarakterní Sarkany jest schopen. Avšak
mluvil-li muž tento tak přímo a bez okolků před bankéřem
terstským musil věděti zajisté, že Silasu Toronthalovi lze učiniti
jakýkoli návrh, a že pružné jeho svědomí souhlasiti bude s obchodem
jakéhokoli druhu. Ostatně, jak již vícekráte řečeno, znal Sarkany
bankéře již dlouhou dobu a měl mimo to dosti příčin souditi, že
poměry závodu bankovního nejsou po jistou dobu valně příznivy,
zdaž by tudíž tajemství tohoto spiknutí, když bylo by odhaleno,
prozrazeno a patřičně využitkováno, nemohlo bankéři pomoci, aby
obchod svůj opět povznésti mohl? S tím Sarkany počítal a se zřetelem
k tomu učinil bankéři svůj návrh.
Na druhé straně Silas Toronthal snažil se tvářiti nepřístupným
vůči svému bývalému „makléři“ tripolskému. Jestliže skutečně
chystalo se jakési spiknutí proti vládě rakouské, jehož původce
Sarkany objevil, nebyl Toronthal z těch, kteříž by na přípravy ke
vzpouře klidně hleděli. Dům Ladislava Zathmara, v němž děly se
tajné schůzky a rozhovory, tato výměna šifrovaných lístků
prostřednictvím holubů poštovních, obnos, kterýž hrabě Sandorf u
něho uložil a jejž chtěl míti stále po ruce — vše to zdálo se nyní
i bankéři podezřelým. Sarkany posuzoval zajisté věc dobře. Avšak
bankéř, chtěje se dověděti mnohem více a chtěje prohlédnouti
dokonale jeho záměry, nechtěl se dosud vzdáti a odvětil proto
Sarkanymu na oko zcela lhostejně:
„A když se vám podaří skutečně rozřešiti tento lístek —
předpokládám totiž, že vám bude štěstí přáti — přesvědčíte se pak, že
se jedná tu o záležitosti zcela soukromé a nedůležité, tak že z nich
nikterak nebudete moci kořistiti — vy ni já.“
„Nikoli!“ zvolal Sarkany s přízvukem nejhlubšiho přesvědčení.
„Nikoli! Jsem na stopě spiknutí velice nebezpečnému, řízenému
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osobami vznešenými a vynikajícími — a ostatně jsem přesvědčen,
Toronthale, že vy rovněž o tom nepochybujete!“
„Nuže, co tedy ode mne žádáte?“ otázal se bankéř tentokráte
velice určitě.
Sarkany povstal a děl hlasem přitlumeným, hledě však bankéři
do očí:
„Co chci?“ a dobrodruh kladl důraz na slovo poslední, „toto,
slyšte: chci míti co nejdříve — pod záminkou, kterou dlužno teprve
vymysliti — přístup do domu hraběte Zathmara, abych mohl získati
si snad i jeho důvěry. Jakmile se octnu na místě tom — a nikdo
mne nebude znáti — naleznu již zajisté příležitost, abych se zmocnil
mřížky a abych tuto depeši rozřešil, načež použiji jí co nejlépe na
prospěch nás obou.“
„Na prospěch nás obou?“ opětoval tázavě Silas Toronthal. „A
proč si přejete mne do věci té zaplésti?“
„Poněvadž se zajisté dobře vyplatí a přinese vám bohatý užitek.“
„A proč tedy nepodniknete vše sám?“
„Potřebuji vaší podpory!“
„Vysvětlete vše jasněji!“
Abych cíle svého dosáhl, potřebuji času, čas však stojí peníze —
a těch již nemám.“
„Úvěr váš jest u mne vyčerpán, jak víte.“
„Vím, vy však poskytnete mi úvěr nový.“
„A čeho tím získám?“
„Toto: z tří lidí, kteréž jsem vám jmenoval, jsou dva, hrabě
Ladislav Zathmar a professor Štěpán Bathory, beze jmění, třetí však,
hrabě Sandorf, jest nesmírně bohat. Statky, kteréž má v
Sedmihradsku, jsou velice rozsáhlé. Jest vám zajisté známo, budeli jako spiklenec zatčen a odsouzen, že statky jeho budou
skonfiskovány a připadnou větším dílem těm, kdož spiknutí objevili
a udali… Vy a já, Toronthale — my se pak rozdělíme!“
Sarkany umlkl.
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Bankéř neodpovídal. Přemýšlel, pokud dobrodruh přeje si jeho
účastenství. Nebyl zajisté mužem, jenž by se v aféře takové osobně
chtěl kompromitovati, věděl však, že agent jeho — Sarkany — jest
schopen jednati za oba. Kdyby se odhodlal súčastniti se pletek těch,
musil by jej zavázati smlouvou, jež by mu prospěch přinášela a přece
dovolovala, by mohl zůstati ve stínu … A přece váhal. Leč, co mohl
by ztratiti? On sám nebude osobně vystupovati v této odporné aféře,
shrábne však velký zisk, jenž by jeho závod bankovní opět povznésti
mohl…
„Nuže tedy?“ tázal se Sarkany.
„Nuže tedy — nechci! odvětil Silas Toronthal, zastrašen v
posledním okamžiku pomyšlením, že by měl takového společníka, či
lépe řečeno: takového spoluvinníka.
„Vy odmítáte?“
„Ano! … Odmítám! … Ostatně nevěřím v úspěch vašich
záměrů…“
„Mějte se na pozoru, Toronthale!“ zvolal Sarkany tónem
hrozivým, neukládaje si tentokráte zdrželivosti.
„Míti se na pozoru!? A proč?“
„Poněvadž vím o jistých vašich obchodech…“
„Odejděte, Sarkany!“ zvolal bankéř.
„Mohu vás donutiti!“ „Ven!“
V okamžiku tom bylo lehce na dveře zaklepáno. Zatím co
Sarkany spěšně se k oknu obrátil, otevřely se dveře a sluha oznamoval
hlasem jasným:
„Hrabě Sandorf přeje si mluviti s panem Toronthalem.“
Poté odešel.
„Hrabě Sandorf?“ zvolal Sarkany.
Bankéř byl nemile překvapen, že se Sarkany o této návštěvě
dověděl, mimo to měl předtuchu, že mu z návštěvy této vzniknou
větší ještě nesnáze.
„Co chce hrabě Sandorf?“ tázal se Sarkany s přízvukem
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ironickým. „Žijete tedy ve stycích se spiklenci z domu Zathmarova?
Vskutku tedy obrátil jsem se k jednomu z nich?“
„Odejdete konečně?“
„Neodejdu, Toronthale — musím dověděti se, proč hrabě
Sandorf přichází do vašeho závodu.“
Po slovech těch vstoupil Sarkany kvapně do pokoje vedlejšího
spustiv záclonu u dveří za sebou.
Silas Toronthal chtěl sluhy přivolali, aby jej vypudili, rozmyslil
se však přece jinak: „Snad jest lépe,“ prohodil sám k sobě, „uslyši-li
vše, co se zde bude mluviti.“
Po té zazvonil bankéř na sluhu a velel mu, aby uvedl hraběte
Sandorfa. Hrabě Matyáš Sandorf vstoupil po té do komnaty a chladně
odpověděl, jak to bylo v povaze jeho, k velmi přívětivému uvítání
bankéřovu. Po té usedl do křesla, kteréž mu sluha přistrčil.
„Neočekával jsem vaší návštěvy, pane hrabě,“ pravil bankéř,
„nevěda, že dlíte v Terstu, avšak dům Toronthalův jest vždy poctěn
vaším příchodem.“
„Jsem jedním z nejmenších klientů vašich, pane Toronthale,“
odpověděl Matyáš Sandorf, „jak víte, nespekuluji s penězi. Musím
vám však býti vděčen za ochotu, s jakou jste v závodu svém uložil
obnosy mé, kteréž jsem právě měl.“
„Pamatujete se zajisté, pane hrabě,“ odvětil Silas Toronthal, „že
obnosy ty jsou u mne v běžném účtu zanešeny, a neračte zapomínati,
že proto nesou vám i úroky.“
„Vím o tom, pane bankéři,“ odpověděl hrabě Sandorf, „leč
opakuji vám, že nehodlal jsem jich u vás na dobu delší pevně uložiti,
uschoval jsem si je takřka jen u vás na krátký čas.“
„Připouštím, pane hrabě,“ pravil Silas Toronthal. „Avšak peníze
mají dnes cenu velikou, a bylo by záhodno, aby ani váš kapitál
nezůstal neplodným. Jest obava, že se finanční krise rozšíří po celé
zemi. Vnitřní situace jest velice nejistá. Obchody váznou. Několik
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úpadků velikých závodů a domů otřáslo úvěrem veřejným a jiných
dlužno se obávati…“
„Avšak dům váš jest solidním, pane Toronthale,“ pravil hrabě
Sandorf, „a vím, že dotkly se ho jen málo následky těchto úpadků.“
„Ó, zcela málo,“ odpověděl Silas Toronthals největším klidem.
„Doprava na Jaderském moři zajišťuje nám celou řadu obchodů
zámořských, kterýchž se domům vídeňským a pešťským nedostává.
Krise dotkla se nás proto jen velmi málo. Netřeba nás tedy litovati,
pane hrabě, neboť my sami nemáme příčiny ke steskům.“
„Musím vám jen blahopřáti, pane Toronthale,“ pravil hrabě
Sandorf. „Ostatně nemluvilo se při této krisi též o vnitřních
zápletkách?“
Ač hrabě Sandorf pronesl tuto otázku tak lhostejně, jako by
nepřikládal jí důležitosti, všiml si jí Silas Toronthal přece velmi
pozorně. Snad souviselo s ní, co Sarkany mu sdělil?
„Neslyšel jsem ničeho takového, ano, neslyšel jsem ani, že by
rakouská vláda měla v příčině té nějaké obavy. Soudíte snad vy, pane
hrabě, že nějaká událost v brzku…?“
„Nikoli,“ odvětil hrabě Matyáš Sandorf, „avšak ve vyšších
kruzích finančních bývají často zpraveni již předem o událostech,
o kterých se veřejnost teprve později dovídá. Protož pronesl jsem
otázku tu, ponechávaje zcela libosti vaší, hodláte-li k ní odpověděti
— čili nic.“
„Neslyšel jsem skutečně ničeho podobného,“ odtušil Silas
Toronthal, „ostatně před klientem takým, jakým vy jste, pane hrabě,
neměl bych ni práva, býti ve věci té mlčelivým, neboť by tím zájmy
vaše mohly trpěti.“
„Děkuji vám, pane Toronthale,“ odvětil hrabě Sandorf. „Soudím
ostatně jako vy, že uvnitř říše i za hranicemi jejími netřeba se ničeho
obávati. Opustím sám brzy Terst a vrátím se do Sedmihradska, kam
mne naléhavé záležitosti volají.“
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„Ach! hodláte odcestovati, pane hrabě?“ tázal se živě Silas
Toronthal.
„Ano — za čtrnáct dní — nejdéle…“
„A vrátíte se bezpochyby opět do Terstu?“
„Pochybuji,“ odvětil Matyáš Sandorf. „Avšak nežli odjedu,
urovnal bych rád ještě veškeré účty zámku Artenackého, kteréž jsou
u velikém nepořádku. Obdržel jsem od svého intendanta veliký
počet účtů, nájemných listin, příjmů z lesu atd., kteréž sám nebudu
již moci prohlédnouti, ni zanésti. Mohl byste mi snad
laskavě doporučiti některého účetního nebo propůjčiti na čas
některého ze svých úředníku, který by mi službu tu prokázal?“
„Nic snazšího, pane hrabě!“
„Budu vám velice povděčen!“
„A kdy budete úředníka toho potřebovati?“
„Pokud možno nejdříve.“
,Kde se má vám představiti?“
„U mého přítele, hraběte Zathmara: dům jeho jest ve třídě
„Acquedotto“, číslo 89.“
„Budiž, stane se.“
„Práce jeho bude trvati as deset dní. Jakmile budou účty
urovnány, vrátím se na Artenacký zámek. Prosím proto, byste měl
pohotově obnos, jejž jsem u vás uložil.“
Silas Toronthal při požadavku tom nemohl přemoci živé hnutí,
kteréhož však hrabě Sandorf nezpozoroval.
„Kdy vám má býti obnos ten doručen?“
„Osmého příštího měsíce!“
„Budete jej míti!“
Po slovech těch hrabě povstal a bankéř doprovodil jej až do
předsíně.
Když Silas Toronthal vrátil se do své komnaty, spatřil tu již
Sarkanyho, jenž děl jen:
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„Než minou dva dny, musím býti uveden do domu hraběte
Zathmara jako jeho účetní.“
„Ano, musí se tak státi,“ odvětil Silas Toronthal.

IV.
Tajemný lístek

Za dva dny na to byl Sarkany uveden do domu Ladislava Zathmara.
Byl představen Silasem Toronthalem a proto hrabětem Sandorfem i
bez okolků přijat. Takovým způsobem oba, bankéř i Sarkany, stali
se na sobě závislými spoluvinníky v tajných úkladech, jichž se oba
stejnou měrou účastnili. Účelem úkladů těch bylo: odhaliti spiknutí,
jež náčelníky jeho mohlo státi život. Konečný cíl jak odměna udání:
veliké jmění, kteréž z jedné části splynouti mělo do kapes
dobrodruha, jenž byl ochoten podniknouti vše, aby je naplnil, z
druhé části do pokladen bankéře, jenž se ocitl v úzkých a nemohl
obchodním závazkům svým již dostáti.
Netřeba ani podotýkati, že dle smlouvy, uzavřené mezi
Sarkanym a Toronthalem, mělo býti jmění, jimi při úkladech těch
získané, mezi oba stejnými částmi rozděleno. Mimo to musil bankéř
Sarkanymu poskytnouti peníze, jichž měl dobrodruh potřebí, aby
s přítelem svým Zironem v Terstu slušně žíti mohl, a musil krýti
i veškeré výlohy za kroky, kterýchž v zájmu společné jejich věci
nutno bylo podnikati. Na druhé straně jakožto záruku musil Sarkany
bankéři doručit opis lístku, jenž — o čemž pochyboval — skrýval
tajemství spiknutí.
Snad vinil by někdo hraběte Matyáše Sandorfa z neopatrnosti.
Uvésti za takých okolností cizince do domu, v němž se jednalo o
věcech tak vážných a to ještě v samý takořka předvečer povstání, k
němuž každý okamžik mělo býti dáno umluvené znamení, — zdá se
býti zajisté činem nejvýše neopatrným.
Avšak hrabě neučinil tak bez naléhavých důvodů. Předně velice
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mu na tom záleželo, aby osobní záležitosti jeho byly spořádány
v okamžiku, kdy se hodlal súčastniti nebezpečného dobrodružství,
v němž hrozila mu ztráta hrdla neb aspoň vyhnanství, kdyby pro
případ nezdaru byl nucen uprchnouti. Přivésti cizince do domu
hraběte Zathmara zdálo se mu však mimo to nejvhodnějším
prostředkem, aby veškeré podezření bylo odvráceno. Zdálo se mu, že
od několika dní již viděl — a jak víme, nemýlil se — číhati i špehouny
v stromořadí Acquedotto. Byli to Sarkany a Zirone, jichž ovšem
neznal. Policie terstská střehla tedy přece zrakem bdělým jednání
jeho i soudruhů. Hrabě Sandorf mohl tak souditi a musil se toho
obávati. Jestliže však místo, kdež se spiklenci dosud scházeli, zdálo
se podezřelým, poněvadž osobám cizím bylo uzavřeno, zda nebylo
nejlepším prostředkem, aby podezření bylo vyvráceno, připustiti do
domu i člověka cizího, jenž by se jinak zabýval pouze účetnictvím?
A zdaž přítomnost zřízence toho mohla býti nebezpečnou hraběti
Ladislavu Zathmarovi a jeho hostům? Nikoli, nijak! Šifrované depeše
mezi Terstem a jinými městy království uherského se již
nevyměňovaly. Veškeré listiny, týkající se chystaného povstání, byly
zničeny. Nebylo psaného lístku ni řádky, jež by někoho na stopu
spiknutí mohla přivésti. Veškerá opatření se již stala — jiných potřebí
nebylo. Hraběti Sandorfu zbývalo již jen dáti umluvené znamení,
jakmile by vhodný okamžik nastal. Uvedení cizího zřízence do domu
Zathmarova bylo tudíž i pro případ, že vládě byla dána výstraha,
jenom způsobilým, podezření její rozptýliti.
Tyto důvody byly zajisté správné a opatrnost tato byla by bývala
dobrou — kdyby mužem do domu uvedeným nebyl býval právě
Sarkany, a kdyby nebyl ho doporučil bankéř Silas Toronthal.
Ostatně Sarkanymu, mistru v přetvářce, prospěly právě vnější
vlastnosti jeho, přímá jeho tvář, volné jeho vystupování, skromné
a poctivé vzezření. Hrabě Sandorf a přátelé jeho, byvše těmito
vlastnostmi jeho jati — byli tím jati i do léčky. Mladý účetní jevil
se horlivým, svědomitým i ochotným a vyznal se velmi dobře v
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řadách číslic, jež měl srovnati a spořádati. Ostatně nic nebylo by
mohlo v něm — kdyby nebyl o tom předem již věděl — vzbuditi
podezření, že má co činiti s náčelníky spiknutí, jimiž měl býti národ
maďarský veden k zápasu proti převaze německé. Matyáš Sandorf,
Stěpán Bathory a Ladislav Zathmar zabývali se při svých schůzkách
výhradně otázkami vědeckými neb uměleckými. Nebylo již stopy
po tajné korespondenci, ni podezřelých tajených schůzek v domě
dříve stále uzavřeném. Avšak Sarkany věděl, na čem jest. Příležitost
želaná musila se mu konečně naskytnouti, a proto čekal. Vstoupiv do
domu Ladislava Zathmara měl Sarkany na mysli jediný cíl: zmocniti
se mřížky, pomocí jejíž se šifrované písmo dalo rozřešiti. Avšak nyní,
kdy žádné depeše již do Terstu se nezasílaly v duchu přemítal, zdaž
mřížka ta z opatrnosti nebyla zničena? Obava tato znepokojovala jej
stále, neboť veškeré jeho plány a záměry opíraly se o jediný základ —
o naději, že bude mu možno čísti lístek, jejž holubice přinesla, a který
si byl na terstském hřbitově opsal.
Pořádaje tudíž účty hraběte Matyáše Sandorfa, všímal si bedlivě
všeho, co se kol něho dělo, pozoroval a střehl spiklence v každém
kroku. Přístup do komnaty, v níž se scházeli Ladislav Zathmar a jeho
přátelé, nebyl mu zakázán. Často pracoval tam sám. A tu oči i prsty
jeho zabývaly se spíše vším jiným nežli výpočty a seřaďováním číslic.
Prohrabával se v papírech, otvíral skříňky pomocí různých paklíčů,
kteréž Zirone, mistr v tomto umění, sám byl zhotovil. Sarkany se měl
však velice na pozoru, aby nebyl zpozorován sluhou Borikem, jehož
sebe menší přízně po celý čas si získati nedovedl.
Po pět prvních dnu bylo veškeré pátrání Sarkanyho marno.
Přicházel každého dne ráno s nadějí, že mu štěstí bude přáti, večer
však vracel se do svého hostince, aniž něčeho byl dosáhl. Obával se
již, že nepěkné jeho záměry se nezdaří. Povstání — jednalo li-se o ně
— o čemž pochybovati nebylo mu dovoleno — mohlo vypuknouti
každého dne, a sice dříve, nežli přípravy k němu mohl odhaliti a
spiklence udati.
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„Učinil bys snad lépe, nežli pozbyti zcela odměny za udání
spiklenců,“ pravil Zirone, „kdybys oznámil policii vše i bez dalších
důkazů a doručil jí opis lístku.“
„Ano,“ odvětil Sarkany, „učiním tak, bude-li třeba.“
Netřeba podotýkati, že Sarkany zpravil Silasa Toronthala o všem
co se dálo. Mohl však jen stěží upokojiti bankéřovu netrpělivost.
Náhoda přispěla mu však konečně opět ku pomoci. Po prvé
pomohla mu, nechavši do rukou slétnouti mu šifrovaný lístek po
druhé pomohla mu rozřešiti obsah jeho.
Bylo to posledního dne v květnu as o 4. hodině odpolední.
Sarkany, jak obyčejně, měl opustiti dům Zathmaruv o páté hodině.
Byl sklíčen tím, že se cíli svému nejen nepřiblížil dosud o nic blíže
než prvý den služby své u Sandorfa, ale zejména tím, že práce,
kterouž mu hrabě uložil, spěla již ke konci. Jakmile úkol svůj v domě
tom skončí, bude zajisté s díky as bohatou mzdou propuštěn, nebude
však nadále již záminky, do domu toho přicházeti.
Okamžik před tím hrabě Ladislav Zathmar a oba jeho přátelé
odešli. V domě nebylo nikoho mimo sluhu Borika, jenž zaměstnán
byl v jedné síni v přízemí. Sarkany, nikým nestřežen, mohl tudíž
jednati úplně volně i rozhodl se vstoupiti do komnaty hraběte
Zathmara — což mu dosud nebylo popřáno — a pátrati tam co
nejúsilněji po mřížce.
Dveře zavřeny byly na klíč. Sarkany otevřel je paklíčem a
vstoupil do komnaty,
Mezi dvěma okny, vedoucími na ulici, stál psací stůl, jehož
starobylé tvary byly by okouzlily každého přítele nábytku z dob
starších. Spuštěný příkrov stolu nedovoloval nahlédnouti ve vnitřní
jeho zařízení.
Sarkanymu naskytla se po prvé příležitost prohledati úkryty této
části nábytku a on zajisté nebyl mužem, aby příležitost takounechal si
ujíti. Aby mohl nahlédnouti do zásuvek, bylo nutno, příkrov — byť i
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násilně — odstraniti. Učinil tak pomocí paklíče, takže nezanechal po
svém jednání ani stopy.
Ve čtvrté zásuvce, kterou prohlédl, nalezl Sarkany list z pevného
papíru s otvory, učiněnými v něm v pořadí nepravidelném. List tento
upoutal ihned jeho pozornost.
„Mřížka!“ pravil sám k sobě.
A nemýlil se!
Prvou myšlenkou jeho bylo zmocniti se papíru, avšak uváživ
vše, doznal, že v hraběti Zathmarovi musilo by vzniknouti
podezření, kdyby zpozoroval, že mřížka zmizela.
„Nuže,“ pomyslil si Sarkany, „tak jako jsem si opsal lístek, mohu
si nakresliti též obraz mřížky a poté dovedu již s Toronthalem lístek
pohodlně přečísti.“
Mřížka tato byla jednoduchý čtverec z papíru, mající as šest
centimetrů šíře. Rozdělena byla v šestatřicet stejných čtverců,
širokých asi po jednom centimetru. Z těchto šestatřiceti čtverců,
seřaděných v řadě svislé i vodorovné, bylo sedmadvacet plných a
devět prázdných, totiž na místě těchto devíti byly čtvercové otvory,
kteréž z papíru ve stejných rozměrech byly vystřiženy.
Sarkanymu záleželo nejvíce na tom, aby znal: 1. přesné rozměry
mřížky, 2. polohu prázdných čtverců.
Rozměr mřížky naznačil si tím, že položil ji na kus bílého
papíru, při čemž tužkou jel kolem okrajů jejích, takže je v přirozené
velikosti na papíru obkreslil. Při tom neopomenul vyznačiti dobře
místo, kdež na okraji mřížky nakreslen byl malý křížek, jenž značil
zajisté hořejší stranu její.
Poté poznamenal též bedlivě místa, kdež byly otvory, jimiž bylo
viděti na papír, pod mřížku vložený; shledal, že otvory ty v první
vodorovné řadě zaujímají místa druhého, čtvrtého a šestého čtverce,
v řadě druhé čtverce pátého; v třetí řadě čtverce třetího, ve čtvrté
řadě vodorovné byly dva otvory na místě druhého a pátého čtverce,
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páté řadě jediný otvor na místě čtverce šestého, a konečně v šesté —
poslední — řadě též jeden otvor, zaujímající místo čtverce čtvrtého.
Tuto ostatně zříti lze v zmenšené velikosti mřížku tu, jež jediná
Sarkanymu a Toronthalu zdar jich záměrů měla umožniti.
+

Sarkanymu stačilo několik minut, aby nákres provedl a vše důležité
zaznamenal. Nepochyboval, že mřížkou tou, kterouž snadno si mohl
zhotoviti nyní doma v stejné podobě — totiž ze silného papíru ji
vystřihnouti a otvory v ní na příslušných místech učiniti — bude mu
lze rozřešiti opis lístku, zanechaného v rukou Toronthalových.
Vložil tudíž nyní opět mřížku nalezenou do zásuvky pod papíry,
pod nimiž dříve ležela, opustil poté komnatu hraběte Zathmara
uzavřev opět dveře na klíč, a spěchal z domu, aby se vrátil do svého
hostince. Čtvrt hodiny na to viděl jej Zirone vstupovati do jizby,
kterou společně obývali, s pohledem tak vítězoslavným, že zvolal
hlasitě:
„Co jest, příteli? Měj se na pozoru! Dovedeš lépe skrývati své
zklamání nežli svoji radost. I tak lze se prozraditi…“ „Žádných
poznámek, Zirone,“ odvětil kvapně Sarkany. „A nyní k dílu!
Nesmíme ztratiti ni okamžiku!“
„K dílu?“ — „Ještě před večeří?“
„Ano, ještě před večeří!“
Řka to, vzal Sarkany kus papíru a vystřihl jej dle svého obrazce
tak, aby obdržel čtverec, jenž měl stejné rozměry jako mřížka —

IV. 55
nezapomenuv při tom nakresliti i křížek na straně příslušné. Poté,
chopiv se pravídka, rozdělil čtverec tužkou v šestatřicet menších,
stejných čtverečků.
Z těchto šestatřiceti čtverečků označil zvlášť devět, kteréž
zaujímaly ovšem přesně místo otvorů naskytajících se v mřížce u
Zathmara nalezené. A těchto devět nejdůležitějších čtverců pak
Sarkany špičkou nože z papíru úplně vyřízl, takže na místě jejich byly
nyní taktéž jen čtverečné otvory, kterými se musily zraku objeviti
slova neb písmena lístku, na nějž by se mřížka položila.
Zirone seděl proti Sarkanymu a hleděl na práci jeho zvědavým
jiskřícím zrakem. Zajímala jej tím více, poněvadž pochopil již úplně
soustavu, dle kteréž tajné ono písmo bylo napsáno.
„Znamenitě! výtečné!“ opakoval stále. „Pomyslím-li, že každý
tento čtverec vystřižený značí milion…“
„A více!“ odvětil Sarkany.
Skončiv Sarkany práci, povstal a vložil mřížku patřičně
upravenou do své tobolky.
„Zítra, hned záhy z rána, budu u Toronthala,“ pravil.
„Pozor na jeho tobolku!“
„Má-li on lístek s nápisem, mám já klíč k němu!“
„Tentokráte bude přinucen se vzdáti!“
„Vzdá se zajisté!“
„Nuže, nyní můžeme večeřet?“
„Ano, pojezme!“
„Nuže pojďme!“
A Zirone, stále při chuti, nezanechal mnoho z bohaté večeře, již
objednal si dle své libosti.
Druhého dne — 1. června — o osmé hodině ranní dostavil se
Sarkany do závodu Silasa Toronthala, a bankéř rozkázal ihned, aby
byl k němu uveden.
„Hle, zde jest mřížka!“ děl prostě Sarkany, vyňav list papíru, jejž
byl den před tím upravil.
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Bankéř vzal jej do ruky, obracel jej opět a opět a potřásl pak
hlavou, jako by nesdílel důvěry svého spojence.
„Pokus můžeme přece učiniti,“ pravil Sarkany.
„Učiňme jej!“
Silas Toronthal vyňal opis lístku, jejž měl ukrytý v jedné
příhrádce a položil jej na stůl.
Jak se čtenář pamatuje, napsáno bylo na lístku osmnáct úplně
nesrozumitelných slov, z nichž každé mělo šest písmen. Mohlo se
míti předem za jisté, že prvních šest slov lístku, kteráž právě ze
šestatřiceti písmen sestávala, postupně sestaveno bylo použitím 36
čtverců mřížky a že i takým způsobem opět rozřešena býti musila.
Skutečně — a to dalo se snadno konstatovati — byly prázdné
čtverce v mřížce té co do své polohy tak důvtipně rozděleny, že při
čtvernásobném otočení mřížky zaujaly vždy postupně místa před tím
plnými čtverci zakrytá, aniž se dvakráte ocitly na tomtéž místě.
Vysvětlíme ihned, jak se věc měla. Položíme-li na příklad
mřížku po prvé na bílý prázdný papír a vpíšeme-li do otvorů čísla
1—9, otočivše pak mřížku o pravý úhel, čísla 10—18, poté — otočivše
ji opět — čísla 19—27 a konečně, když byli jsme ji posledně a opět o
pravý úhel otočili, čísla 28—36 — tu uzříme konečně na papíře, když
jsme z něho mřížku byli sňali, všechna čísla od 1 do 36 na místě 36
čtverců mřížky.
Sarkany ovšem poznal, že nutno jest — při čtvernásobném
otočení mřížky — zabývati se nejprve prvými šesti slovy lístku.
Hodlal pak pokus ten opakovati i při dalších šesti slovech a konečně
i při šesti slovech posledních, takže by pokusu tomu všech 18 slov, z
nichž lístek sestával, bylo podrobeno.
Důvody své, tuto naznačené, přednesl Sarkany Silasu
Toronthalovi, jenž musil oprávněnost jejich uznati.
Osvědčí-li se však tyto důvody i v praxi? O to se právě při
pokusu tom jednalo.
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Jest záhodno uvésti tuto v paměť čtenáře znovu oněch 18 slov, z
nichž lístek sestával. Slova ta byla:
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Předem, jak již řečeno, jednalo se o to, rozřešiti prvních šest slov.
Aby toho docílil, napsal je Sarkany na bílý lístek, ponechávaje mezi
nimi dostatečné mezery, tak aby každé písmeno odpovídalo jednomu
čtverci mřížky. Napsána byla tudíž písmena ta asi takto:
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Poté vložena byla mřížka na tuto skupinu písmen, a sice tak, že kraj
označený křížkem byl nahoře. A tu objevila se v otvorech mřížky
písmena následující (jak viděti jest v obrazci tuto položeném):
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kdežto ostatních 27 písmen zůstalo zakryto plnými, nevystřiženými
poli mřížky. Sarkany otočil pak mřížku o pravý úhel, směrem od
levé strany k pravé, takže hořejší kraj, vyznačený křížkem, octl se
tentokráte v pravo.
Po tomto otočení viděti bylo otvory písmena následující:
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Po třetím otočení — při němž ocitl se okraj s křížkem dole — objevila
se v otvorech tato písmena:
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Podiv Sarkanyho i Silasa Toronthala budilo, že slova, utvořená tím,
že se četla pořadem písmena v otvorech se objevivší, neměla žádného
smyslu.
Oba očekávali, že pravý jejich smysl vyjde na jevo prostředkem
této mřížky a že otáčením jejím písmena na lístku v přirozený pořad
budou uvedena — a hle! i nyní slova ta neměla smyslu jasnějšího,
nežli jak byla napsána na lístku šifrovaném, či byl snad lístek ten
vskutku nerozřešitelným?
Po čtvrtém otočení mřížky, po němž ocitl se křížek v levo
objevila se v prázdných polích mřížky písmena tato:
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Tudíž opět žádný výsledek, smysl stejně nejasný, tatáž záhada jako
dříve!
Slova totiž, kteráž Sarkany a bankéř při čtyřnásobném otočení
mřížky obdrželi, četli-li, jak řečeno, pořadem písmena, objevivší se v
jejích otvorech, byla:
hazrxeirg
nohaledec
nadnepedn
ilruopess
To ovšem nemělo smyslu žádného!
Sarkany nemohl zatajiti hněv, který mu působilo takové
zklamání. Bankéř svěsil hlavu a děl, nikoli bez ironie: „Snad není to
ani mřížka, kteréž spiklenci při tajném svém písmu použili!“
Tato poznámka popudila Sarkanyho.
„Pokračujme!“ zvolal.
„Pokračujme tedy!“ souhlasil Silas Toronthal.
Sarkany, jenž se chvěl rozčilením, ovládl je a pokračoval pak v
pokusech na dalších šesti slovech, kteráž tvořila druhý sloupec lístku.
Napav je opět způsobem svrchu již naznačeným, totiž s
patřičnými mezerami mezi jednotlivými písmeny, otočil nad nimi
opět čtyřikráte mřížku. Obdržel pak čtením písmen v devíti otvorech
postupně se objevující opět skupinu slov následujících, rovněž úplně
nesrozumitelných.
amnetnore
velessuot
etseirted
zerrevnes
Tentokráte odhodil Sarkany, proklínaje při tom, mřížku na stůl. Ku
podivu, Silas Toronthal zachoval naopak úplnou chladnokrevnost.
Zkoumal slova od počátku pokusů sestavená a zamyslil se.
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„Ďábel vezmi mřížku i všechny, kdož jí používají!“ zvolal
Sarkany, povstávaje.
„Prosím, nebylo by libo poseděti ještě?“ děl Silas Toronthal.
„Ještě poseděti?“
„A pokračovati?…“
Sarkany pohledl na Silasa Toronthala. Poté usedl znovu, chopil
se mřížky a užil jí mechanicky opět tímže způsobem i při posledních
šesti slovech lístku, nevěda sám již, proč tak činí.
Výsledkem čtyřnásobného opětného otočení mřížky byla tato
slova:
uonsuoveu
qlangisre
imerpuate
rptsetuot
Slova ta měla ovšem právě tak málo smyslu, jako slova při pokusech
předcházejících.
Sarkany rozčilen a pobouřen měrou neobyčejnou, chopil se
lístku, na němž napsány byly nesrozumitelné tyto řady písmen,
pomocí mřížky sestavené, a chtěl jej roztrhnouti.
Silas Toronthal jej zadržel.
„Klid! klid!“ volal.
„Eh, co jest nám,“ vzkřikl Sarkany, „platna tato nerozluštitelná
hádanka?“
„Napište tato slova souvisle jedno za druhé!“ odvětil prostě
bankéř.
„Proč to?“
„Uvidíme!“ Sarkany uposlechl i obdržel tuto řadu písmen:
hazrxeirgnohaledecnadnepednilruopessamnetnorevelessuotetseirtedzerrevn
esuonsuoveuqlangisreimerpuaterptsetuot
Sotva byla slova tato napsána, již Silas Toronthal vytrhl papír z rukou
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Sarkanyho, četl je a vykřikl překvapen. Tentokráte jej klid opustil.
Sarkanymu se málem zdálo, že bankéř náhle sešílel.
„Čtěte přece!“ zvolal Silas Toronthal, podávaje papír
Sarkanymu. „Čtěte jen!“
„Čtěte?“
„Což nevidíte, že zasilatelé lístku dříve než utvořili pomocí
mřížky slova záhadná, přeložili věty napsané do francouzštiny
přepsali je pak od zadu?“
Sarkany, chopiv se papíru, četl, počínaje písmenem posledním,
od zadu ku předu, jak následuje:
Tout est prêt. Au premier signal que vous nous enverrez de Trieste,
tous se lèveront en masse pour l’indépendance de la Hongrie. Xrzah
(Vše jest hotovo. Při prvém znamení, jež nám dáte z Terstu,
povstanou všichni hromadně pro neodvislost Uherska. Xrzah.)
„A posledních těchto pět písmen?“ zvolal Sarkany, když byl
dočetl.
„Umluvené znaménko,“ odvětil Silas Toronthal.
„Konečně je máme!“
„Avšak policie jich dosud nemá!“
„To jest mojí věcí!“
„Budete jednati však při tom opatrně a co možná tajně?“
„Ovšem! Guvernér terstský samojediný se doví jména obou
přátel říše, kteří v zárodku již zmařili spiknutí proti vládě rakouské.“
A bídník, mluvě takto, přízvukem hlasu i posunkem dával na
jevo, že toliko uštěpačnost pohnula jej k těmto slovům.
„Nemusím se tedy starati již o nic více?“
„O nic — leda o podíl na kořisti!“
„A kdy?“
„Až padnou tři hlavy, jež pro každého z nás budou míti cenu
více než milion!“
Silas Toronthal a Sarkany se po té rozešli. Chtěli-li využitkovati
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tajemství, jež jim náhoda odhalila, chtěli-li udati spiklence dříve ještě,
než vzpoura vypukla, musili jednati rychle.
Prozatím vrátil se Sarkany jako obyčejně do domu Ladislava
Zathmara. Pokračoval tam v pořádání účtu, které se blížilo již konci.
Hrabě Sandorf pravil mu sám — děkuje mu za velikou jeho horlivost
— že v osmi dnech služeb jeho již potřebovati nebude.
To značilo v očích Sarkanyho nepochybně, že v době té vydáno
bude z Terstu očekávané znamení prvním městům uherským.
Pozoroval tedy i dále co nejbedlivěji, co se v domě Zathmarově
děje, aniž sám vzbudil podezření. Ano, jevil tolik vzdělanosti a širšího
rozhledu, byl názorů tak svobodomyslných a tajil tak málo
svůj nepřemožitelný odpor proti živlu německému, slovem hrál
celkem úlohu svoji tak dobře, že hrabě Sandorf pomýšlel již na to,
připoutati jej zcela k sobě, jakmile by se Uhry staly povstáním zemí
neodvislou.
Borik jediný nedal se o jeho ceně přesvědčiti, bylť proti
mladému muži od počátku zaujat a smýšlení své od té doby
nezměnil.
Sarkany dosáhl tedy svého cíle.
Osmého června měl hrabě Sandorf dle úmluvy se svými přáteli
dáti znamení k povstání, a tento den již se přiblížil.
Avšak dílo udavačské bylo rovněž již dokonáno.
Večer toho dne o osmé hodině obklopila terstská policie náhle
dům hraběte Ladislava Zathmara.
Každý odpor byl marný.
Hrabě Sandorf, hrabě Zathmar, professor Bathory, Sarkany
náhodou přítomný, jenž ostatně ni slovem neprotestoval, i Borik byli
zatčeni, aniž se někdo o tom dověděl.

V.
Před soudem, při něm a po něm

Istrie, kteráž smlouvami z r. 1815 byla připojena k Rakousku, tvoří
trojhranný poloostrov, jenž se prostírá od Terstského zálivu až k
zálivu Kvarnerskému. Na pobřeží jeho jsou četné přístavy. Mezi
jinými otevřen jest plavbě téměř na nejjižnějším konci poloostrova
přístav Puljský, z něhož vláda snažila se učiniti válečný přístav prvého
řádu.
Istrie, najmě na březích západních, zůstala mravy i jazykem ještě
krajem vlašským či lépe řečeno: benátským. Živel slovanský zápasí
tam sice velice se živlem vlašským, leč za to německý vliv a ráz jen
stěží mezi nimi dovedl se udržeti.
Několik větších měst na pobřeží i uvnitř země oživuje tento
kraj, jejž vlny severního Jaderského moře omývají. Jsou to Kopr
a Pizano, jejichž obyvatelstvo pracuje skorem vesměs ve velkých
solivárnách, Poreč, sídlo vlády a biskupství, Rovinj, bohaté olivami,
Pulj, kterouž cestovatelé rádi pro její velkolepé památky římské
navštěvují a kteráž určena jest, aby se stala místem nejdůležitějšího
největšího válečného přístavu na Jaderském moři.
Žádné z míst těchto nemá však práva zváti se hlavním městem
Istrie. Názvem tím honosí se Pazin, město ležící téměř ve středu
poloostrova. A tam právě měli býti dopraveni, aniž sami věděli o tom,
mužové zatčení tajně v domě hraběte Ladislava Zathmara.
Před domem čekal v osudný večer totiž již vůz poštovní.
Všichni čtyři musili hned vstoupiti do něho, a dva četníci rakouští,
kteří pečují jinak bedlivě o bezpečnost cestovatelů v krajinách
přímořských usedli po jejich boku. Zajatcům nebylo po celou cestu
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dovoleno pronésti ni jediného slova, aby se nemohli snad umluviti
o společném jednání a vystupování dříve než by mohli býti vedeni
před soudce.
Četa dvanácti četníků na koních, jíž velel poručík, jela dílem
před povozem, jenž as deset minut na to opustil město, dílem podle
něho i za ním.
Sluha Borik odveden byl přímo do terstského vězení a ponechán
v samovazbě.
Kam měli býti zajatci dopraveni? V které pevnosti rakouské měli
býti uzavřeni, když terstský hrad nezdál se býti místem k tomu dosti
vhodným a bezpečným? Hraběti Zathmarovi a přátelům záleželo
velice na tom, dověděti se toho, leč namáhali se marně uhodnouti
pravé místo.
Noc byla temna. Svítilny vozu osvětlovaly cestu sotva až ku prvé
řadě jezdců, před povozem jedoucích. Jelo se rychle. Matyáš Sandorf,
Štěpán Bathory a Ladislav Zathmar seděli nehybně a mlčky v povoze.
Sarkany sám nepokusil se přerušiti ticho, ani aby protestoval proti
svému zatčení, ani aby se tázal, proč zatčení se stalo.
Když byl vůz opustil Terst, přiveden byl oklikou opět na
pobřeží. Hrabě Sandorf domníval se mimo dupot koní a řinčení
šavlí slyšeti jakýsi vzdálený hukot, jenž zdál se mu býti způsoben
příbojem vln o pobřežní skaliny. Na okamžik zableskla se nocí světla,
uhasla však opět. Byla to malá obec Muggia, kterou byl vůz minul,
nezastaviv se však. Po té zdálo se hraběti Sandorfu, že se vůz vzdaluje
opět pobřeží.
O jedenácté hodině večer vůz zastavil, aby jiní koně k němu
zapřaženi býti mohli. Bylo to kdesi u osamělé usedlosti, kdež jiní
koně již byli připraveni. Nebyla to však stanice poštovní. Strážcové
vězňů, jak zřejmo, nechtěli tudíž zúmyslně koně na poštovní stanici
v Kopru vyměniti.
Povoz se po té opět hnul. Jel nyní cestou, vedoucí jakýmsi hájem
vinným, v němž stonky révy věšely se na větve moruší a vinuly se
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kol nich. Pohyboval se při tom stále v rovině, takže se mohlo jeti stále
divokým kvapem. Temnota byla tím neproniknutelnější, poněvadž
těžké mraky, hnané prudkým, teplým větrem „sirocco“ naplňovaly
téměř celou oblohu. Ač okna vozu čas od času byla spuštěna, aby
svěží vzduch do vozu vniknouti mohl, nebylo možná ani na krátkou
vzdálenost ničeho rozeznati. Ač hrabě Sandorf, Ladislav Zathmar a
Štěpán Bathory věnovali největší pozornost všemu, z čeho by bylo
možno souditi, kam jsou vezeni, i směru větru a času, který od
odjezdu z Terstu uplynul, nemohli poznati přece směr, kterým se vůz
pohyboval. Úřadům šlo zjevně o to, aby soud se spiklenci proveden
byl úplně tajně a na místě, jež by obecenstvu zůstalo neznámým.
As o 2. hodině z rána vůz opětně zastavil, leč zastávka jeho trvala
jen pět minut.
Hraběti Sandorfu zdálo se, že zahlédl v temnotě několik domů
na konci silnice, jež tvořily snad konec předměstí.
Bylo to okresní město Buje, vzdálené as 20 mil jižně od Muggie.
Mezitím co jiné koně zapřáhali, pronesl poručík četnický ke
kočímu několik slov tichým hlasem, načež povoz opět tryskem dále
ujížděl.
As o půl čtvrté hodině ranní musilo nastati svítání. Za hodinu
po té byli by zajatci mohli snadno směr cesty podle polohy slunce
na obloze seznati: potud aspoň, jsou-li vezeni k severu nebo jihu.
Avšak četníci spustili záclony u okna a vnitřek povozu zahalil se opět
v temno.
Hrabě Sandorf a přátelé jeho nemohli za okolností těch ničeho
pozorovati. Na dotyčnou otázku nebylo by jim dostalo zajisté
odpovědi; proto uznali za vhodnější mlčeti a vyčkávati.
As za hodinu nebo dvě hodiny na to — přesně dobu tu určiti
bylo nesnadno — zastavil vůz posledně; v malé obci Visinadě
vyměněni totiž ještě jednou koně.
Od okamžiku toho nebylo lze již ničeho jiného pozorovati, než
že cesta stávala se stále nepříjemnější. Kočí voláním a práskáním
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biče pobízel stále k rychlejšímu běhu koně, jichž podkovy o tvrdou,
kamenitou půdu hornaté krajiny jasně zvonily.
Několik pahrbků, pokrytých lesy zahalenými v šedou mlhu,
uzavíralo obzor. As dvakráte neb třikráte slyšeli zajatci zvuk flétny.
Byliť to pastýři, kteří pískali na nástroj ten zvláštní, mnohdy pitvorné
své melodie, hlídajíce stáda černých koz. To však nemohlo býti
zajatcům ve voze uzavřeným určitou známkou, dle níž by seznali,
kterou krajinou jedou.
Bylo as devět hodin z rána, když náhle povoz, jak bylo možno
dobře seznati, počal jeti zcela jinak než dosud. Nebylo
pochyby: sjížděl nyní mnohem rychleji s vrchu, když byl nejvyššího
bodu silnice, jež před tím zajisté značnou měrou stoupala, dosáhl.
Jízda byla neobyčejně rychlou a několikráte musila býti rychlost
kol otáčejících se svěrákem umírněna; cesta nebyla zajisté prosta
nebezpečí.
Skutečně nížila se nyní silnice, když byla stoupala dříve k
hornatému kraji, ovládanému horou Monte Maggiore — směrem
k Pazinu. Ač město leží ještě značně vysoko nad hladinou moře,
zdá se, že přece rozkládá se již na dnu údolí, máme-li totiž zřetel k
vrchům okolním. Ještě než se cestovatel k městu přiblíží, zpozoruje
již zvonici, jež vztyčuje se vysoko nad radami domů, malebně na
úbočí vystavěných.
Pazin jest hlavním místem okresu čítajícího as 25.000 obyvatelů.
Jeho poloha as uprostřed trojhranného poloostrova usnadňuje v něm
styk Morláků, Slovanů různých kmenů i cikánů v dobu trhu, na
němž vede se obchod dosti značný.
Hlavní město Istrie, jsouc městem starým, zachovalo si dosud
svůj ráz feudální. Jest tak viděti zvláště ve starém opevněném zámku,
jenž ovládá několik novějších budov vojenských, v nichž umístěny
jsou správní úřady rakouské vlády.
Ve dvoře zámku tohoto zastavil se po cestě patnáctihodinné dne
9. června o desáté hodině ranní povoz se zatčenými.

V. 69
Hrabě Sandorf, dva jeho druhové a Sarkany musili tu vystoupiti
z vozu okamžitě, na to odvedeni byli — každý zvláště — do
klenutých cel, k nimž vedlo as padesát stupňů.
Byla to tudíž samovazba v celé své hrůze!
Hrabě Matyáš Sandorf, Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory, ač
nemohli se již spolu stýkati a myšlenky své vzájemně vyměňovati,
zabývali se v době té vesměs jedinou otázkou: Jakým způsobem
odhaleno bylo spiknutí?
Byla to náhoda, jež uvedla policii na stopu jeho? Avšak nic
nemohlo přece o spiknutí do veřejnosti vniknouti. Veškeré
dopisování mezi Terstem a hlavními městy uherskými i
sedmihradskými bylo v poslední době úplně přestalo.
Stala se zde tudíž zrada? Kdo byl však zrádcem? Tajemství
nebylo svěřeno žádné osobě, jež nebyla úplně spolehlivou. Do rukou
vyzvědače nemohl padnouti též žádný list, svědčící o spiknutí, neboť
veškeré listiny dotyčné byly zničeny. I kdyby se byly všechny kouty
domu hraběte Zathmara prohledaly, nemohlo se nalézti ni jediného
předmětu podezřelého…
A přece! Agenti policejní nemohli ničeho nalézti — mimo
mřížku, kterouž hr. Zathmar nezničil, poněvadž se mohlo státi, že by
jí musil někdy ještě použiti. A na neštěstí právě tato mřížka měla se
státi důkazem, svědčícím proti spiklencům, kteří nemohli používání
její vysvětliti ničím jiným, než že vedli tajnou korespondenci.
Hlavně však — což vězňové věděti dosud nemohli záleželo vše
na opisu šifrovaného lístku, kterýž Sarkany dle úmluvy se Silasem
Toronthalem doručil guvernéru terstskému, když byl smysl jeho
písmem srozumitelným napsal.
Avšak lístek ten stačil, aby na základě jeho vznésti se mohla na
zatčené obžaloba pro zločin proti bezpečnosti státu. A více nebylo
potřebí, aby hrabě Sandorf a přátelé jeho postaveni byli před soud
výjimečný — vojenský, jenž provésti měl líčení dle obvyklých
způsobů vojenských. Vše bylo tedy činem zrádce a ten nebyl daleko.
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Tím však, že dal se zatknouti, aniž slova pronesl, že dal se souditi
i odsouditi, očekávaje ovšem, že později mu bude milost udělena,
dovedl zrádce odvrátiti veškeré podezření od sebe. Tak dovedl
Sarkany úkol svůj provésti — a sice vážně, jak uměl to při všech
příležitostech.
Hrabě Sandorf však, oklamaný tímto padouchem — a kdo na
jeho místě by jím nebyl oklamán? — byl odhodlán učiniti vše, by jej
zbavil sebe menšího stínu viny.
Nebude mu nesnadno — soudil — dokázati, že Sarkany neměl
žádného účastenství ve spiknutí, že to byl pouhý účetní, jenž uveden
byl právě před tím do domu hraběte Zathmara a jemuž bylo uloženo,
zabývati se toliko osobními záležitostmi Sandorfovými, které
spiknutí nikterak netýkaly.
Hrabě Sandorf hodlal se po případě dovolati i svědectví bankéře
Silase Toronthala, aby nevinu svého zřízence dokázal. Nepochyboval
proto, že Sarkany sproštěn bude obžaloby, že se spiknutí súčastnil
neb že o něm věděl, bude-li obžaloba vůbec vznesena, což hraběti
Sandorfu nezdálo se dosud jistým.
Rakouská vláda neměla o celém spiknutí a hnutí žádných zpráv
jiných: znala toliko spiklence v Terstu zatčené. Jich stoupenci a
spoluviníci v Uhrách a Sedmihradsku byli úplně neznámí. Důkazu
jich spoluviny nebylo lze vůbec nalézti.
Hrabě Ladislav Zathmar, Matyáš Sandorf a Žtěpán Bathory
nemohli býti tedy v této příčině znepokojeni. Co jich se týkalo, byli
odhodláni popříti vše, aspoň pokud by jim nebyl předložen nebo
proti nim uveden pádný důkaz očividný a nepopíratelný.
V tomto případě dovedli by obětovati svůj život. Jiní ujali by se
v dobách příštích zmařeného nyní jich díla. Věc neodvislosti nalezla
by později nové obhájce a nové vůdce. Kdyby vina jich zjevně byla
dokázána, netajili by se těmito nadějemi. Ukázali by k cíli, k němuž
směřovali a jenž dříve nebo později dle jich mínění bude přece
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dosažen. Nehodlali se pro případ ten ani hájiti; hru jimi ztracenou
zaplatili by velikomyslně svým životem.
Hrabě Sandorf a oba jeho přátelé soudili nikoli bez příčiny, že
činnost policie ve věci jich musila býti velice obmezenou. V Pešti
a v městech ostatních v nichž na znamení z Terstu povstání mělo
vypuknouti, pátrali zřízenci policejní marně po stopách spiknutí.
Proto právě vláda provedla zatčení tří náčelníků terstských v takovém
tajemství. Uvěznila je ve tvrzi pazinské, aby nikdo o věci té se
nedověděl, dokud by nebyla rozhodnuta, neboť doufala, že zatím
některá nahodilá okolnost prozradí i odesilatele lístku, holubicí do
Terstu přineseného, o němž nevědělo se však ani, z kterého místa byl
zaslán.
Naděje tato ukázala se však klamnou. Ohlášené znamení dáno
nebylo a dáno býti nemělo. Celému hnutí učiněna tudíž přítrž, aspoň
na okamžik. Vláda obmezila se tudíž na to, že obžalovala a dala
souditi hraběte Sandorfa a spoluviníky pro velezrádu.
Předběžné toto pátrání a vyšetřování vyžadovalo několik dnů,
tak že teprve dne 20. června mohlo hlavní jednání počíti výslechem
obžalovaných. Nebyli však ani při výslechu tomto konfrontováni,
tak že se teprve až před svými soudci posledními opět spatřili.
Vláda přikázala úkol pronésti rozsudek nad náčelníky spiknutí
soudu vojenskému. Jest známo, jak sumárně vyřizují se záležitosti,
které takovému výjimečnému soudu jsou přikázány, jak rychlé jest
tu líčení a jak kvapně bývá rozsudek vykonán. I v tomto případě bylo
tomu tak.
Dne 25. června shromáždil se soud vojenský v jedné z nízkých
síní zámku pazinského a téhož dne ještě byli obžalovaní před něj
uvedeni. Líčení nemohlo býti dlouhé ani pohnuté, neboť nemohl
býti očekáván při něm žádný případ zvláštní.
Přelíčení počalo o deváté hodině ranní.
Hrabě Sandorf, hrabě Zathmar a professor Štěpán Bathory z
jedné a Sarkany z druhé strany viděli se tu opět po prvé od svého
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uvěznění. Stisk ruky, kterýž Matyáš Sandorf a přátelé jeho na lavici
obžalovaných spolu vyměnili, byl novým projevem, novým
potvrzením, že stejné myšlenky dušemi jejich hýbají.
Znamení, jež dal hrabě Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory
hraběti Sandorfu bylo pro tohoto pokynem, že oba přátelé
jeho ponechávají jemu je před soudem hájit. Ni jeden ni druhý
nechtěli přijmouti výhodný úkol obhájce. Co hrabě Sandorf dosud
činil, dobře činil. Co soudcům nyní řekne, zajisté též dobře bude
řečeno.
Přelíčení bylo veřejné, totiž dveře síně soudní byly otevřeny.
Avšak málo osob bylo přítomno, poněvadž věc tato nebyla vnikla
do veřejnosti. Dostaviloť se k líčení nanejvýše dvacet osob, kteréž
vesměs náležely k obyvatelům zámku. Nejdříve zjištěna byla
totožnost obžalovaných.
Po té tázal se ihned hrabě Sandorf předsedy soudu, kam s přáteli
svými byl zavezen a v kterém místě soud se koná, nedostal však
odpovědi na svoji otázku.
Totožnost Sarkanyho byla rovněž zjištěna; týž neprohlásil však
ani, že nebyl spojencem spiklenců, s ním zatčených.
Po té předložen byl obžalovaným opis lístku, zrádně policii
vydaný. Když předseda se tázal, zdaž doznávají, že obdrželi originál
lístku, odpověděli obžalovaní, že jest věcí soudu, aby důkaz ten
provedl.
Po této odpovědi ukázána jim mřížka, jež byla nalezena v
komnatě hraběte Ladislava Zathmara.
Hrabě Sandorf a přátelé jeho nemohli popříti, že mřížka tato
byla jejich vlastnictvím. Nepokusili se ani o to. Na tento důkaz
očividný nedalo se ničím odpověděti. Poněvadž pak prostřednictvím
mřížky této dal se zmíněný lístek čísti, bylo též zjevno, že obžalovaní
skutečně lístek ten obdrželi.
Tito pochopili nyní, jak tajemství mohlo býti prozrazeno a o
jaký základ žaloba se opírala.

V. 73
Od okamžiku toho proneseny otázky i odpovědi již jen zcela
stručně.
Hrabě Sandorf nemohl již ničeho popírati. Mluvil tudíž jménem
svých přátel.
Doznal, že připravovali hnutí, jehož cílem bylo odtržení Uher
od Rakouska a znovuzřízení bývalého samostatného království
maďarského. Nebýti jich zatčení, bylo by již povstání vypuklo a
Uhry byly by získaly neodvislost.
Matyáš Sandorf, vydávaje se za vůdce spiknutí, líčil, jako by
se ho přátelé jeho jen v druhé řadě byli zúčastnili. Avšak tito
protestovali proti slovům hraběte, neboť kladouce si za čest, že byli
jeho spoluviníky, chtěli, by dopřáno jim bylo též cti sdíleti osud jeho.
Líčení nemohlo již dlouho trvati. Když předseda tázal se
obžalovaných po jich stycích zahraničních, odepřeli odpověď. Ni
jediné jméno proneseno nebylo a býti nemělo.
„Tři naše hlavy patří vám,“ odpověděl hrabě Matyáš Sandorf, „a
ty nechť vám stačí!“
Tři hlavy jen — neboť hrabě Sandorf snažil se po té všemožně,
by dokázal nevinu Sarkanyho, jenž dle výpovědí jeho byl pouhým
účetním, zaměstnaným na doporučení bankéře Toronthala v domě
hraběte Zathmara.
Sarkany musil tyto výpovědi hraběte Sandorfa jen potvrditi. O
spiknutí — pravil — nic nevěděl. Byl prý nejvíce překvapen zprávou,
že v klidném, skromném onom domku terstském kulo se spiknutí
proti státu. Nenamítal prý s počátku proti svému zatčení ničeho,
poněvadž nevěděl tehdy, oč vlastně jde.
Ani hraběti Sandorfu, ani Sarkanymu nebylo nesnadno věc tu
jasně a věrohodně vylíčiti, a soud vojenský sám, jak se zdálo, o věci
již dříve nabyl přesvědčení, neboť od žaloby proti Sarkanymu za
chvíli na to upuštěno.
O druhé hodině odpolední líčení bylo skončeno a po poradě
soudu, ihned na to konané, pronesen byl rozsudek.
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Hrabě Matyáš Sandorf, hrabě Ladislav Zathmar a professor
Štěpán Bathory, byvše usvědčeni zvelezrády, odsouzeni k trestu
smrti.
Obžalovaní měli býti zastřeleni na dvoře zámku. Rozsudek měl
býti během osmačtyřiceti hodin vykonán.
Sarkany byl v hlavní věci obžaloby sproštěn, měl však zůstati
ještě ve vězení až do konce všeho, tedy až po popravu.
Tímtéž rozsudkem prohlášeno též, že jmění odsouzených má
býti skonfiskováno.
Po té dán rozkaz, aby hrabě Sandorf, hrabě Zathmar a Štěpán
Bathory odvedeni byli zpět do vězení.
Sarkany odveden byl do kobky ležící v pozadí elipsovité chodby
v druhém poschodí strážné věže. Hrabě Sandorf a přátelé jeho
uvězněni byli posledních hodinách života svého společně v
prostranné kobce žalářní, jež nalézala se v tomže poschodí právě na
konci velké osy elipsy, kteroužto křivku, jak řečeno, chodba tvořila.
Od samovazby tedy nyní upuštěno, odsouzenci měli dlíti spolu
až do popravy.
Tato výhoda byla pro ně útěchou, ano rozkoší, když octnuvše
se opět o samotě, mohli vnitřnímu pohnutí svému volného výrazu
popřáti. Jestliže před soudci jevili se pevnými, nepohnutými, zde
pobouření citův nedalo se utlumiti: rozpiali rámě a beze svědků
sklesli si na prsa.
„Přátelé,“ pravil hrabě Sandorf, „jsem to já, jenž jsem příčinou
vaší smrti. Leč nežádám od vás odpuštění! Šlo o neodvislost Uherska.
Naše věc byla spravedlivá. Hájiti ji kázala povinnost! Je to ctí pro nás,
zemříti pro ni!“
„Matyáši,“ odpověděl Štěpán Bathory, „my naopak děkujeme ti,
že jsi nás učinil spolupracovníky v této věci, jež jest dílem celého
tvého života…“
„A jsme štastni, že budeme druhy tvými i ve smrti,“ dodal hrabě
Ladislav Zathmar chladnokrevně.
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Po té, pomlčevše na okamžik, prohlíželi všichni temný žalář, v
němž měli stráviti poslední hodiny svého života.
Úzké okno, proražené v silné zdi as čtyři nebo pět stop nad
půdou žaláře, osvětlovalo jej jen málo. Kobka opatřena byla třemi
železnými loži, několika stolicemi a stolem, na zdech upevněna byla
prkénka, na nichž umístěny byly různé předměty potřebné.
Mezi tím, kdy hrabě Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory oddali
se úplně svým myšlenkám, procházel se hrabě Sandorf sem a tam.
Ladislav Zathmar, jenž sám žil ve světě a neměl rodiny ni
příbuzných, nemusil nikoho vzpomínati. Starý sluha jeho Borik byl
jediný, jenž jej mohl oplakati.
Jiné však byly poměry Štěpána Bathoryho. Smrt jeho netýkala
se pouze jeho samého. Jeho choť a syna jeho stihne též tato rána a
snad bude příčinou i smrti těchto drahých bytostí.
A kdyby jej i přežili, jaký život je očekává! Jaká budoucnost
hrozí ženě beze jmění, dítěti sotva osmiletému! Ostatně i kdyby
Štěpán Bathory byl měl nějaké jmění, co zbylo by z něho po
rozsudku, jenž pronesl nejen smrt obžalovaných, nýbrž i konfiskaci
jich jmění?
Hraběti Sandorfu tanula na mysli v těchto okamžicích celá jeho
minulost. Před zraky jeho vznášela se postava jeho zesnulé ženy
i malé dcerušky, dítka sotva dvouletého, kteréž zanechal péči
intendantově, by je vychoval! A přátele své strhl sám v náruč smrti.
Tázal se sama sebe, zdaž jednal dobře, zdaž nezašel dále, než mu
kázala povinnost k vlasti, poněvadž trest nestihl nyní pouze jeho,
nýbrž i nevinné!
„Ne… ne!… Konal jsem jen svoji povinnost!“ opakoval. „Vlast
především! Vlast nade vše!“
As o 5. hodině večer vstoupil strážce do kobky žalářní, postavil
na stůl potravu vězňům určenou a odešel nepromluviv ani slova.
Matyáš Sandorf zvláště by se byl rád dověděl, v jakém městě
neb v jaké pevnosti jsou vězněni. Leč jestliže předseda soudu neuznal
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za vhodné, na tuto otázku jemu odpověděti, bylo zřejmé, že by
strážce, poslušen přísných svých předpisů, na dotaz taký rovněž nedal
odpovědi.
Odsouzenci dotkli se sotva pokrmu, jenž jim byl přinesen.
Zbytek dne strávili v hovoru o různých věcech, pronášejíce naději,
že hnutí, kteréž nyní bylo zmařeno, jednoho dne opět se obnoví.
Po té vraceli se v hovoru několikráte k událostem přelíčení.
„Víme nyní,“ pravil hrabě Ladislav Zathmar, „proč jsme byli
zatčeni, a jak se dověděla policie o všem prostředkem lístku toho, o
němž byla zpravena…“
„Diš pravdu, Ladislave,“ přerušil jej hrabě Sandorf, „leč do
kterých rukou padl nejdříve tento lístek, jenž byl jedním z
posledních, které jsme dostali, a kdo učinil jeho opis?“
„A když se mu do rukou dostal,“ dodal Stěpán Bathory, „jak se
mu podařilo jej rozluštiti?“
„Zajisté musila nám býti mřížka odcizena, byť i jen na okamžik!“
pravil hrabě Sandorf.
„Odcizena!… A kým?“ odvětil Ladislav Zathmar. „V den, kdy
jsme byli zatčeni, byla ještě ve stolku v mé pracovně, kdež ji pak
policejní zřízenci nalezli!“
Okolnost tato byla záhadna. Že lístek nalezen byl na těle
holubice, jež jej přinášela, že byl opsán, dříve než se dostal do rukou
osoby pravé, že i dům osoby této podařilo se nalézti, to vše mohlo
a musilo se připustiti, to vše jevilo se nepochybným. Že však tajné
písmo mohlo býti rozřešeno ještě dříve, než mřížka při zatčení věznů
v domě Zathmarově byla nalezena — to zdálo se nepochopitelným.
„A přece,“ pravil hrabě Sandorf, „lístek ten před tím byl čten,
o tom není žádné pochybnosti — a mohl býti čten jen prostředkem
mřížky! Lístek ten právě uvedl policii na stopu spiknutí a jen on byl
základem obžaloby!“
„Konečně na tom všem nezáleží!“ odvětil Stěpán Bathory.
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„Ó, záleží na tom!“ zvolal hrabě Matyáš Sandorf. „Snad jsme byli
zrazeni! A žije-li zrádce… nelze věděti…“
Hrabě Sandorf umlkl. Připomněl si náhle v duchu jméno
Sarkanyho, leč zapuzoval tuto myšlenku, chtěje ji zcela vymýtiti z
mysli své a nesdělil jí ani s druhy svými. — Matyáš Sandorf a oba
přátelé jeho hovořili dále o všem, co se jim zdálo při jich zatčení
a odsouzení nevysvětlitelným, až zatím nastala noc. Druhého dne
probuzeni byli z dosti hlubokého spánku svého příchodem
stráže. Nastal předposlední den jejich života. Za dvacetčtyři hodiny
na to měla býti vykonána poprava.
Stěpán Bathory tázal se strážce, zda mu bude dovoleno uzříti
ještě před smrtí svoji rodinu.
Strážce odvětil, že u této věci nebylo mu dáno žádných rozkazů.
Ostatně nebylo pravdě podobno, že by vláda hodlala odsouzencum
povoliti tuto poslední útěchu, poněvadž celá věc až ke dni soudu
chována byla zajisté v největší tajnosti, takže ani jméno pevnosti, v
níž byli uvězněni, nebylo proneseno.
„Můžeme aspoň psáti, a dojde list na místo určené?“ tázal se
hrabě Sandorf.
„Přinesu vám papír, péra a inkoust,“ odvětil strážce, „a slibuji
vám, že listy vaše dodám do rukou guvernerových.“
„Děkujeme vám, příteli,“ odvětil hrabě Sandorf, „neboť činíte
pro nás vše, jest vám možno. Z vděčnosti za vaši ochotu…“
„Dík váš mi stačí, pánové,“ odvětil strážce, jenž neskrýval svého
pohnutí.
Hodný ten muž neváhal a přinesl za několik okamžiků náčiní ku
psaní potřebné. Odsouzenci strávili část dne tím, že poslední opatření
o osobních svých záležitostech učinili.
Hrabě Sandorf se srdcem otcovsky pečlivým udílel dcerušce své,
jež nyní měla se státi sirotkem, písemně své rady. Štěpán Bathory
vložil veškerou svou lásku, již otec a manžel k miláčkům svým míti
může, v poslední list, jejž psal své choti a svému synáčku.
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Ladislav Zathmar děl v listu vše, co pán starému sluhovi a
jedinému příteli svému říci může.
Ač zaměstnáni byli téměř zcela touto prací, naslouchali přec
bedlivě každému zvuku, jenž se kdekoli ozval. Kolikrát snažili se
rozeznati, zdaž nějaký hluk nebo zvuk vzdálený chodbami k nim
nezalétá. Jak často zdálo se jim, že se otvírají dveře kobky žalářní,
že mezi nimi již rozvírá se po nich náruč ženy, synáčka a dcerušky!
To aspoň bylo by pro ně útěchou! Avšak snad bylo přece lépe, že
nelítostný rozkaz zbavil je posledního rozloučení a ušetřil je i jich
drahé této chvíle srdcelomné! Dveře se neotevřely. Zajisté nevěděla
paní Bathoryová, ni její syn, ni intendant Landek, jehož péči hrabě
Sandorf dcerušku svoji svěřil, kam byli spiklenci po svém zatčení
dopraveni. Rovněž nemohl věděti to Borik, jenž seděl dosud ve
vězení terstském. Patrně žádný z nich dosud netušil, jaký osud stihl
náčelníky spiknutí. Odsouzenci neměli tudíž svých drahých před
vykonáním rozsudku již uzříti.
Při takovém přemítání uplynuly prvé denní hodiny. Chvílemi
hovořil hrabě Sandorf se svými přátel, chvílemi seděli však všichni
mlčky a hluboce zahloubáni. V takových okamžicích vystupuje před
duševními zraky celá minulost s nadpřirozenou téměř jasností.
Člověku se tu zdá, jako by se nezabýval minulostí, neboť vzpomínky
nabývají tvarů přítomnosti. Je to snad již předtucha věčnosti, jež před
námi se má rozevříti, nezměřitelného a nepochopitelného toho stavu
věcí, kterýž zove se nekonečností?
Mezitím co Štěpán Bathory a Ladislav Zathmar ponořeni byli
ve vzpomínky takové, zabýval se hrabě Sandorf stále jedinou
myšlenkou, jež celou duši jeho jímala. Nepochyboval již, že věc
jejich byla zrazena. Pro muže však jeho povahy byla smrt, nemohlli se dříve pomstíti na zrádci, byť ho neznal a byť byl tento kdokoli,
smrtí dvojnásobnou.
Kdo vydal či prodal snad policii lístek ten, jemuž jedině úřady
povděčny mohly býti za odhalení spiknutí a zatčení spiklenců, kdo
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lístek ten zachytil a kdo zjednal si prostředků, by jej mohl čísti…?
Při přemítání o této nerozluštitelné záhadě ocitoval se mozek hraběte
Sandorfa, v poslední době tak napínaný, v zimničném rozechvění.
Proto, mezitím co přátelé jeho psali nebo mlčky a nehybně
seděli, chodil rozčilen kolem zdí vězení svého jako zvěř zavřená v
kleci.
Zvláštní zjev, avšak zákony akustiky úplně vysvětlitelný, odhalil
mu konečně tajemství, jež poznati již naprosto nedoufal.
Již několikráte zastavil se hrabě Sandorf při chůzi své v koutě,
kterýž tvořila příčná zeď vnitřní se zdí, dělící žálář od chodby, do
níž vedly dveře z různých kobek žalářních, v poschodí tom ležících.
V rohu tom, těsně u dveří, domníval se hrabě Sandorf slyšeti zvuk
jakýsi, šepot vzdálených, sotva srozumitelných hlasů. S počátku
nevěnoval zjevu tomu pozornosti, avšak náhle přimělo jej jisté
jméno, hlasitěji pronesené — jméno jeho — by bedlivěji naslouchal.
Zde odehrával se zajisté úkaz akustický, podobný těm, které lze
pozorovati uvnitř galerií chrámů neb pod klenbami, kteréž mají tvar
elipsy. Zvuk hlasu, vycházející z jedné strany elipsy, lze, když byl
sledoval obrys zdi, slyšeti ve druhém ohnisku, aniž byl by slyšitelným
neb srozumitelným na některém místě, mezi tím ležícím. Úkaz tento
jeví se v Pantheonu pařížském, uvnitř kopule sv. Petra v Římě,
rovněž tak i v „galerii zvuků“ sv. Pavla v Londýně. Za podmínek
zmíněných lze každé slůvko i hlasem tichým v jednom ohnisku
kleneb těch pronesené slyšeti v ohnisku druhém.
Nebylo pochyby, dvě neb více osob hovořilo spolu buď na
chodbě samé nebo v kobce ležící na konci její osy, a ohnisko bylo
zajisté na blízku dveří do vězení hraběte Sandorfa a jeho přátel
vedoucích.
Pokynem přivolal Matyáš Sandorf soudruhy své k sobě.
Naslouchali nyní s pozorností napiatou.
Úryvky vět zalétaly dosti jasně k jich sluchu, věty srozumitelné
přerušovány byly, kdykoli hovořící osoby vzdalovaly se byť i jen na
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několik kroků od ohniska, to jest od místa, jehož poloha umožnila a
uskutečnila úkaz tento.
Vězňové slyšeli rozhovor v úryvcích následujících:
„Zejtra, po popravě, budete propuštěn na svobodu“
„A pak statky hraběte Sandorfa rozděleny budou rovnou částí“
„Beze mne nebyl byste mohl rozluštiti lístek ten“
„A beze mne, kterýž sňal jej s těla holubího, nebyl by nikdy lístek ten
ocitl se v rukou vašich“
„Ostatně nikdo nemůže nás podezřívati, že jen nám má policie
děkovati“
„I kdyby obžalovaní měli nás v podezření“
„Nikdo, příbuzní ni přátelé nevniknou již k nim“
„Na shledanou zítra, Sarkany!“
„Na shledanou, Toronthale!“
Po té zdály se hlasy vzdalovati, utichly — a záhy na to slyšeti
bylo zvuk, způsobený uzavřením dveří.
„Sarkany!… Silas Toronthal!“ zvolal hrabě Sandorf. „Oni tedy
jsou zrádci našimi!“
Pohledl na své přátele, zblednuv. Srdce jeho, stáhnuvší se
křečovitě, přestalo na okamžik bíti. Zornice zraků jeho hrozně se
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rozšířily, šíje jeho ztrnula, hlava zdála se zapadlou mezi rameny —
vše jevilo hrozný hněv, dostupující u této povahy rázné vrcholu
nejvyššího.
„Oni jsou to — bídníci!“ opakoval hlasem hněvem se chvějícím.
Upokojiv se konečně, rozhledl se kol sebe a přecházel prostoru
žalářní prudkými kroky.
„Prchnouti! … Prchnouti!“ volal. „Musíme prchnouti.“
A tento muž, jenž byl by za několik minut kráčel odhodlaně
smrti vstříc, tento muž, jenž nepomýšlel dříve na to, by o svůj život
zápasil, tento muž měl nyní jedinou myšlenku: žíti! — žíti, aby mohl
potrestati oba zrádce, Sarkanyho a Silasa Toronthala.
„Ano, musíme se pomstiti!“ zvolali Štěpán Bathory a Ladislav
Zathmar.
„Pomstiti se! Nikoli!… Konati pouze spravedlnost!“
V těchto slovech zračila se celá povaha hraběte.

VI.
Žalář nad propastí

Tvrz pazinská jest jednou z nejpodivnějších staveb středověkého
stavitelství. Zjev její jest velice malebný. V dlouhých klenutých
síních jejích scházejí jen rytíři, v gotických oknech dámy ve
středověkém rouchu brokátovém a s krajkovými čepci; na cimbuří,
u střílen a mříží, za mosty padacími lučištníci a střelci. Kamenná
stavba jest dosud nepoškozena, avšak guvernér v rakouském svém
stejnokroji, vojíni a vrátní v novověkém oděvu nejeví již žádných
stop po zpola žlutém a červeném kroji dob starých. Svým zjevem
moderním nehodí se do těch stkvělých zbytků doby dávno uplynulé.
Ze strážné věže této tvrze hodlal hrabě Matyáš Sandorf s přáteli
svými v posledních hodinách před popravou uprchnouti. Byl to
pokus neobyčejně smělý a nerozmyslný, neboť odsouzenci nevěděli
ani, jak jest stavěna věž, v níž byli uvězněni, a neznali ani země, jíž
se po svém útěku měli dále potají ubírati.
Snad bylo dobře, že v tomto ohledu ničeho nevěděli. Kdyby byli
bývali lépe zpraveni, byly by je snad odstrašily obtíže, či lépe řečeno
— nemožnost útěku z této věže. Nechceme tím říci, že by země
sama neměla příznivých podmínek k útěku, neboť uprchlík, byť se
dal kterýmkoli směrem, musil v době nedlouhé dostihnouti pobřeží.
Rovněž nepomýšlíme na to, že ulice pazinské střeženy jsou tak
přísně, že by vězeň uprchlý, sotva by učinil několik kroků, opět byl
přistižen a zatčen. Avšak až dosud považován útěk z této tvrze a více
ještě z věže, ve které právě hrabě Matyáš Sandorf s druhy svými byl
uvězněn, za holou nemožnost, ano ni pouhá myšlenka na útěk ten
nemohla v mysli střízlivé vzniknouti.
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Poloha věže této byla následující:
Věž vystavěna jest na terase, která náhle v místech těch město
ukončuje. Nakloníme-li se přes terasu, zalétá zrak náš do hlubokého
a širokého jícnu, rozvírajícího se pod námi, jehož stěny, příkře do
hloubi spadající, pokryty jsou úponnými rostlinami, vzájemně se
proplétajícími. Nic nepřerušuje hladkou plochu stěn. Není viděti
stupně, po němž by se mohlo slézti neb vystoupiti, nikde na stěně
není ničeho, oč bychom se mohli opříti nebo zachytiti. Slovem,
rozvírá se před námi propast, jež v nás budí závrať a ktera ničeho, co
do ní bylo vrženo, zpět nevydá.
Nad touto propastí zdvíhá se jedna strana věže, jež tu a tam
jest prolomena okny, kteréž jednotlivým kobkám žalářním světlo
přivádějí. Kdyby se některý vězeň nahnul z takového okna, byl
by bez odporu zděšen rychle od něho ustoupil, kdyby náhlá závrať
nebyla ho již strhla do propasti. A kde by se byl ocitl, kdyby byl
do ní spadl? Tělo jeho bylo by se bývalo buď roztříštilo o skalisko
na dně propasti nebo bylo by bývalo strženo vlnami bystřice, jejíž
proud v době dešťů z hor byl neobyčejně dravý a a uchvacoval vše
neodolatelnou silou.
Propast tato, zvaná v okolní krajině „Buco“, jest jaksi nádržkou
vod pro potok, jenž sluje Foiba. Potok ten odtud protéká jeskyní, jež
časem ve skále byla se utvořila a do níž se vrhá dravostí mohutnou.
Kterým směrem vine se pod městem tok jeho? Nikdo to neví. Kde
potok ten z nitra země opět vychází? I to dosud nikdo se nedověděl.
Neníť známa nikomu ni délka, ni výška, ni směr této jeskyně, či spíše
tohoto průplavu, který si časem břidlicí a hlinou byl cestu prorazil.
Kdož ví, zdaž vlny potoka netříští a nelámou se o celé řady pilířů
podzemních, které jaksi jako základy nebo spodní stavba tvrz i celé
město nesou. Když kdysi ani příliš vysoký, ni příliš nízký stav vody
dovoloval, by se použilo lehké lodice, pokusilo se několik smělých
mužů tok potoka v temném tomto jícnu podzemním sledovati.
Avšak klenba stále více se úžící zabránila jim záhy v další cestě
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— o podzemním toku potoka nedopátráno opět ničeho. Kdož ví,
zdali neztrácí se potok ten kdesi na místě neviditelném, jež leží pod
hladinou Jaderského moře?
Takovou byla tedy propast, rozvírající se pod věží — leč hrabě
Sandorf o tom všem neměl ani tušení. Poněvadž však bylo lze
prchnouti jenom okénkem, ležícím na straně propasti, značil útěk
pro odsouzence smrt stejně jistou, jako kdyby se postavili před pušky
vojínů, kteříž měli příštího dne popravu vykonati.
Hrabě Ladislav Zathmar a Štěpán Bathory vyčkávali již jen
okamžik činu. Byli ochotni zůstati v žaláři, kdyby takto hraběti
Sandorfu lépe k útěku pomoci mohli, jinak byli však odhodláni
následovati jej, kdyby seznali, že útěk jejich nebude překážet útěku
jich náčelníka.
„Prchneme spolu,“ pravil hrabě Matyáš Sandorf, „odloučíme se
však, jakmile se ocitneme venku.“
Z města bylo slyšeti bíti osmou hodinu večerní. Odsouzenci
měli žíti ještě jen dvanáct hodin.
Noc snesla se nad krajem a byla, jak zdálo se, velice temnou.
Mraky těžké a téměř nehybné zahalovaly oblohu. Vzduch byl dusný
a elektřinou nasycený. Schylovalo se k prudké bouři. Blesky
nekřižovaly se dosud spoustami a chumáči par, postavených proti
sobě jako akkumulatory elektriky a temný rachot hromu ozýval se již
za horami, jež Pazin obkličují.
Při útěku, podniknutém za těchto okolností, mohlo se doufati,
že se zdaří, kdyby — pod nohami uprchlíků nebyla se rozvírala
propast jim ovšem neznámá. Za temné noci nikdo by nebyl
uprchlíků viděl, za hukotu bouře nikdo by jich nebyl slyšel.
Útěk, jak hrabě Matyáš Sandorf ihned nahlédl, byl možným
jedině oknem kobky žalářní. Na to, aby dubové, železem okované
dveře byly vyvráceny nebo prolomeny, nebylo ani pomyšlení.
Ostatně slyšeti bylo kroky stráže, po chodbě se procházející. Leč i
když by vězňové dveřmi šťastně unikli, jak dostali by se z labyrintu
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uvnitř pevnosti? Jak byli by minuli mříž, uzavírající bránu a zdvihací
most, které zajisté přísně byly střeženy? Na straně propasti nebylo
ovšem stráže. Leč propast chránila sama tuto stranu věže lépe, než by
to byla dovedla celá řada vojínů. Hrabě Sandorf zkoumal, jak řečeno,
již jen, zda bude možná aspoň oknem prchnouti.
Okno toto bylo asi tři stopy vysoké a dvě stopy široké. Na
zevnější straně zdi, jež v těch místech byla as čtyři stopy široká,
rozšiřovalo se poněkud. Pevné, železné tyče křížem je uzavíraly.
Byly zapuštěny do zdi blízko vnitřní stěny. Okno nemělo dřevěného
bednění propouštějícího denní světlo pouze horem dovnitř. Pažení
takového nebylo ostatně ani potřebí, poněvadž otvor byl učiněn tak,
že zrak nemohl spatřiti propasti pod oknem zející. Kdyby se tudíž
podařilo železné tyče vytrhnouti neb odstraniti, bylo by lze snadno
provléci tělo tímto otvorem, kterýž se podobal spíše střílně nežli
oknu.
Leč kdyby podařilo se konečně oknem uniknouti, jakž mohli
vězňové slézti neb sestoupiti po zevnější příkré zdi věže?
Provazovým žebříkem snad? Vězňové jej neměli, aniž prostředků, by
si jej mohli zhotoviti. Použitím prostěradel z lože? I tu neměli než
vlněných pokryvek, jež rozestřeny byly na slamnících, spočívajících
na železném loži, připevněném ke zdi žaláře. Nebylo by jim tudíž
přece bývalo možno oknem uprchnouti, kdyby hrabě Sandorf nebyl
si povšiml železného řetězu či spíše železného lana, na vnější zdi věže
visícího, jenž útěk jejich mohl umožniti. Lano toto bylo vodičem
hromosvodu, vztyčeného na hřebenu střechy právě na oné straně
věže, která se kolmo nad propastí zdvíhala.
„Vizte tohle lano,“ pravil hrabě Sandorf svým přátelům, „třeba
míti jen odvahu a použiti ho k útěku.“
„Odvahu máme,“ odvětil hrabě Ladislav Zathmar, „leč budeme
míti dosti síly?“
„Co na tom?“ prohodil Stěpán Bathory. „Opustí-li nás síly,
zemřeme o několik hodin dříve, horšího nic nás stihnouti nemůže.“
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„Nemusíme zemříti, Štěpáne,“ odvětil hrabě Matyáš Sandorf.
„Poslyš jen a též vy, Ladislave, slyšte. Kdybychom měli provaz,
neváhali bychom zajisté upevniti jej k oknu a spustiti se po něm dolů.
Avšak tento drát jest lepší než provaz, neboť jest pevnější a neklátí
se, po něm slezeme snadněji. Jako všechny svodiče hromosvodů
upevněn jest zajisté ke zdi železnými skobami. Skoby ty však
poskytují nohám našim četné opory. Netřeba se ani obávati zmítání
drátu, poněvadž jest ke zdi upevněn. Rovněž nemusíme se obávati
závrati, poněvadž jest noc a neuvidíme prázdna pod sebou. Toto
okno zve nás k útěku — chladnou krev, odvahu a můžeme se
ocitnouti na svobodě! Snad vydáváme život svůj v nebezpečí —
neupírám! Avšak kdyby i naděje ve zdar útěku měla se jen jako deset
ke stu, nelze nám jinak jednati, neboť zastihnou-li nás strážci zítra
ještě v této kobce, pak smrt naše jest teprve jistou!“
„Budiž tomu tedy tak!“ odvětil hrabě Ladislav Zathmar.
„Kde končí as ten řetěz?“ tázal se Štěpán Bathory.
„Snad v některé studni,“ odvětil hrabě Sandorf, „avšak zajisté
mimo věž, a ničeho jiného nežádáme. Nevím, neznám zatím nic
jiného, než že na konci železného lana toho čeká nás snad —
svoboda!“
Hrabě Matyáš Sandorf se nemýlil, pravil-li, že svodič
hromosvodu upevněn jest ke zdi skobami, vždy po jistých
vzdálenostech do této zapuštěnými. Tím útěk se ovšem značně
usnadňoval, poněvadž uprchlíci mohli použíti skob těch čas od času
jako příček žebříkových ke chvilkovému odpočinku, čímž se
vyvarovati mohli tomu, aby se s lana příliš rychle nesvezli. Avšak
vězňové nevěděli, že počínaje od kraje propasti, na němž věž byla
vystavěna, lano dále dolů nebylo již upevněno a po příkré stěně
propasti volně se klátilo; rovněž nebylo jim známo, že drát ten
ponořoval se do vln dravého potoka Foiby, kterýž posledními lijáky
byl rozvodněn. Tam, kdež doufali — na konci drátu — nalézti
pevnou půdu, tam na dně propasti byl dravý proud a vír, jenž spěl s
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divokou rychlostí v podzemní klenby a prostory. A kdyby jim vše to
bylo známo, zdaž by upustili od pokusu uprchnouti? Nikoli!
„Zemříti jako zemříti!“ byl by řekl hrabě Matyáš Sandorf,
„zemřeme, až učiníme veškeré pokusy, jimiž bychom smrti mohli
ujíti!“
Předem jednalo se o to, aby byl zjednán volný průchod oknem.
Tyče, jež jej přepažovaly, bylo nutno vytrhnouti. Bylo to možná bez
dláta, bez páky a vůbec bez jakéhokoli nástroje? Vězňové neměli ani
nože.
„Otatní bude dosti snadné,“ pravil hrabě Matyáš Sandorf, „leč
tato věc nedá se snad ani provésti. K dílu!“
Řka to, vyšinul se hrabě Sandorf až k oknu a chopil se tyčí
silnými pažemi; zpozoroval, že nebude třeba snad ani veliké námahy,
ni velikého napětí sil, by se podařilo je vytrhnouti.
Železné tyče zapuštěny byly skutečně poněkud volně do zdi.
Zdivo, sloužící k jejich upevnění, neskýtalo přílišného odporu. Dle
všeho svodič od hromosvodu vedoucí měl, dříve než učiněny na něm
opravy, vodivost jen velmi nepatrnou. Snad na železné mříže v okně
přeskočila pak elektrická jiskra, jež do zdiva okna vnikla — a známo
jest, jaký účinek tato mívá. Protož právě snad zdivo v místech, kde
byly tyče do něho zapuštěny, bylo velice chatrno a houbovito, tak
jako by tisíce jisker elektrických do něho bylo vniklo.
Štěpán Bathory vysvětlil tímto způsobem úkaz, když sám jej též
byl zpozoroval.
Leč zde se nejednalo o vysvětlení, nýbrž o okamžité jednání —
ni okamžik nesměl býti ztracen. Podařilo-li by se uvolniti konce tyčí
tím, že by se zdivo kol nich úplně roztříštilo a odstranilo, mohla se
pak mříž vytlačiti ven — neboť otvor rozšiřoval se na straně vnější —
a shoditi se pak z okna dolů. Hluk, jenž by pádem jejím
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Hrabě Sandorf provlekl se otvorem…
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byl způsoben, nemohl býti slyšán za temného rachotu hromu, kterýž
nyní téměř bez přestávek se ozýval.
„Nemůžeme přece kameny ty rukama odstraňovati!“ pravil
hrabě Ladislav Zathmar.
„Nikoli!“ odvětil hrabě Sandorf. „Jest nám třeba kusu železa,
dláta…“
Skutečně takového nástroje bylo potřebí. Ač by se bylo dalo
zdivo na konci tyčí snadno rozdrobiti, pouhé prsty byly by se přece
krvavě odřely a nehty olámaly, kdyby se byli vězňové pokusili
kamení odstraniti. Bez kusu železa, byť i jen hřebíku, nemohl se
pokus ten zdařiti.
Hrabě Matyáš Sandorf rozhlížel se v neurčitém slabém světle, jež
z chodby osvětlené skulinami u dveří do kobky vnikalo, po žaláři.
Hmatal rukama po zdech, v nichž mohl býti snad nějaký hřebík
zatlučen. Nenalezl ničeho.
Tu namanula se mu myšlenka, že snad se podaří ulomiti nohu
některého železného lože, u zdi připevněného. Všichni tři podjali
se práce té, a v brzku na to přivolal Štěpán Bathory druhy své
polohlasem.
Jedna spojka kovových tyčí, kteréž křížem tvořily spodní část
lože, povolila. Stačilo jen uchopiti ji na konci, jenž byl uvolněn, a
viklati jí několikráte sem a tam, by byla zcela uvolněna.
To stalo se v několika okamžicích. Hrabě Sandorf měl nyní
železný nástroj, as pět palců dlouhý a palec široký, jejž na jednom
konci, kdež jej rukou držeti chtěl, šátkem ovinul. Po té vyšinul se
k oknu a počal rozdrobovati a vylamovati zdivo na konci železných
tyčí.
Prací tou působen byl ovšem jakýsi hřmot, na štěstí byl však
přehlušen rachotem hromu. V přestávkách bouře ustával hrabě
Sandorf od své práce, — jež rychle pokračovala — aby se jí pak za
chvíli opět tím horlivěji ujal.
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Štěpán Bathory a hrabě Ladislav Zathmar naslouchali u dveří,
aby jej v práci přerušili, jakmile by se stráž ke dveřím blížila.
„Pst!“ ozvalo se náhle z úst Zathmarových; hrabě Sandorf v práci
hned ustal.
„Co jest?“ tázal se Štěpán Bathory.
„Slyšte!“ odvětil hrabě Ladislav Zathmar.
Ucho jeho přiblížilo se právě ke známému ohnisku elipsovité
klenby, a již opět opakoval se akustický úkaz, kterýž byl vězně před
tím uvedl na stopu zrady.
Zde zlomky vět, kteréž naslouchajícími mohly býti ještě
zaslechnuty:
„Zítra — propuštěn — na svobodu — — —
„Ano — — — jakmile — — — a pak — — —
„Po popravě — — — po té — — — setkám se se Zironem, druhem
svým, na Sicílii, kdež mne má očekávati — — —
„Nedlel byste dlouho ve věži tvrze — — —
Jak se dalo souditi, hovořil tu Sarkany s některým strážcem nebo
žalářníkem. Sarkany pronesl nyní též jméno jakéhosi Zirona, jehož
vězňové dosud neznali. Tento Zirone zapředen byl zajisté i v rejdy
zrádcův, a protož si hrabě Matyáš Sandorf jméno jeho pečlivě
zapamatoval.
Na neštěstí slovo další, zajisté to název města, v němž se nalézali,
nezalétlo k sluchu uvězněných. Ke konci poslední věty zarachotil
totiž hrom ohlušujícím třeskem a proud elektrický sjel po svodiči
hromosvodu a vnikl i do železa, kteréž hrabě Sandorf v ruce držel.
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Nebýti hedvábného šátku, jímž bylo železo ovinuto, byl by býval
hrabě Sandorf elektrickým proudem zajisté usmrcen.
Poslední tak důležité slovo přehlušeno bylo tudíž rachotem
hromu. Vězňové nemohli je zaslechnouti. A přece, jak prospěšno
bylo by pro ně bývalo věděti, v které tvrzi jsou uzavřeni a kterou
zemí budou prchati — jak velice bylo by to rozmnožilo jejich naděje
ve zdar útěku, který počínal již za okolností tak nesnadných.
Hrabě Sandorf ujal se opět práce. U tří tyčí byly otvory ve zdivu
vylámány již tak dalece, že se tyče daly pohodlně z nich vymknouti.
Čtvrtý otvor počal hrabě vylamovati za záře blesků, oblohou stále
křižujících.
O půl jedenácté hodině bylo dílo dokonáno. Křížová mříž
mohla se otvorem posunouti. Bylo třeba již jen vyraziti ji z okna, aby
ven vypadla. Stalo se tak, jakmile hrabě Ladislav Zathmar zpozoroval,
že se stráž vzdaluje na druhou stranu chodby.
Mříž postrčena byvši k zevnější straně otvoru zmizela za jeho
okrajem a padala do hloubky.
Rachot hromu v té chvíli právě ustal. Hrabě Sandorf naslouchal
pozorně, aby slyšel ránu, pádem mříže k zemi způsobenou. Neslyšel
však ničeho!
„Věž vystavena jest asi na některé vysoké skále, jež ovládá údolí!“
prohodil Štěpán Bathory.
„Na výši nám nezáleží!“ odvětil hrabě Matyáš Sandorf. „Nemůže
býti pochybnosti o tom, že svodič hromosvodu dosahuje až k zemi,
třeba až na dno údolí, poněvadž jinak by účelu svému nemohl
dostáti. Protož i my slezeme po něm až k zemi, aniž se pádu obávati
musíme!“
Tento úsudek byl všeobecně zajisté správný, v tomto případě byl
však klamný, poněvadž svodič hromosvodu končil ve vlnách potoka
Foiby.
Okno bylo tudíž otevřeno — okamžik útěku nastal.
„Prchneme, přátelé, způsobem následujícím,“ pravil hrabě
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Matyáš Sandorf. „Já jsem nejmladším z vás, a jak myslím, i
nejsilnějším. Proto pokusím se nejprve po železném lanu slézti. Pro
případ, že by se naskytla překážka, kterou nelze nyní již předvídati, a
jež by nedovolila sestoupiti po lanu až k zemi, vylezl bych, kdybych
měl ještě dosti síly, opět až k oknu. Dvě minuty na to se vydáš,
Štěpáne, ty za mnou. Opět za dvě minuty bude následovati Ladislav.
Až se na úpatí věže opět sejdeme, rozhodneme se dle okolností, co
dále máme činiti.“
„Poslechneme, Matyáši, vždy tvého hlasu,“ odvětil Štěpán
Bathory. „Učiníme vždy, co nám radíš, půjdeme, kam nám přikážeš.
Avšak nyní nechceme, abys přijal úkol nejnebezpečnější…“
„Život náš nemá tolik ceny, jako život váš,“ dodal hrabě Ladislav
Zathmar.
„Životy mají stejnou cenu vzhledem k spravedlnosti, kteréž nám
dlužno průchod zjednati“ odvětil hrabě Matyáš Sandorf. „A jestliže
jediný z nás zůstane na živu, vykoná svoji povinnost. Obejměte mne,
přátelé!“
Tři mužové tito objali se vřele, a zdálo se, že v objetí tomto
nalezli tím větší odvahu.
Zatím co hrabě Ladislav Zathmar stál u dveří na stráži, provlekl
se hrabě Sandorf otvorem.
Hned na to visel již nad propastí. Kolena jeho se pevně sevřela,
spouštěl se, drže se rukama drátu a hledal nohama skobu, drát ke zdi
upevňující, aby na ní na okamžik odpočinul.
Bouře se zatím rozzuřila největší silou. Nepršelo, avšak vál
prudký vítr. Blesk za bleskem osvětloval oblohu. Křižoval se nejvíce
nad věží, kteráž osamělou svojí polohou na výšině jej přitahovala.
Hrot hromosvodu zářil v bělavém světle, kteréž působil na něm
elektrický proud, a svodič hromosvodu chvěl se pod nárazy vichru.
Jest pochopitelno, jak nebezpečno bylo zavěsiti se na tento drát,
jímž stále procházel elektrický proud, ztrácející se ve vodách, do
podzemních prostor plynoucích. Byl-li přístroj ten — svodič — v
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dobrém stavu, nebylo se ovšem třeba báti, že blesky člověka po něm
slézajícího usmrtí, neboť neobyčejně veliká vodivost kovu vzhledem
k daleko menší vodivosti těla lidského musila chrániti odvážlivce před
smrtící ranou. Avšak byl-li hrot hromosvodu jen poněkud otupen,
neb byla-li vodivost drátu na některém místě přerušena, anebo bylli drát na dolní své části poškozen anebo zlomen, hrozilo odvážlivci
nebezpečí, že bude elektřinou usmrcen — totiž následkem spojení
obou proudů, negativního a positivního, byť i bez zablesknutí, pouze
tudíž napětím elektřiny ve vadném přístroji nahromaděné.
Hrabě Sandorf znal dobře nebezpečí, v něž se byl vydal. Mocější
však cit než pud po sebezachování dodával mu odvahy. Sestupoval
zvolna, opatrně, uprostřed elektrických proudů, kteréž ho
zahalovaly. Noha jeho vyhledávala podél zdi každou skobu a
spočinula na ní vždy na okamžik. Poté, když blesk ozářil propast pod
ním, snažil se, ač marně, seznati hloubku její.
Když byl asi 60 stop od okna sestoupil, ucítil pod nohama náhle
pevnější oporu. Byl to jakýsi zděný výstupek, jenž v šíři několika
palců vystupoval přes základy zdi.
Lano železné však zde nekončilo, vedlo dále dolů a nebylo již
od místa toho — čehož hrabě Sandorf ovšem nevěděl — upevněno,
nýbrž klátilo se volně, vedouc chvílemi těsně podle skalní stěny a
chvílemi visíc volně ve vzduchu, když totiž bylo přemknulo přes
skalní výstupky, tu a tam nad propastí vyčnívající.
Hrabě Sandorf zastavil se zde na chvíli, aby nabyl oddechu a
nových sil. Obě nohy jeho opíraly se o zděný výstupek, rukama
však železného lana se nepustil. Pochopil, že se ocitl u nejspodnější
vrstvy věžní stavby. Avšak v jaké výši zdvihala se nad údolím, nemohl
poznati.
„Musí to býti velmi vysoko,“ pomyslil si.
Velcí, vyplašení ptáci, poděšeni oslepující září blesků, obletovali
jej, bijíce mocně křídly, avšak místo aby vzlétali do výše, snášeli se do
hlubiny pod ním zející.
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Hrabě musil soudili z toho, že se pod ním rozvírá propast
nesmírně hluboká.:
V okamžiku tom ozval se na horní části lana slabý lomoz. Při
zablesknutí viděl hrabě Sandorf, že jakási temná hmota objevila se
mimo okno věže.
Byl to Štěpán Bathory, jenž se byl právě z věže na nebezpečnou
cestu vydal. Chopil se též hned pevně železného lana a spouštěl se
zvolna za hrabětem Sandorfem. Tento očekával jej, maje nohy pevně
o zděný výstupek opřeny. Tam musil se zastaviti i Štěpán Bathory,
kdežto druh jeho hodlal se pak vydati na další cestu — do hlubiny.
Za několik okamžiků dleli již oba podle sebe, stojíce na
výstupku.
Když poslední rachot hromu dozněl, mohli oba promluviti i si
porozuměti.
„A Ladislav?“ tázal se krátce hrabě Sandorf.
„Za minutu bude též zde!“ odvětil Štěpán Bathory.
„Nehrozí nahoře žádné nebezpečí?“
„Žádné!“
„Díky Bohu! Učiním místo Ladislavovi, a ty, Štěpáne, čekati
budeš zde, až tebe dostihne.“
„Jsem srozuměn.“
Blesk zahalil je v okamžiku tom téměř zcela. Cítili se zpola
rozdrceni, jako by proud elektrický, procházející ve chvíli té drátem,
byl jim vnikl až do kostí.
„Matyáši! Matyáši!“ zvolal Štěpán Bathory pod dojmem hrůzy,
kteréž opanovati nedovedl.
„Jen chladnou krev! … Sestoupím … Následuj mne pak!“
odvětil hrabě Matyáš Sandorf.
A již chopil se pevněji drátu, hodlaje spustí ti se až k nejbližší
skobě, kdež hodlal opět stanouti a přítele svého očekávati.
Tu náhle shora zalétly sem hlasy. Zdály se přicházeti z okna
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žalářní kobky, kterouž právě byli opustili. A pak dolétla k nim jasně
tato slova:
„Zachraňte se!“
Byl to hlas Ladislava Zathmara.
Skorem současně zableskl se ohnivý pruh u zdi, za ním
následoval ostrý třesk bez ozvěny.
Tentokráte nebyla to klikatá čára blesku, jež se mihla tmou,
nebyl to rachot hromu, jenž ve vzduchu se ozýval. Výstřel vyslán byl
nazdařbůh ze kteréhosi okna věžního. Nechť to bylo pouhé znamení
o útěku vězňů, nechť rána ta byla vyslána za prchajícími, bylo již
jisto, že útěk jejich byl zpozorován.
Stráž na chodbě slyšela skutečně podezřelý lomoz, dala příslušné
znamení, a pět nebo šest osob, strážců a dozorců, vniklo neprodleně
do žalářní kobky. Nepřítomnost dvou vězňů byla ihned
zpozorována. Okno, mříže prosté, dokazovalo, že mohli jenom tudy
prchnouti. A tu Ladislav Zathmar, dříve než mu v tom mohlo býti
zabráněno, nahnul se rychle z okna a dal přátelům svým zmíněnými
slovy varovné znamení.
„Nešťastník!“ zvolal Štěpán Bathory. „Máme jej opustiti?!
Matyáši! … opustiti jej?!“
Druhá rána byla vypálena a tentokráte výstřel mísil se v jedno s
rachotem hromu.
„Bůh budiž mu milostiv!“ děl hrabě Sandorf. „My musíme
prchnouti… byť jen proto, abychom jej posmtili! … Za mnou,
Štěpáne, za mnou!“
Byl již nejvyšší čas. I jiná okna v dolních poschodích věže se
otvírala. Nové výstřely zableskly se temnotou. Bylo slyšeti i četné
lidské hlasy. Snad stráže, kvapící po náspu na jejím úpatí, chtěly
uprchlíky přistihnouti? Tito mohli zastiženi býti ostatně i výstřely,
vysílanými za nimi z různých věžních oken.
„Za mnou!“ zvolal posledně hrabě Matyáš Sandorf.
I spustil se rychle po železném lanu; Štěpán Bathory, chopiv
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se drátu, ihned ho následoval. A tu zpozorovali oba, že lano viselo
volně v prázdnu pod výstupkem. Nebylo tam již skob, připevňujících
je ke stěně skalní, kteréž by byly uprchlíkům dovolily na chvilku
odpočinouti. Oba viseli nyní na kymácejícím se a zcela uvolněném
lanu, jež jim ruce řezalo a rozdíralo. Sestupovali, majíce kolena pevně
sevřena, aniž se na okamžik na lanu mohli zadržeti, kdežto jim zatím
kolem hlavy kulky fičely.
Způsobem tímto svezli se v jediné minutě as o 80 stop níže.
Propast, jež je objímala, zdála se jim bezednou. Již slyšeli hukot vod,
pod nimi se mocně čeřících a o skaliska se rozbíjejících. Se znali
nyní, že drát končí kdesi v dravém proudu. Leč co činiti? Byli by se
pokusili snad po lanu opět vzhůru vylézti, leč nedostávalo se jim již
sil, aby opět úpatí věže dosíci mohli. Avšak byli by tím kráčeli též
jisté smrti vstříc a protož bylo lépe nalézti ji v hlubinách.
Právě nyní zarachotil hrom s praskotem ohlušujícím, a ohnivá
záplava několik okamžiků trvající je na chvíli oslepila. Ač hrot
hromosvodu na střeše nebyl tentokráte přímo bleskem zastižen, bylo
napětí elektřiny tentokráte přece tak veliké, že drát po celé délce
zazářil bílým světlem, jako by byl zcela rozžhaven.
Štěpán Bathory vykřikl bolestí a pustil se drátu.
Hrabě Matyáš Sandorf viděl jej kol sebe z rozpiatýma rukama
letěti do hlubiny.
I on musil se železného lana, jež mu ruce spalovalo, pustiti a zřítil
se s výše více než čtyřiceti stop do dravého víru Foiby, do zejícího
jícnu jeskyně, nikým dosud neprozkoumané.

VII.
Ve vlnách podzemní řeky

Bylo 11 hodin večer. Z mraků spustil se prudký liják. S deštěm
mísily se kroupy, kteréž bičovaly vlny Foiby a odrážely se na skalách
sousedních. Výstřely z věže ustaly. K čemu mařiti tolik prachu k vůli
uprchlíkům? Vydají-li je vlny, vydají zajisté již jen mrtvoly jejich!
Sotva se hrabě Sandorf ponořil do proudu, cítil se již unášen
silou neodolatelnou k jeskyni. Za několik okamžiků na to zaměnila
se proň jasná záře, osvětlující propast elektřinou naplněnou, úplnou
temnotou. Hukot vod nahradil rachot hromu.
Do tajemné jeskyně nemohl z venku vniknouti ni praskot
hromu, ni záře blesku.
„Sem! …“ ozval se hlas.
Štěpán Bathory byl tak zvolal. Chladná voda přivedla jej opět k
vědomí; nemohl však se udržeti na povrchu a byl by se zajisté opět
ponořil, kdyby nebylo se ho chopilo silné rámě, když již opět pod
hladinu klesal.
„Jsem zde! … Štěpáne! … Neboj se ničeho!“
Hrabě Sandorf, přivinuv jej těsně k sobě, držel jej jednou rukou
a druhou snažil se plovati.
Postavení jejich bylo nebezpečné. Štěpán Bathory mohl sotva
údy svými hýbati, neboť byly dosud účinkem elektrického proudu
ochromeny. Ač rány na rukou působením chladné vody nyní méně
pálily, nemohl rukou následkem částečného ztrnutí, v jakémž se
nalézal, ku plavbě použiti. Hrabě Sandorf nesměl jej proto ni na
okamžik pustiti, nechtěl-li jej nechati zahynouti, a přece musil se již
dosti namáhati, aby sama sebe zachránil.
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Mimo to znepokojovala jej úplná nejistota o tom, kam
podzemní proud tento směřuje, kde končí anebo v které řece nebo v
kterém moři se ztrácí. I kdyby hrabě Sandorf byl věděl, že tok tento
sluje Foiba, nebyla by situace jeho bývala méně zoufalou, poněvadž
neví se vůbec, kam dravé vlny tyto spějí. Uzavřené láhve, kteréž
hozeny byly do vln při vstupu jich do jeskyně, neobjevily se již
v žádné řece, ni v žádném potoku Istrie. Vysvětlováno to tím, že
buď roztříštily se při plavbě podzemními klenbami nebo že proudem
strženy byly do některé rozsedliny neb některého otvoru v kůře
zemské.
Uprchlíci unášeni byli neobyčejnou rychlostí. Okolnost tato
usnadňovala hraběti Sandorfovi udržeti se nad vodou.
Štěpán Bathory nebyl si již stavu svého vědom. Tělo jeho v
rukou hraběte Sandorfa bylo úplně nehybné. Tento namáhal se a
zápasil za oba, cítil však, že síly jeho budou záhy vyčerpány.
K nebezpečí, že budou vrženi velkou silou proti některému
skalisku vyčnívajícímu, proti stěně jeskyně neb výstupku klenby,
pojilo se nebezpečí ještě jiné, mnohem větší, že budou uchváceni
některým vírem, jenž tvořil se tam, kdež náhlým odrazem vod od
stěn pravidelný proud byl rušen a zúžován. Dvacetkráte cítili se
přitahováni neodolatelnou silou maelstromského víru v taká
nebezpečná místa. Strženi jednou v pohyb točivý a vrženi pak opět
na obvod víru, nemohli se vymknouti z něho až teprve, když vír sám
o překážky se tříštil a lámal.
Půl hodiny uplynulo při takové plavbě, kdy každou minutu, ano
každou vteřinu smrt jim hrozila.
Matyáš Sandorf, jsa vůle a vytrvalosti téměř nadlidské,
neochaboval dosud. Byl tomu vlastně rád, že soudruh jeho pozbyl
téměř zcela citu a vědomí. Kdyby byl v něm žil pud po
sebezachování, byl by se bránil, zmítal. Hrabě Sandorf byl by musil
svésti s ním boj, aby jej své vůli podmanil. A tu byl by jej snad musil
opustiti, nebo byli by se oba potopili.
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Avšak tento stav nemohl trvati dlouho. Síly hraběte Sandorfa
počaly přece ochabovati. V některých okamžicích, když nadzdvihl
hlavu Štěpána Bathoryho, ponořila se hlava jeho samého do vln.
Chvílemi docházel mu dech. A tu se potápěl, dusil se a musil zápasiti
proti ztrnulosti se ho zmocňující.
Několikráte musil pustiti svého soudruha, jehož hlava se ihned
potopila, leč podařilo se mu vždy chopiti se ho opět, a to vše dělo
se v divokém letu vod, kteréž, jsouce na mnohých místech skalisky
stísněny, s hukotem děsným se o ně rozbíjely.
Za krátko hrabě Sandorf měl se za úplně ztracena. Tělo Štěpána
Bathoryho vymknulo se mu náhle a uniklo mu úplně. Posledním
úsilím snažil se opět se ho chopiti… Leč nenalezl ho a ponořil se
vysílen sám ke dnu.
V okamžiku tom prudký náraz do ramene probudil jej opět ku
vědomí. Hmátl maně rukou ve směru tom a prsty jeho, sevřevše se,
chopily se kořenů, kteréž do vody splývaly.
Byly to kořeny stromu jakéhosi, unášeného proudem. Matyáš
Sandorf chytil se křečovitě kmene toho a dostal se opět na povrch.
Poté, třímaje jednou rukou kmen, hledal rukou druhou svého druha,
ve vlnách zmizelého.
Několik okamžiků na to byl Štěpán Bathory přítelem svým za
rameno zachycen a vytažen na kmen, na němž nyní i Matyáš Sandorf
místo zaujal.
Oba unikli nyní zatím nebezpečí že utonou, avšak osud jich
spojen byl s osudem tohoto kmene: byli vydáni rozmarům dravého
proudu podzemního.
Hrabě Sandorf vysílen namáháním, pozbyl na okamžik opět
vědomí. Jakmile ho opět nabyl, bylo první jeho myšlenkou, pečovati
o to, aby se Štěpán Bathory s kmene nesvezl.
Z opatrnosti zaujal místo za ním, aby jej lépe držeti mohl. Poté
zrakem svým bedlivě zíral vpřed. Pro případ, že by zásvit denního
světla vnikl do jeskyně, mohl jej ihned pozorovati. Nic však

102 Nový hrabě Monte Kristo
nenasvědčovalo tomu, že se nalézají na blízku východu ze záhadného
podzemního tohoto průplavu.
Situace uprchlíků se nyní poněkud zlepšila. Kmen byl as dvanáct
stop dlouhý a kořeny jeho, opírajíce se o vodu, bránily, by se náhle
nepřevrátil. Stálost polohy jeho přes četné překážky v proudu zdála
se proto zabezpečenou. Co rychlosti se týče, nebyla zajisté menší tří
mil za hodinu a rovnala se rychlosti proudu, jenž jej unášel.
Hrabě Matyáš Sandorf nabyl nyní opět chladnokrevnosti. Snažil
se předem probudí ti k životu svého druha, jehož hlava spočívala na
jeho kolenou. Shledal, že srdce jeho ještě bije, že však sotva dýchá.
Naklonil se proto k ústům jeho, aby do plic jeho vniknouti
mohl opět proud vzduchu. Snad tato ztrnulost nezničila dosud úplně
činnost jeho organismu.
A skutečně Štěpán Bathory za nedlouho lehce se zachvěl.
Mocnější oddychování otevřelo ústa jeho.
Konečně i několik slov splynulo se rtů jeho:
„Má žena!… Dítě!… Matyáši!“
V slovech těch obsažen byl celý život jeho.
„Štěpáne! Slyšíš mne? … slyšíš mne?“ tázal se hrabě Sandorf.
Musil křičeti, aby přehlušil hukot vod.
„Ano … Ano … Slyším … Mluv! … Mluv! … Vlož ruku svou
v ruku moji!“
„Štěpáne, nehrozí nám již nebezpečí neodvratné“ odvětil hrabě
Matyáš Sandorf. „Jsme unášeni na jakémsi kmeni…Kam?… nemohu
říci… leč kmene toho se nespustíme již!“
„A věž, Matyáši?“
„Jsme již hodně daleko od ní. Strážcové naši domnívají se zajisté,
že jsme nalezli smrt v těchto vlnách neb v této jeskyni a zajisté
nebudou pomýšleti na to, by nás pronásledovali. Nechť proud tento
vylévá se kamkoli do řeky nebo moře, doplujeme k místu tomu, a
sice za živa! Nechť jen tebe odvaha neopouští, Štěpáne! Bdím nad
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tebou! Odpočiň ještě, nežli nabudeš sil, jichž budeš míti zapotřebí! V
několika hodinách budeme zachráněni. Budeme svobodni!“
„A Ladislav?“ zašeptal Štěpán Bathory.
Hrabě Matyáš Sandorf neodpověděl. Co byl by mohl odvětiti?
Ladislavu Zathmaru, když byl vykřikl varovná slova oknem, byl
zajisté každý útěk učiněn nemožným. Nyní, kdy Zathmar zajisté
byl stále bedlivě střežen, nebylo možno druhům jeho nic již pro něj
učiniti.
Hlava Štěpána Bathoryho zatím opět bezvládně klesla na zad.
Nedostávalo se mu zajisté ještě tělesných sil a vůle, aby ztrnulost
mohl přemoci.
Avšak hrabě Sandorf bděl nad ním, hotov ke všemu a odhodlán
opustiti i kmen, kdyby se byl roztříštil o některou z překážek, kterým
v temnotě tak úplné nebylo možno se vyhnouti.
Byly as dvě hodiny z rána, když rychlost proudu a tudíž i
rychlost kmene zdála se očividně zmirňovati. Bylo zřejmo, že
průplav podzemní se šířil a že vody, majíce tu mezi stěnami odtok
volnější, tekly mnohem pomaleji. Mohlo se z okolnosti té i souditi,
že východ z této jeskyně podzemní není již příliš vzdálen.
Leč zatím co stěny jeskyně od sebe se vzdalovaly, nížila se
klenba její. Zdvihl-li hrabě Sandorf ruku, mohl dotknouti se
nepravidelných útvarů břidlicových, jež nad jeho hlavou tvořily
strop.
Někdy též slyšel zvuk, jakoby třením způsobený: byly to kořeny
stromu přímo vzhůru se pnoucí, kteréž o strop jeskyně se třely.
Následkem toho kmen zachvíval se často pod mnohými
nárazy, odrážel se a rychlost j*eho se zmirňovala, otáčel se kolem sebe
a byl zmítán tak, že uprchlíci obávali se již, že s něho spadnou.
I když se tomuto nebezpečí, jež několikráte se naskytlo, vyhnuli,
zbývalo jiné ještě, jehož všechny následky hrabě Sandorf klidně
uvažoval a kteréž vznikalo tím, že strop jeskyně stále se nížil.
Několikráte již vyhnul se nárazu jen tím, že naklonil tělo rychle
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vzad, kdykoli ruka jeho skalní výstupek, pod nímž kmen měl plouti,
ucítila.
Bude na dále snad i nezbytno do vln se potopiti? On mohl by
to ještě zkusiti, leč jak mohl by tu Štěpána zachrániti? A kdyby strop
jeskyně na delší vzdálenost byl tak nízkým, že po delší dobu bylo by
nutno pod vodou plouti, zdaž by mohl uniknouti odtud ještě za živa?
Nikoli, to značilo by pro něj smrt konečně nevyhnutelnou, kdy již
byl tolikráte zkáze, hrozící mu v různé podobě, unikl.
Ač Matyáš Sandorf byl neobyčejně odhodlaným, cítil, že se mu
srdce nyní úzkostlivě svírá. Tušil, že nastávají poslední okamžiky
jeho života. Kořeny stromu třely se stále více o klenbu jeskyně
a někdy horní jich část ponořila se tak hluboko, že je vlny zcela
pokryly.
„Východ z jeskyně této“ pravil hrabě Sandorf sám k sobě,
„nemůže býti přece již daleko.“
A tu pokoušel se vypátrati, zdaž nějaké světlo, nějaký paprsek
neproniká temnotou před ním. Noc musila v této chvíli již dosti
daleko pokročiti, takže venku nemohla již vládnouti čirá temnota.
Snad osvětlovaly ještě blesky prostor mimo jeskyni? V případě tom
bylo by však přece jakési světlo vniklo do průplavu, jenž na dále již
snad neposkytoval vodám Foiby odtoku dostatečného.
Leč nikde stopy po světle! Všude jen stále tatáž temnota a týž
hukot vod, jichž i pěna stále černou zůstávala.
Náhle udál se prudký náraz! Kmen narazil předním svým
koncem o skalní výstupek klenby, jenž hluboko do vln sahal. Při
nárazu tom převrátil se kmen úplně. Avšak hrabě Sandorf se ho
nepustil. Jednou rukou držel se křečovitě kořenů, druhou rukou
zachytil svého druha právě, když jej vlny opět již odnášely.
Poté nechal se uchvátiti a unášeti proudem, i ponořil se do vod,
jež se o strop jeskyně rozbíjely.
Trvalo to as minutu. Hrabě Sandorf cítil, že jest ztracen.
Bezděčně zatajil však dech svůj, aby zachoval si ještě trochu vzduchu,
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který v prsou jeho byl uzavřen. Náhle v klínu vln těchto, ač víčka očí
jeho byla zavřena, zdálo se mu, jako by se vodami byla mihla jasná
záře. Zablesklo se a za bleskem následoval ihned rachot hromu.
Konečně světlo!
Skutečně potok, když byl opustil temný průplav podzemní,
plynul nyní dále pod širým nebem. Leč ke kterému pobřeží směřoval
tok jeho? Do kterého moře ústil?
To bylo stále pro uprchlíky otázkou nerozluštitelnou — otázkou
života a smrti.
Kmen vynořil se nyní opět na povrch. Štěpán Bathory byl dosud
pevně svírán Matyášem Sandorfem, jehož velikému úsilí podařilo se
opět vyšinouti jej na kmen a zaujati opětně místo za ním.
Poté rozhlédl se hrabě kolem sebe i nad sebou.
Nesmírná temná hmota vztyčovala se v pozadí. Byla to obrovská
skála, v níž otvírala se jeskyně, kterouž si vlny potoka průchod
byly zjednaly. Že den se již blíží, věstily na obloze vystupující slabé
odrazy světelné, jež jevily se oku tak neurčitě, jako v krásných nocích
zimních mlhavé mráčky, kteréž zrak stěží dovede rozeznat. Chvílemi
osvětlovaly blesky dosud bílou září dolní část obzoru, jsouce
provázeny stálým, mnohem však slabším rachotem hromu. Bouře
vzdalovala se nebo se rozptylovala, když byla veškerou elektřinu ve
vzduchu nashromážděnou strávila.
Hrabě Matyáš Sandorf rozhlížel se v levo i v pravo s opravdovou
obavou. Zpozoroval již, že potok řítí se mezi dvěma příkrými
kolmými stěnami skalními s rychlostí stále ještě dravou a divokou.
Potok unášel tudíž uprchlíky i dále kol svých vírů, zkázou
hrozících, leč nyní prostíral se nad nimi opět aspoň nekonečný
prostor a neklonila se nad hlavami jejich klenba stále se nížící, jež
každé chvíle výstupky svými hrozila jim lebky rozdrtiti. Leč neviděli
dosud kol sebe žádných, byť i příkrých břehů, na něž by noha jejich
mohla vstoupiti, ni vůbec místa, jež by jim bylo dovolovalo přistáti.
Dvě vysoké stěny skalní tísnily dosud potok; tento podoben byl
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tudíž dosud úzkému průplavu s příkrými svislými stěnami, kteréž
vlnami byly uhlazeny, toliko strop skalní scházel.
Štěpán Bathory probudil se účinkem chladných vln, když se byl
posledně před východem z jeskyně ponořil, opět k životu.
Vyhledal nyní rukou svojí ruku hraběte Sandorf a. Tento sklonil
se nad ním a zašeptal:
„Jsme zachráněni!“
Měl právo, pronésti tato slova již nyní? Zachráněni byli, jak děl
— a přece nevěděl sám, kam je tyto vlny unášejí, kterou zemí plují
ani kdy budou moci kmen opustiti. Leč důvěra jeho i vůle nabyly u
něho opět takové převahy a mohutnosti, že vzchopiv se na kmeni,
zvolal třikráte jasným hlasem:
„Zachráněni! Zachráněni! Zachráněni!“
Kdo byl by ostatně tato slova slyšel? Na těchto příkrých
skaliskách, jimž nedostává se plodné půdy a jež skládají se z vrstev
břidlice a křemence, a kde dosud není tolik prsti, aby tu křoviny růsti
mohly, nedlela zajisté žádná bytost lidská. Krajina, jež se za skalními
břehy rozkládala, nelákala lidi zajisté též ku pobytu.
Jest to smutný kus země, kterou protéká potok tento, uzavřený
v žulové stěny. Žádný přítok jej nenapájí. Žádný pták nepoletuje
nad jeho hladinou, ano ni ryby neodváží se v příliš nepokojné vlny
jeho. Tu a tam vystupují z něho balvany neútvarné, jichž vrchol, byv
dříve zaplaven, nyní opět již oschl. Bylo viděti, že potok stal se jen
proto tak divokým a dravým, poněvadž se následkem velikých lijáků
posledních okamžitě byl rozvodnil. Jindy řečištěm jeho plynul jen
obyčejný potok horský.
Uprchlíci neobávali se, že kmen vržen bude proti některému
takovému skalisku. Míjel je sám, sleduje stále jen proud, kol nich dále
kvapem spějící.
Avšak právě proto nebylo možno vyvésti jej z proudu toho,
aneb rychlost jeho zmenšiti, tak aby bylo lze břehu dosíci, když by
bylo možno i záhodno na něj vstoupiti.
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Za takových okolností uplynula ještě asi hodina, aniž uprchlíci
byli nuceni učiniti opatření, by nějaké, znovu jim hrozící nebezpečí
odvrátili. Na dálném obzoru míhaly se poslední blesky a stopy
bouřky jevily se ještě jen v dunivém hřmění, vycházejícím z mraků,
v temných vrstvách nad obzorem nakupených.
Den počal jasněji již svítati a osvětloval oblohu, noční bouří z
větší části očištěnou a vyjasněnou. Byly asi čtyři hodiny z rána.
Štěpán Bathory polovztyčen spočíval nyní v ramenou hraběte
Sandorfa, jenž bděl za oba.
V okamžiku tom zvuk vzdálené rány zalétl k nim směrem
jihozápadním.
„Co jest to?“ tázal se hrabě sama sebe. „Jest to snad výstřel z děla,
jenž oznamuje, že některý přístav jest opět otevřen? A jaký to může
býti přístav. Snad Terst? Nikoli, neboť tam, kdež slunce má vyjíti, jest
východ. Snad jest to Pulje na nejjižnějším konci Istrie. Avšak tu…“
Druhý výstřel zazněl nyní a za nim následoval skorem ihned
výstřel třetí.
„Tři rány z děla?“ děl hrabě Sandorf. „To jest snad spise
znamením o uzavření přístavu, jež dává se lodím, kteréž chtějí se
vydati na širé moře? Souvisí to snad i s útěkem naším?“
Toho musil se Matyáš Sandorf ovšem obávati. Zajisté
neopomenuly úřady ničeho, čím by mohli zabrániti, aby uprchlíci,
o nichž se musilo souditi, že k pobřeží se obrátí, úplně dosahu jich
moci neunikli.
„Bůh pomoziž nám!“ šeptal hrabě Sandorf. „On jediný nás může
nyní zachrániti.“
Kolmé stěny, v kterýchž byl potok stěsnán, počaly se nyní
snižovati a od sebe stále více se vzdalovati. Leč z okolní krajiny
nebylo lze dosud ničeho spatřiti. Příkré vrcholky uzavíraly obzor
a dovolovaly zraku jen na několik set kroků se rozhlédnouti.
Orientovati se bylo dosud nemožno.
Řečiště potoka, nyní mnohem širší, umožňovalo, že vlny
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pomaleji tu mohly plynouti. Několik kmenů a pařezů stromů, kteréž
byly vyvráceny na horním toku téhož, unášeny byly mírnou
rychlostí.
Červnové jitro toto bylo dosti chladné. Uprchlíci chvěli se
zimou ve svém oděvu promočeném. Bylo již záhodno a nejvýše na
čase, aby mohli uchýliti se do nějakého úkrytu, kdež by mohli oděv
osušiti.
As o 5. hodině uzřeli, že poslední vrcholky ustoupily nízkým
břehům, za nimiž prostírala se pustá rovina. Foiba, tekouc na konci
řečištěm téměř půl míle širokým, rozlévala se konečně v takové
šíři, že tok její byl tu spíše laguně podobný. V pozadí, na západě,
objevilo se několik bárek, z nichž některé ještě byly zakotveny,
kdežto jiné při ranním větříku k plavbě se již chystaly. Jich objevení
zdálo se svědčiti, že laguna tato jest jen zálivem hluboko do pobřeží
vnikajícím. Moře nebylo zajisté již vzdálené i bylo záhodno
dostihnouti ho co nejdříve. Útulku u rybářů oněch žádati nebylo
by však opatrno. Značilo by to odvážiti se v nebezpečí, že budou
vydáni — jestliže rybáři již zpraveni byli o jich útěku — rakouským
četníkům, kteříž zajisté již po nich pátrali a v okolním kraji hlídku
konali.
Matyáš Sandorf nevěděl, co dále činiti, když tu kmen, zachytiv
se o jakýsi kořen pod hladinou vodní, na levém břehu laguny náhle se
zastavil. Kořeny jeho připialy se v tyto pahýly, pod vodou čnějící tak,
že kmen položil se nehybně proti břehu, jako loď kotvou upevněná.
Hrabě Sandorf vystoupil na břeh velice opatrně; chtěl se dříve
přesvědčiti, že jich nikdo nepozoruje.
Pokud zrakem se mohl rozhlednouti, neviděl nikoho, rybáře ni
jiného obyvatele tohoto břehu laguny.
A přece dlel na blízku sotva dvě stě kroků vzdálen člověk, jenž
leže na písku, mohl odtud uprchlíky zcela dobře pozorovati.
Hrabě Sandorf, maje se za bezpečna, sestoupil opět až ke kmeni,
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chopil se druha svého a odnesl jej na ramenou na břeh, aniž věděl, na
jakém místě se nalézá a jakým směrem se dále má ubírati.
V pravdě tato rozsáhlá hladina vodní, do níž potok končil,
nebyla ni lagunou ni jezerem, nýbrž skutečným zálivem, jenž v době
přílivu vodou se zcela naplňoval.
Toku, jenž tu — na západním pobřeží istrijském mezi Orserou a
Rovinjí — ústil, dáno zde jméno průplav limský, neboť nikdo ovšem
nevěděl, že jsou to vlny Foiby, kteréž, řítíce se v době velikých lijáků
zmíněnou jeskyní podzemní, tuto do průplavu se vlévají.
Několik kroků od místa, kde uprchlíci přistáli, stála chýše
některého lovce. Tam uchýlil se hrabě Matyáš Sandorf a Štěpán
Bathory, když se poněkud byli zotavili a sil nabyli. Svlékli oděv,
kterýž paprsky slunce osušiti měly a vyčkávali, co dále se stane.
Rybářské bárky vypluly zatím z průplavu limského. Pokud zrak
mohl dohlédnouti, byla země pustá.
Nyní povstal muž, jenž byl svědkem výjevu onoho, přiblížil se
k chýši, jako by chtěl se o všem lépe přesvědčiti, a zmizel pak za
mírným návrším na straně jižní.
Tři hodiny poté Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory oblekli opět
oděv, poněkud sice ještě vlhký, bylo však nutno, vydati se již dále.
„Nemůžeme déle zůstati v této chýši,“ pravil Štěpán Bathory.
„Jsi dosti silným, abys mohl další cestu nastoupiti?“ tázal se
Matyáš Sandorf.
„Jsem hladem téměř vysílen!“
„Musíme se tudíž pokusiti o to, dostihnouti pobřeží. Snad
naskytne se nám tam příležitost, opatřiti si potravu a snad i odplouti.
Nuže, pojď, Štěpáne!“
A oba opustili chýši, seslabeni spíše hladem nežli únavou.

VIII.
Stíhání

Hrabě Sandorf měl v úmyslu, sledovati jižní břeh průplavu limského
a dostihnouti takto břehu mořského.
Kraj byl sice opuštěn, byl však prorýván četnými potoky, jichž
vlny vesměs k zálivu spěly.
Tato síť vodní proměňovala celý kruh země, hraničící se zálivem
tím, v jediný téměř močál, jenž neposkytoval nikde pevné opory.
Uprchlíci obrátili se tudíž přímo k jihu; směr bylo jim lze poznati
podle slunce, pozvolna nad obzorem vystupujícího.
Dvě hodiny kráčel takto Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory, aniž
potkali jedinou bytost lidskou; nemohli však též ukojiti hlad, jenž je
mučil.
Konečně octli se v krajině méně pusté. Přišli k cestě, jež
probíhala krajem od východu k západu a spatřili za ní mílový kámen,
z něhož však nemohli seznati nikterak, kterou krajinou nazdařbůh se
ubírají. Avšak několik řad keřů morušových a poněkud dále i pole
prosem oseté, dovolilo jim, ne-li hlad zcela ukojiti, aspoň žaludek na
čas oklamati.
Mohli takto dostihnouti aspoň pobřeží dříve, než by klesli
vyhladověni. Avšak poněvadž země tato byla obydlenou — pole
dokazovala, že zde ruce lidské pracovaly — musili býti přichystáni, že
i s lidmi se setkají.
Stalo se tak o poledni. As pět nebo šest chodců objevilo se na
cestě.
Z opatrnosti chtěl se jim hrabě Sandorf vyhnouti. Na štěstí
spatřil as padesát kroků na levo od silnice dvorec, jenž z valné části v
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troskách se nalézal. Tam uchýlili se oba, drive než byli zpozorováni,
a ukryli se v jakémsi temném sklepení, sloužícím za zásobárnu neb
špižírnu. Kdyby některý chodec byl se před tímto dvorcem zastavil,
nemohli být zde zpozorováni; byli však nuceni, prodlíti tu až do noci.
Zmínění chodci byli dílem rolníci, dílem dělníci ze soliváren.
První hnali stádo husí, nepochybně na trh do některého města nebo
vesnice, jež nemohly býti od průplavu limského příliš vzdáleny.
Ženy i muži měli přímořský kroj, se šperky, penízky,
náušnicemi, křížky na prsou a filigranovými pracemi i závěsky, jež
obyčejně zdobí oděv obou pohlaví. Dělníci oděni byli mnohem
jednodušeji, nesli pytle na zádech a v ruce měli hole. Šli dle všeho do
práce do blízkých soliváren.
Někteří, přišedše před opuštěný dvorec, stanuli na chvíli, ano
usedli na práh dveří. Hovořili hlasitě a velmi živě, avšak jen o věcech,
jež týkaly se jich zaměstnání.
Oba uprchlíci, schouleni v koutě, naslouchali pozorně.
Snad již tito lidé zpraveni byli o jejich útěku a mluvili o něm?
Snad prohodí i několik slov, z nichž hrabě Sandorf a druh jeho
budou moci seznati, ve kterém kraji Istrie se octli?
Leč ani slova nebylo o tom proneseno, bylo tudíž nutno,
obmeziti se na pouhé domněnky.
„Tito venkované nezmiňují se o našem útěku,“ prohodil hrabě
Matyáš Sandorf, „nevědí dosud as ničeho o něm!“
„To ovšem bylo by důkazem,“ odvětil Štěpán Bathory, „že jsme
již dosti daleko od pevnosti vzdáleni. Nepřekvapuje mne to ovšem,
pomyslím-li na rychlost proudu, jenž pod zemí nás unášel.“
„Ano, tak tomu as jest!“ odvětil hrabě Sandorf.
Avšak za dvě hodiny na to slyšeli, jak nějací dělníci, jdouce
kolem dvorce, aniž se tu zastavili, mluví o oddělení četnickém, kteréž
před branou městskou byli spatřili.
Před branou kterého města? … Dělníci je nejmenovali.
To, co tuto slyšeli, musilo však uprchlíky znepokojiti. Jestliže

VIII. 113
četníci ve větším počtu procházeli krajem, bylo nepochybno, že je
stíhají.
„A přece,“ pravil Štěpán Bathory, „musilo se z okolností, za
kterých jsme uprchli, souditi, že jsme zahynuli. Podivno tudíž, že nás
pronásledují…“
„Nebudou nás pokládati za mrtvé dříve, dokud nenaleznou naše
mrtvoly,“ odvětil hrabě Sandorf.
Nechť tomu tak či onak, nebylo již pochyby, že policie vyvíjela
horlivou činnost a že po uprchlících pátrala. Rozhodli se proto,
zůstati ve dvorci skryti až do noci. Hlad je opět mučil, leč přes to
neodvážili se opustiti svoji skrýši a — dobře učinili.
As o páté hodině odpolední dupot koní zazněl na cestě, po níž
se četa jezdců ke dvorci blížila.
Hrabě Sandorf, jenž schýlen doplížil se až ke vratům dvora,
vrátil se rychle ke svému druhu a vtáhl ho do nejtemnějšího kouta
sklepení. Tam ukryli se oba pod hromadou lupení a chovali se zcela
tiše. Půl tuctu četníků, vedených strážmistrem, jelo po silnici smírem
k východu. Zdaliž se ve dvorci zastaví? Hrabě Sandorf tázal se tak s
nemalou obavou. Kdyby četníci prohledali tento polozřícený dům,
nalezli by zajisté osoby v něm ukryté.
A četa jich tu skutečně stanula. Strážmistr ji zastavil. Dva četníci
a on sestoupili s koně, ostatní zůstali v sedle.
Těmto dán rozkaz, aby projeli krajem, s průplavem limským
sousedícím, aby jej prohlédli, a na to aby se vrátili ke dvorci, kdež
budou do sedmi hodin večer očekáváni.
Čtyři četníci na rozkaz tento ihned odjeli. Strážmistr a druzí dva
četníci přivázali koně své ke mříži, jež dvorec obkličovala. Pak usedli
venku a rozhovořili se. Uprchlíci mohli ze svého úkrytu vše slyšeti,
co četníci mluvili.
„Dnes večer vrátíme se do města a obdržíme tam rozkazy pro
noční službu,“ odvětil strážmistr na otázku jednoho z četníků.
„Snad dojdou telegraficky z Terstu již nové zprávy.“
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Město blízké nebylo tudíž Terst: hrabě Sandorf si to dobře vryl
v paměť.
„Nemohlo by se státi“ prohodil druhý četník, „že uprchlíci, co
je tuto hledáme, obrátili se směrem opačným a dostihli již pobřeží
zálivu kvarnerského?“
„Jest to ovšem možno,“ odvětil prvý četník, „neboť pobřeží ono
zdálo se snad uprchlíkům skýtati větší bezpečnost, než tyto břehy.“
„Učinili-li tak,“ doložil strážmistr, „vydali se rovněž v nebezpečí,
že budou vypátráni, neboť celé pobřeží jest střeženo od jednoho
konce země ke druhému.“
Druhá věc, jež musila býti zapamatována: hrabě Sandorf a jeho
druh nalézali se tedy ještě na západním pobřeží Istrie, na břehu moře
jaderského, a nikoli na pobřeží protějšího zálivu, jenž sahá až ke Rěce
a hluboko do země vniká.
„Po uprchlících pátrati se bude zajisté i v solivárnách piranských
a koperských,“ pokračoval strážmistr, „neboť lze se snadno v nich
ukrýti, bárky se zmocniti a pak Jaderské moře směrem k Benátkám
nebo ku Rimini přeplouti.“
„Byli by lépe učinili, kdyby byli zůstali v žaláři!“ odvětil jeden z
četníků s filosofickým klidem.
„Ovšem,“ dodal druhý, „dříve nebo později budou přece
vypátráni, jestliže mrtvoly jejich nebudou z Foiby vyloveny! Byl by
aspoň již všemu konec a my nemusili bychom se v takovém vedru za
nimi honiti!“
„A kdo ví, zda skutečně již není všemu konec?“ odvětil
strážmistr. „Foiba snad sama vykonala popravu. Odsouzenci nemohli
zvoliti v době rozvodnění potoka horší cestu k útěku!“
Foiba bylo tudíž jméno potoka, jenž hraběte Sandorfa a druha
jeho vlnami svými v podzemní jeskyni byl unášel. Pevnost pazinská
byla to tedy, do níž byli dopraveni po svém zatčení, v níž byli
uvězněni a odsouzeni! Z věže její podnikli tudíž útěk! Tam byli
by též odpraveni bývali. Hrabě Sandorf dobře znal Pazin. Byli tedy
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zpraveni konečně o věci pro ně tak důležité a nemusili již na zdař
Bůh ubírati se poloostrovem Istrijským, byl-li útěk vůbec ještě
možným!
Četníci nešířili se dále ve svém hovoru; leč několika slovy oněmi
dověděli se uprchlíci již vše; co si věděti přáli — vyjímaje snad to,
jak jmenuje se město, blízko průplavu limského na pobřeží moře
Jaderského ležící.
Zatím strážmistr povstal. Procházel se kolem ohrady dvorce,
aby se rozhlédl, zdaž četníci dříve odeslaní se již nevracejí. Dvakráte
neb třikráte vstoupil do pobořené budovy a prohlédl jednotlivé její
místnosti, čině tak ale spíše ze zvyku nežli z podezření, že by tu
stíhaní mohli býti ukryti. Přišel též až ke dveřím sklepení, v němž
byl by uprchlíky zajisté spatřil, kdyby v něm nebyla vládla úplná
temnota. Ano vstoupil i do místnosti té a dotkl se bodákem svým
hromady lupení, v níž uprchlíci byli skryti, aniž však jich zasáhl.
Ve chvíli té Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory prožili veškeré
stupně obav, strachu a úzkosti. Byli však odhodláni draze zaprodati
život svůj, kdyby zde skutečně byli vypátráni.
Zamýšleli pro případ ten vrhnouti se na strážmistra, použiti
překvapení jeho, vyrvati mu zbraň, útočiti naň i na dva druhé četníky
a zabiti je nebo dáti se od nich zabiti.
Strážmistr však v okamžiku tom byl již vyvolán ven a opustil
sklepení dříve, nežli něco podezřelého zpozoroval. Čtyři četníci,
vyslaní na hlídku, byli se vrátili ke dvoci. Přes veškeré své úsilí
nenalezli v celém kraji, ohraničeném průplavem, pobřežím a silnicí,
stopy po uprchlících.
Nevraceli se však sami. Jakýsi muž je doprovázel.
Byl to jistý Španěl, jenž pracoval obyčejně v sousedních
solivárnách. Vracel se právě k městu, když jej četníci potkali.
Poněvadž jim děl, že prošel celým pruhem země mezi městem a
solivárnami, rozhodli se přivésti jej k strážmistrovi, aby se ho
dotazoval. Muž se nevzpíral jiti s nimi.

116 Nový hrabě Monte Kristo
Když octl se tváří v tvář strážmistrovi, tázal se ho tento, zdaž
dělníci v solivárnách nezpozorovali dva cizince.
„Nikoli,“ odvětil muž ten, „avšak když dnes ráno opustil jsem
město, viděl jsem dva muže vystoupiti na břeh na konci průplavu“
„Dva muže, díš?“ tázal se strážmistr.
„Ano, avšak poněvadž všichni na venkove domnívali se, že
poprava byla vykonána dnes ráno v žaláři pazinském a poněvadž
nikdo nevěděl dosud o útěku vězňů, nevšímal jsem si příliš těchto
dvou mužů. Nyní teprve vím, oč se jedná. Nedivil bych se, kdyby
oba ti lidé byli uprchlíky.“
Hrabě Sandorf a Štěpán Bathory slyšeli v úkrytu svém dobře
každé slovo tohoto rozhovoru, jenž byl pro ně tak důležit. Byli tudíž
přece zpozorováni, když na břeh vystupovali.
„Jak se jmenuješ?“ tázal se strážmistr dále.
„Karpena, jsem dělníkem v blízkých solivárnách.“
„Poznal bys opět muže, kteréž jsi dnes ráno u průplavu spatřil?“
„Ano… snad!“
„Půjdeš do města, učiníš tam oznámení o tom, co jsi viděl, a
budeš policii po ruce.“
„Učiním, jak přikazujete.“
„Víš, že vypsáno jest pět tisíc zlatých odměny pro toho, kdo
uprchlíky vypátrá?“
„Pět tisíc zlatých!“
„A že káznice čeká toho, kdož by je u sebe skrýval?“
„Slyším to od vás po prvé.“
„Jdi nyní!“ děl strážmistr.
Výpovědi Španělovy měly aspoň za následek, že četníci dvorec
opustili. Strážmistr poručil lidem svým vsednouti do sedla, a ač noc
již nastávala, odjela celá četa, aby bedlivěji prohledala pobřeží
průplavu.
Karpena vydal se ihned na cestu do města, koje se nadějí, že
vyzíská si, bude-li mu štěstí jen poněkud přáti, vypátráním uprchlíků
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značnou odměnu. Ze statků hraběte Sandorfa mohla se odměna
taková snadno uhraditi!
Hrabě Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory zůstali však ještě po
nějakou dobu ve sklepení skryti. Věděli nyní, že četníci jsou jim na
stopě, že byli spatřeni a že budou snad opět zpozorováni i poznáni:
slovem, že půda istrijská neskýtá jim již řádné bezpečnosti. Bylo
proto nutno opustiti zemi tu co nejdříve a prchnouti buď do Itálie
přes moře Jaderské nebo uniknouti přes Dalmácii mimo obvod říše
rakouské.
Prvý směr poskytoval sice naděje ve zdar, s podmínkou ovšem,
že by se uprchlíkům podařilo zmocniti se některé bárky nebo že by se
jim zdařilo přiměti některého rybáře k tomu, by je převezl na druhý
břeh moře Jaderského.
Zvolen tento směr. O půl deváté hodině, když večer byl dosti
temný, hrabě Matyáš Sandorf a jeho druh, opustivše pobořený
dvorec, vydali se na cestu směrem východním, aby dostihli břehů
moře.
Silnici však opustiti nesměli, nechtěli-li ocitnouti se v močálech.
Avšak sledovali-li stále tuto cestu, musili konečně dojiti města, kteréž
silnice tato spojovala se srdcem země. To značilo vydati se v největší
nebezpečí. Jinak však jednati nebylo možno.
As o půl desáté hodině počaly vystupovati v temnotách na dálku
as čtvrt míle obrysy města. Nebylo možná však rozeznati nic bližšího.
Bylo viděti jen skupinu domů na nesmírném, mohutném
skalisku. Skála toto ovládá moře a pod ní prostírá se přístav; nad
městem vztyčuje se vysoká zvonice, kteráž v temnotě zdála se býti
rozměrů mnohem větších.
Matyáš Sandorf nehodlal vstoupiti do města, kdež by přítomnost
dvou cizinců byla záhy zpozorována a oznámena. Jednalo se tudíž
o to, obejiti zdi městské a dosáhnouti, možno-li, na některém místě
samého břehu mořského.
Uprchlíci učinili tak, byli však od počátku již sledováni z jisté
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dálky mužem, který byl je spatřil již na břehu průplavu limského,
— Karpenou totiž, jehož výpovědi, před strážmistrem pronesené,
uprchlíci sami byli slyšeli.
Skutečně, Španěl když se vracel ke svému domovu, byl se na
cestě zastavil a ukryl, aby ze své skrýše lépe mohl pozorovati, co se na
cestě děje a kdo po ní kráčí. Náhoda uvedla jej takto opět na stopu
uprchlíků.
Skoro v tomtéž okamžiku četa policejních strážníků, jež
opouštěla bránu městskou, hrozila jim cestu zatarasiti. Byl nejvyšší
čas, aby se uchýlili spěšně stranou od cesty; proto dali se rychle
směrem ku břehu podél zdí přístavních.
Na břehu stál skrovný domek rybářův s malými, osvětlenými
okny. Dveře byly pootevřeny. Jestli Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory
zde nenaleznou útulku, nebude-li jich rybář chtíti přijati, pak jsou
nezbytně ztraceni.
Hledati však v domku tom úkrytu, značilo: dáti vše, i život v
sázku a všeho se odvážiti. Váhati ni otáleli však déle již nemohli.
Hrabě Sandorf a jeho druh spěchali ke vchodu domku, zastavili
se však na prahu.
V jizbě spravoval jakýsi muž síť při záři lodní svítilny.
„Příteli,“ děl hrabě Sandorf, „rcete mi laskavě, jak jmenuje se
toto město?“
„Rovinj.“
„A ke komu právě vstupujeme?“
„K rybáři Ondřeji Ferratu.“
„Poskytl by nám Ondřej Ferrato útulek pro tuto noc?“
Ondřej Ferrato pohledl na oba muže, přistoupil ke dveřím a
zpozoroval odtud četu strážníků, kteří se právě na rohu přístavní
zdi objevili. Uhodl nepochybně, kdo se pohostinství jeho dovolává
a seznal, že by uprchlíci byli ztraceni, kdyby otálel prosbě jejich
vyhověti.
„Vstupte!“ pravil.
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Uprchlíci váhali však práh překročiti.
„Příteli,“ pravil hrabě Sandorf, „odměna pěti tisíc zlatých
vypsána jest tomu, kdož vypátrá a vydá odsouzence, kteří prchli z
věže Pazinské!“
„Vím o tom.“
„A káznice hrozí tomu, kdo by je u sebe ukryl.“
„Vím taktéž o tom!“
„Mohl byste nás vydati…“
„Řekl jsem, byste vstoupili, vstupte tedy!“ odvětil rybář.
A Ondřej Ferrato zavřel za sebou i za uprchlíky dveře právě v
okamžiku, kdy četa strážníků již kolem domu kráčela.

IX.
V domku rybářově

Ondřej Ferrato byl Korsikán, rodem ze Santa Manzy, malého to
přístavu v okresu sartenském, jenž leží za výběžkem jižní části
ostrova.
Přístav ten, jakož i přístav bastijský a přístav města Porta Vecchia
jsou jediné přístavy na tomto východním pobřeží Korsiky, kteréž as
před 1000 lety bylo rozerváno, nyní však, stálým účinkem proudů
mořských a omíláním vln vždy více se vyrovnává předhoří a výběžky
se otupují, zálivy se zanášejí, rozsedliny se vyplňují.
Tam v Santa Manze, na úzkém pruhu moře mezi Korsikou
a územím italským, někdy až mezi skalinami průlivu sv.
Bonifáce (mezi Sardinií a Korsikou) vykonával Ondřej Ferrato svou
živnost rybářskou.
Před dvaceti lety pojal za ženu mladou dívku ze Sartene, jež po
dvou letech obdařila ho dceruškou, kteráž pokřtěna byla na jméno
Marie.
Práce rybářů jest dosti krušná, zvláště když k rybářství pojí se
též lov korálů, k vůli nimž dlužno se ponořiti k úskalím na dně v
nejnebezpečnějších místech průplavu. Ondřej Ferrato byl však muž
odvážný, silný, neúnavný a obratný při používání všech druhů sítí.
Živnost jeho kvetla. Žena, čilá a rozumná, vedla řádně hospodářství v
malém domku v Santa Manze. Oba umějíce čísti, psáti a počítati, byli
poměrně dosti vzdělaní, máme-li na mysli, že z 260.000 obyvatelů
korsických neumí dosud, jak statistika udává, 150.000 lidí čísti ani
psáti.
Mimo to byl Ondřej Ferrato smýšlení francouzského, ač byl
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původu vlašského jako většina korsických obyvatelů. A tato okolnost
v době oné zjednala mu v okresu tom jistou nepřízeň.
Skutečně kraj ten, ležící v nejjižnější části ostrova, daleko od
Bastie, daleko od Ajaccia, daleko od ústředních míst správy politické
a soudnictví, jeví se dosud nepřístupným a uzavřeným ke všemu,
co není italským neb sardinským. Tyto politování hodné poměry
mohou změniti jen nová pokolení, v jiných názorech vychovaná.
K rodině Ferratově chovali tudíž obyvatelé v kraji tom, jak řečeno,
nepřízeň více méně zjevnou. Avšak na Korsice od nepřízně k
nepřátelství a k zášti není daleko, od zášti pak k násilnictví ještě méně.
Několik okolností nahodilých způsobilo konečně zjevnou roztržku.
Jednoho dne Ondřej Ferrato, jehož trpělivost byla již vyčerpána,
zabil v návalu hněvu jistého člověka, povahy dosti bídácké, jenž jej
byl ohrožoval. Musil proto prchnouti.
Leč Ondřej Ferrato nebyl povahy takové, aby jako jiní byl prchl
do divokých pustin a lesů korsických, aby žil v stálém zápasu s policií
neb s druhy a přáteli zabitého a aby v krvavé pomstě dále pokračoval,
až by jeho samého byla zastihla.
Rozhodl se opustit zemi a odplul potají z Korsiky ke břehům
sardinským. Jeho žena, prodavši domek v Santa Manze, nábytek,
bárku i sítě, odebrala se s dceruškou svojí v krátké době za ním.
Ondřej Ferrato byl odhodlán, nevrátiti se nikdy do své země rodné.
Ostatně vražda ta, ač vykonána byla v nutné sebeobraně, tížila
velice svědomí rybáře. Jsa poněkud názorů pověrčivých, kteréž mu
již od mládí byly vštěpovány, přál si za čin svůj pokání činiti a
uraženou spravedlnost usmířiti. Myslil, že zavraždění člověka
odpuštěno mu bude teprve tenkráte, až zachrání život jiného člověka,
byť by tím i život svůj vydal v nebezpečí. Byl odhodlán učiniti tak,
jakmile by se mu příležitost k tomu naskytla.
Avšak opustiv Korsiku, neprodlel Ondřej Ferrato dlouho v
Sardinii, kdež byl by mohl býti snadno vypátrán. Neobával se sice
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o sebe, jsa rázným a statečným, chvěl se však o své drahé, kteří by
pomstou, již tam rodina na rodině vykonává, nejvíce mohli utrpěti.
Očekával tudíž okamžik vhodný, by nevzbudil nedůvěru nebo
podezření a odplul pak do Itálie. V Ankoně naskytla se mu příležitost
přeplouti moře Jaderské a vystoupiti na břeh istrijský. Použil jí.
Tyto okolnosti byly tudíž příčinou, že Korsikán tento usadil se
v malém přístavu rovinjském. Od 17 let prováděl opět svou živnost
rybářskou, čímž podařilo se mu zajistiti si opět život dosti
bezstarostný. Za devět let po jeho příchodu narodil se mu synáček,
jenž byl nazván Ludvíkem, jehož narození však bylo příčinou smrti
matčiny.
Od doby té, co stal se vdovcem, žil Ondřej Ferrato jediné své
dceři a svému synu. Marie, nyní osmnáct let stará, byla osmiletému
bratru svému zároveň i matkou. A nehledě k žalu nad ztrátou
statečné své družky, byl Ferrato dosti šťastným, jak jen se jím člověk
prací a vědomím vykonané povinnosti státi může. Byl milován v
celém kraji, jsa ke všem ochoten a každému dobrou radou po ruce.
Jest nám již známo, že byl považován za velice obratného ve
své živnosti. V této řadě úskalí, vinoucí se podél pobřeží istrijského,
nemusil litovati dobrých lovů v zálivu před Santa Manzou a v průlivu
sv. Bonifáce. Vyznal se záhy dobře také v těchto vodách, kdež
mluvilo se tímtéž jazykem, jako na Korsice. K užitku, jaký mu lov
v těchto rybami bohatých vodách přinášel, pojila se i odměna za
to, že co lodivod provázel lodi v nebezpečných místech pobřeží od
Pulje až k Terstu. V domku jeho bylo lze tudíž viděti vždy chudé,
kteříž podpory jeho nikoli nadarmo se dovolávali. Dcera jeho Marie
podporovala jej horlivě v tomto díle milosrdenství.
Avšak rybář ze Santa Manzy nezapomněl slibu, který si byl
učinil: život za život.
Zničil život jednoho člověka. Musil tudíž život jiného člověka
zachrániti.
Protož, když uprchlíci octli se na prahu domku, neváhal, ač

124 Nový hrabě Monte Kristo
věděl, kdo jsou a jaký trest mu hrozí, a zvolal k nim: „Vstupte!“ dodav
po té ihned: „Nechť bůh nás všecky chrání!“
Četa strážníků kráčela však kolem domku rybářova, ani se tu
nezastavivši. Hrabě Sandorf a Štěpán Bathory tudíž v domku
rybářově měli se za bezpečny aspoň pro několik hodin nočních.
Dům ten vystavěn byl mimo město, as pět set kroků ode zdí
městských za přístavem na vrstvě skalní, jež vztyčovala se nad
břehem. Nedaleko od místa toho bily vlny mořské o skalní břehy;
moře zdálo se na obzoru býti toliko oblohou k němu se sklánějící
ohraničeno. Na jihozápadu, v mírném zaokrouhlení, vnikalo do
moře předhoří, jehož záhyb tvoří nevelkou rejdu rovinjskou.
Přízemní domek se čtyřmi jizbami, z nichž dvě vpředu, dvě
vzadu se nacházely, a kůlna pokryta šindelem, v níž ukryto bylo
nářadí rybářské, tvořily celý majetek Ondřeje Ferrata. Lodice jeho
byla as 30 stop dlouhá a opatřena vysokým stěžněm a plachtami,
hodila se výborně pro rybolov. Nepoužívalo-li se jí, byla uvnitř
vodou naplněna a mezi skalisky ukryta; dostati se k ní bylo možno
jen pomocí malé kocábky, jež jinak bývala na břeh vytažena. Za
domem byl polokruhový ohražený prostor, v němž mezi olivami
a morušemi rostly zeleniny. Živým plotem oddělena byla zahrádka
tato od potůčka, sotva šest stop širokého.
Takým byl skromný, pohostinský příbytek, do něhož
prozřetelnost uprchlíky uvedla, takým byl hostitel, jenž svobodu
svoji v nebezpečí vydával, aby jim útulku poskytnouti mohl.
Sotva se dveře za nim zavřely, rozhlížel se hrabě Sandorf a
Štěpán Bathory po jizbě, do níž je rybář nejdříve uvedl.
Síň tato byla v domku největší a opatřena nábytkem u velké
čistotě udržovaným, což svědčilo o vkusu a pečlivosti bedlivé
hospodyně.
„Především — pojíte něčeho?“ tázal se Ondřej Ferrato.
„Ano zmíráme hlady,“ odvětil hrabě Sandorf. „Po dvanáct hodin
nepojedli jsme ničeho.“
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„Slyšela jsi, Marie!“ zvolal rybář.
Ve chvíli na to prostřela dívka na stůl bílý ubrus, přinesla dva
ubrousky, solené maso vepřové, sušenou rybu, chléb, láhev domácího
vína a dvě sklenky. Lampa „veglione“ zvaná (to jest lampa olejová s
třemi knoty a plaménky) osvětlovala jizbu.
Hrabě Sandorf a Štěpán Bathory usedli ihned ku stolu; síly jejich
byly již vyčerpány.
„A vy?“ tázali se rybáře.
„My již večeřeli,“ odvětil Ondřej Ferrato.
Vyhladovělí shltali — to jediné jest slovo vhodné — záhy jídlo,
jež jim tak upřímně a dobrosrdečné bylo nabídnuto.
Avšak pojídajíce, pozorovali stále rybáře, dceru i syna jeho, kteří
usedli v koutě jizby, patříce na ně, aniž slova pronesli.
Ondřej Ferrato mohl být tehdy as dvaačtyřicet let stár. Byl to
muž vážného, ano poněkud zasmušilého pohledu, výrazných rysů,
tváře opálené, temného, avšak živého zraku. Nosil kroj rybářův moře
jaderského, pod nímž jevilo se mohutné a silné tělo.
Marie, jejíž postava upomínala rybáře na zesnulou jeho ženu,
byla půvabných tvarů, spíše krásná nežli hezká, měla žárem planoucí
tmavé oči i tmavý vlas, pleť její svědčila o ohnivosti korsické krve.
Povinnosti, které již od mládí svého konati musila, učinily z ní dívku
vážnou; v jejím chování i v každém pohybu jejím jevil se klid z
chladné rozvahy vyplývající.
Vše svědčilo u ní o odhodlanosti, kterou dovedla si zachovati v
jakýchkoli okolnostech, jež osud jí uchystal.
Několikráte již mladí rybáři žádali za ruku její, ona odmítla však
vždy, nechtějíc o vdavkách slyšeti. Celý život její náležel otci jejímu
a dítěti, jež jí tak ku srdci přirostlo.
Ludvík byl hoch rovněž neohrožený, bedlivý a pracovitý,
rybářské práci byl již dobře uvykl. Provázel otce svého při rybolovu, i
kdykoli týž cizí lodě do přístavu vodil, maje při tom hlavu nepokrytu,
vzdoruje větru i dešti. Bylo viděti, že stane se z něho později statný,
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zdravý a více nežli smělý muž, jenž bez bázně se v nebezpečí vydává,
ano s ním si zahrává.
Miloval svého otce. Sestru svoji zbožňoval.
Hrabě Sandorf pozoroval tyto tři bytosti, jež tak něžná a
dojemná láska pojila, velmi bedlivě. Nepochyboval již, že octli se u
lidí dobrých, kterým lze se svěřiti.
Když uprchlíci byli pojedli, povstal Ondřej Ferrato a přistoupiv
k nim, pravil prostě:
„Jděte spát, panové. Nikdo netuší, že jste zde. Zítra uvidíme, co
dále bude možno činiti.“
„Nikoli, Ondřeji Ferrato!“ odvětil hrabě Sandorf. „Nyní hlad náš
jest ukojen! Nabyli jsme opět svých sil! Opustíme proto ihned tento
dům, v němž naše přítomnost jest tak velikým nebezpečím pro vás i
vaší rodinu!“
„Ano, odejděmež,“ dodal Štěpán Bathory. „Bůh odměň vás za
vše, co jste pro nás učinil!“
„Jděte spát, nelze jinak!“ pravil rybář. „Celé pobřeží jest tento
večer střeženo. Veškeré přístavy jsou na rozkaz uzavřeny. Tuto noc
nelze nic činiti.“
„Budiž tedy tak, chcete-li tomu!“ odvětil hrabě Sandorf.
„Chci tomu!“
„Jen slovo ještě! Od které doby jest nás útěk znám?“
„Od dnešního rána!“ odvětil Ondřej Ferrato „Avšak ve věži
Pazinské byli jste čtyři… Nyní jste pouze dva. Jak se praví, byl třetí
vězeň propuštěn…“
„Sarkany!“ zvolal Matyáš Sandorf, potlačuje stěží hněv, jenž se
ho zmocňoval, když připomenul si toto jméno proklaté.
„A čtvrtý? …“ tázal se Štěpán Bathory, aniž se odvážil větu
dokončiti.
„Čtvrtý vězeň ještě žije,“ odvětil Ondřej Ferrato. „Poprava byla
odročena.“
„Žije!“zvolal Štěpán Bathory.
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„Ano!“ prohodil hrabě Sandorf posměšně a trpce zároveň.
„Čekají, až nás opět dostihnou, aby nám dopřáli radosti, zemříti
společně!“
„Marie,“ pravil rybář, „odveď naše hosty do jizby vzadu ku plotu
vedoucí, ale nerozsvěcuj! Není třeba, aby dnes večer bylo vidět v
jizbě té z věnčí světlo. Po té můžeš odebrati se na lože. Já a Ludvík
budeme bdíti!“
„Ano, otče!“ děl hoch.
„Pojďte, pánové!“ pravila dívka.
Hrabě Matyáš Sandorf a druh jeho stiskli srdečně pravici
rybářovu.
Po té odebrali se do jizby, kdež očekávaly je dvě žíněnky, na něž
mohli konečně ulehnouti po tolika námahách a útrapách.
Zatím opustil Ondřej Ferrato se svým synem domek. Chtěl se
přesvědčiti, že nikdo na blízku, na břehu neb za potokem neslídí a
dům nestřeží. Nenalezl nikoho. Uprchlíci mohli tudíž klidně až do
svítání odpočívati.
Noc uplynula bez všeliké příhody. Rybář vyšel ještě několikráte
z domu. Nespatřil nikde nic podezřelého.
Druhého dne, 18. června, odebral se Ondřej Ferrato mezi tím,
co hosté jeho ještě spali, až do středu města a na nábřeží přístavní, aby
dověděl se nových zpráv. Na mnohých místech kupili se zvědavci
spolu hovořící.
Plakáty, od včerejška nalepené, oznamovaly útěk vězňů,
zmiňovaly se o slíbené odměně i trestu, hrozícím osobám, jež by
uprchlíky přechovávaly. Návěští tato byla předmětem rozhovorů.
Lidé promlouvali o nich, sdělovali si novinky, opakovali pověsti a
domněnky, z nichž však nebylo lze něčeho určitého neb nového
se dověděti. Nic nenasvědčovalo tomu, že hrabě Sandorf a druh
jeho zpozorováni byli v okolí, ano nikdo netušil ani, že dlí v kraji
rovinjském.
Avšak as o deváté hodině, když strážmistr a lidé jeho byli opět

128 Nový hrabě Monte Kristo
do Rovinje po noční své hlídce přibyli, rozšířila se po městě pověst,
že dva cizinci zpozorováni byli čtyřiadvacet hodin před tím na břehu
průplavu limského. Četníci projeli celým krajem až k moři, pátrajíce
po stopě uprchlíků, leč marně.
Žádná známka nenasvědčovala tomu, kterým směrem se dali.
Podařilo se jim snad dostihnouti pobřeží, zmocniti se některé bárky
a vystoupiti na jiném místě Istrie, nebo dokonce přeplouti moře a
uprchnouti vůbec mimo hranice rakouské? Dle všeho se tak souditi
musilo.
„Stát uspoří aspoň pět tisíc zlatých!“ pravili jedni.
„A peněz těchto může býti lépe použito nežli za odměnu
udavačům!“
„Zajisté! Odsouzencům podaří se zajisté uprchnouti!“
„Uprchnouti! Co myslíte? Neníť jim toho již třeba. Jsou jistě již
na druhé straně a v bezpečnosti!“
Soudí-li se podle projevů takých a podle hovoru podobného,
vedeného v skupinách rolníků, dělníků a měšťáků, klonilo se mínění
veřejné spíše na prospěch obžalovaných, aspoň mezi těmi obyvateli
přímořskými, kteříž byli původu slovanského nebo vlašského.
Rakouští úřadníci nemohli tudíž očekávati, že někdo z občanův
těchto zprávu o uprchlících podá. Nezanedbali však ničeho, aby je
vypátrali. Veškerá stráž a veškeré mužstvo četnické bylo již záhy z
rána rozesláno na veškeré strany a mezi Rovinjí, Pazinem a Terstem
vyměňovány neustále telegrafické depeše.
Když se Ondřej Ferrato o jedenácté hodině do domku svého
vrátil, přinesl tyto novinky, kteréž uprchlíky mohly spíše potěšiti
nežli zarmoutiti.
Hrabě Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory, jimž Marie do jizby, v
níž noc strávili, snídaní přinesla, pojídali je právě, když se rybář vrátil.
Několik hodin spánku, syté pokrmy a veškerá ta péče o ně navrátily
jim opět síly a vyhladily veškeré stopy únavy.
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„Nuže, příteli?“ tázal se hrabě Matyáš Sandorf, sotva Ondřej
Ferrato dveře za sebou zavřel.
„Soudím, pánové, že prozatím nemusíte se ničeho obávati.“
„Co mluví se ve městě?“ tázal se Štěpán Bathory.
„Mluví se sice o tom, že včera zpozorováni byli dva cizinci, jak
vystupovali na břeh průplavu limského… jste-li to vy, pánové…“
„Ano, jsme to my,“ odvětil Štěpán Bathory „Jistý muž, dělník ze
soliváren, nás spatřil a prozradil.“
Uprchlíci vyprávěli po té Ondřeji Ferratu, co slyšeli v
polozbořeném dvorci, mezitím co v něm byli skryti.
„A nevíte, kdo jest onen udavač?“ tázal se důrazně rybář.
„Neviděli jsme ho,“ odvětil hrabě Sandorf „Slyšeli jsme jej
toliko!“
„To jest velice nemilé,“ odvětil Ondřej Ferrato. „Důležité však
jest, že pronásledovatelé ztratili stopu vaši. Ostatně i kdyby někdo
měl podezření, že uchýlil jste se do domku mého, nemusíte se
obávati, že naskytne se zde udavač, jenž by úkryt váš vyzradil.
Smýšlení lidu v celém kraji jest vám příznivo.“
„Ano,“ odvětil hrabě Sandorf, „a nejsem tím překvapen. Lid
v tomto kraji jest dobrý. Dlužno však počítati i s úřady, a tyto
neopomenou zajisté ničeho, aby se nás opět zmocnily!“
„V tomto ohledu,“ pravil rybář, „můžete býti upokojen tím, že
všeobecně se soudí, že jste již na druhé straně moře Jaderského.“
„Dej Bůh, aby tomu již záhy tak bylo!“ dodala Marie, sepnouc
ruce jakoby k modlitbě.
„Stane se tak jistě, milé dítě,“ pravil hrabě s přízvukem nezlomné
důvěry. „Nebe nám pomůže …“
„I já, pane hrabě!“ pravil Ondřej Ferrato. „Nyní půjdu po svém
zaměstnání jako obyčejně. Lidé uvykli si vídati nás denně na břehu
spravovat sítě nebo navlhčovati loď naši a není radno, abychom
zvyky své nyní měnili. Ostatně musím se rozhlédnouti, jakou
povětrnost nám nebe slibuje, dříve nežli se budu moci rozhodnouti.
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Zůstaňte v této síni. Neopouštějte ji v žádném případě a pod žádnou
záminkou. Abyste podezření lépe odvrátili, otevřte okno vedoucí k
zahrádce, avšak zůstaňte stále v pozadí jizby a neukazujte se. Vrátím
se za hodinu nebo za dvě.“
Řka to, opustil Ondřej Ferrato dům se synem svým. Marie
vykonávala před vchodem do domu obvyklé své práce.
Několik rybářů objevilo se na břehu. Ondřej Ferrato chtěl z
opatrnosti, nežli sítě po zemi rozprostřel, vyměniti s nimi několik
slov.
„Nám právě vhod — věje vítr východní,“ prohodil jeden rybář.
„Ano,“ odvětil Ondřej Ferrato, „a předvčerejší bouře vyčistila
řádně vzduch!“
„Hm,“ odvětil jiný starostlivě, „větřík mohl by večer vzrůsti a
změniti se v bouři, jestliže se bóra dostaví.“
„Nu, pak byl by to jen vichr pozemní a moře mezi úskalím
zůstalo by klidné.“
„To dlužno teprve vyčkati.“
„Hodláš v noci loviti, Ondřeji?“
„Zajisté, připustí-li toho počasí.“
„Avšak pobřeží jest na rozkaz uzavřeno!“
„Toliko pro velké lodě a nikoli pro bárky, poněvadž se tyto
nemohou daleko od břehů vzdáliti.“
„Tím lépe, poněvadž oznamuje se, že od jihu plují celá hejna
tumáků a dlužno tedy sítě přichystati.“
„Dobře, leč až dosud ničeho jsme nezmeškali!“ pravil Ondřej
Ferrato.
„Snad přece!“ „Buď přesvědčen, že nikoli! Odpluju-li tuto noc,
budu loviti u břehů orserských nebo porečských.“
„Čiň, jak ti libo, my však roztáhneme sítě své za skalisky.“
Ondřej Ferrato a Ludvík přinesli po té sítě, ukryté v blízké kolně
a rozprostřeli je na písku, aby na slunci vyschly.
As za dvě hodiny po té vrátil se rybář, uloživ synu svému ještě,
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aby vše k lovu přichystal, do svého domku. Kouřil ještě několik
minut z dýmky své na prahu domku a vstoupil po té do jizby ke svým
hostům, kdežto Marie, zatím v práci své venku pokračovala.
„Pane hrabě,“ pravil rybář, „vítr věje od země a neobávám se
proto, že moře bude v noci příliš bouřlivé Nejlépe bude, chceteli prchnouti bezpečně, aniž byste stop zanechali, abyste odplul se
mnou. Rozhodnete-li se tak, jest nejlépe vyplouti dnes večer as o
desáté hodině. V době té doplížíte se mezi skalami až k samému
příboji mořskému. Nikdo nás nespatří. Lodička má dopraví vás až
k bárce, načež ihned odplujeme, což nebude nápadným, poněvadž
jest známo, že hodlám tuto noc na lov vyplouti. Bude-li vítr silným,
popluji podél pobřeží, abych dopravil vás mimo hranice rakouské, na
jih, na území kotorské.“
„A nebude-li vítr příliš silným, co hodláte učiniti?“ tázal se hrabě
Sandorí.
„Pak vyplujeme do širého moře,“ odvětil Ondřej Ferrato,
„přeplujeme moře Jaderské a vy vystoupíte na břeh italský u Rimini
aneb u ústí Pádu.“
„Stačí bárka vaše ku plavbě tak daleké?“ tázal se Štěpán Bathory.
„Ano! Jest to pevná, polokrytá loď, o jejíž bezpečnosti přesvědčil
jsem se již častěji se synem svým při bouřích velmi zlých. Všeho
nebezpečí ovšem nebudeme prosti…“
„Jest přirozeno, že my, jichž život jest ohrožen, musíme se
jakéhosi nebezpečí odvážiti. Avšak vy, příteli, dáte tím i život svůj v
sázku…“
„To jest mojí věcí, pánové,“ odvětil Ondřej Ferrato. „Ostatně
konám jen svoji povinnost, chci-li vás zachrániti.“
„Povinnost? …“
„Ano.“
A Ondřej Ferrato vyprávěl o oné události svého života, jejíž
následkem musil korsický domov svůj opustiti, a připomenul, že
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dobrý čin, jejž hodlá vykonati, jest jen spravedlností požadovanou
náhradou za zločin, jejž spáchal.
„Šlechetné srdce!“ zvolal hrabě Sandorf, dojat slovy těmi. Po té
pokračoval:
„Nechť poplujeme směrem ke Kotoru nebo přes moře Jaderské,
bude plavba dosti dlouho trvati a tato dlouhá nepřítomnost vaše může
býti lidem v Rovinji nápadna. Nechci, abyste sám, když byste nás
dopravil na místo bezpečné, při návratu svém byl zatčen…“
„Neobávejte se ničeho, pánové,“ odvětil Ondřej Ferrato.
„Prodlím mnohdy, v době velikých lovů, pět až šest dní na moři.
Ostatně, jak pravím, jest to mojí věcí. Tak nutno jednati: učiním
proto tak!“
Proti rozhodnutí rybářovu nebylo lze ničeho namítati. Jím
zvolený způsob útěku byl zajisté nejlepší a dal se dosti snadno
provésti, poněvadž bárka — jak doufali — mohla odolati rozmarům
moře.
Jen při odplutí bylo zapotřebí největší opatrnosti. Očekával
právem, že noc bude velmi temnou a že ani paprsky měsíce tmu
nebudou rozptylovati. Mimo to snášela se večer nad pobřežím
obyčejně hustá mlha, jež však daleko od břehu nesahala. V hodinu
ustanovenou nebude na osamělém břehu — mimo jednoho nebo
dva strážce celní — zajisté nikoho. Ostatní rybáři, sousedé Ferratovi,
v době té pak budou zajisté již zaměstnáni tím, že sítě své —
očekávajíce tah ryb — roztahovati budou za skalisky as dvě nebo tři
míle jižně od Rovin je. Spatří-li přece bárku, bude tato s uprchlíky v
ní skrytými daleko již na širém moři.
„A jak vzdálena jest Rovinj v přímé čáře od nejbližšího bodu
italského pobřeží ?“ tázal se Štěpán Bathory.
„As padesát mil.“
„V které době lze vzdálenost tu proplouti?“
„Bude-li vítr jako dosud přízniv, můžeme ke břehu italskému
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doplouti as ve dvanácti hodinách. Avšak vy nemáte peněz. Přijměte
tento opasek — jest v něm tři sta zlatých — přivažte jej k tělu.“
„Příteli!“ vzpíral se hrabě Sandorf.
„Vrátíte mi je později,“ odvětil rybář, „až budete v úplné
bezpečnosti; nyní očekávejte mne!“
Když vše bylo takto umluveno, odešel Ondřej Ferrato po svém
zaměstnání. Pracoval dílem na břehu, dílem v domě samém.
Ludvík mohl zatím nepozorovaně vnésti do bárky zásoby na
několik dní, zaobaliv je dříve pečlivě do výpomocné plachty lodní.
Podezření, kteréž by mohlo zmařiti záměr rybářův, nemohlo zajisté v
nikom vzniknouti. Ano, Ondřej Ferrato byl tak opatrným, že umínil
si raději po celý den již s hosty svými se nesetkati. Matyáš Sandorf
a Štěpán Bathory zůstali ukryti v pozadí malé jizby, jejíž okno stále
bylo otevřeno.
Hostitel jich slíbil jim, že přijde jim sám oznámiti, kdy bude čas
k odchodu.
Odpoledne přišlo ostatně do příbytku rybářova několik sousedů,
aby přátelsky pohovořili s ním o lovu a zvláště o tom, že na pobřeží
istrijském objevil se veliký počet tumákův. Ondřej Ferrato přijímal
hosty tyto v síni, kdež rodina jeho obyčejně prodlévala, a vyčastoval
je, jak jest zvykem, nápoji.
Větší část dne uplynula při tomto hovoru a při těchto
návštěvách. Někdy mluvilo se i o uprchlících z věže Pazinské. V
jedné chvíli kolovala i pověst, že byli přistiženi a jati na pobřeží zálivu
kvarnerského, tudíž na druhé straně Istrie — pověst tato byla však
záhy vyvrácena.
Vše zdálo se tudíž býti uprchlíkům příznivo. jisto bylo ovšem,
že pobřeží střeženo jest přísněji než jindy strážníky celními neb i
zřízenci policejními a četníky, avšak jakmile by noc nastala, nebylo
nesnadno bdělost stráží těchto oklamati. Opouštěti pobřeží zakázáno
bylo, jak již řečeno, pouze velkým lodím mořským anebo dopravním
lodím pobřežním; bárky rybářské, kteréž daleko od břehu v širé moře
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vydati se nemohou, byly ze zákazu tohoto vyňaty. Ferratova bárka
mohla tudíž odplouti, aniž by vzbudila pozornost nebo podezření
stráží.
Ondřej Ferrato nepojal však do těchto domněnek a výpočtů
svých návštěvu, kterouž v samý večer byl nucen přijati. Návštěva
ta překvapila jej z počátku, byť jej i nebyla znepokojila. O
nebezpečném významu jejím měl se dověděti teprve, když se
nevítaný host byl vzdálil.
Bilo právě osm hodin a Marie chystala již večeři, ano ubrus
prostřen byl již na stole ve velké síni, když tu někdo na domovní
dvéře dvakrát zaklepal.
Ondřej Ferrato neváhal ni okamžik a otevřel. Překvapen octl se
tváří v tvář Španělu Karpenovi.
Karpena byl rodem z Almaye, malého to města v okolí Malagy.
Jako Ondřej Ferrato Korsiku, tak opustil i on Španělsko, snad aby
unikl následkům nějakého nekalého činu svého, a přesídlil se do
Istrie. Tam stal se dělníkem v solivárnách a nosil výtěžek jich ze
západního pobřeží do nitra země; nevděčná to práce, kterouž vydělal
si právě jen tolik, aby holé živobytí mohl uhájiti. Jinak byl to muž
mladý a silný, stáří sotva pětadvaceti let. Byl postavy malé, avšak
široký v ramenou; velikou hlavu jeho pokrýval černý, ježatý vlas; tvář
jeho, tváři buldoka podobná, měla spíše výraz zvířecí nežli lidský.
Karpena nemiloval společnost, byl mstivým, závistivým, ano byl i
zbabělým a nebyl proto u nikoho v kraji oblíben.
Nikdo nevěděl, proč vlastně vlast svoji opustil. Spory a hádky
se soudruhy jeho v solivárnách, hrozby proti některým osobám
pronášené a rvačky z toho vznikající pověst jeho ještě více zhoršily.
Každý se mu rád vyhýbal.
Karpena sám však nesoudil o své povaze i osobě nepříznivě.
Naopak. Tím lze si vysvětliti, proč vyhledával — uzříme za jakým
účelem — styků s Ondřejem Ferratem.
Rybář, což dlužno doznati, nepřijímal ho nikdy laskavě. Jednání
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jeho pochopíme však, až záměry Karpenovy v následujícím
rozhovoru se nám odhalí. Sotva Karpena postoupil o krok dále do
síně, zastavil jej Ondřej Ferrato, postaviv se před něj a děl:
„Co chcete zde?“
„Kráčel jsem kolem a vida u vás světlo, vstoupil jsem.“
„A proč?“
„Abych vás navštívil, sousede!“
„Vaše návštěvy se mi nelíbí, jak víte!“
„Obyčej ně ano,“ odvětil Španěl, „avšak dnes tomu bude snad
jinak.“
Ondřej Ferrato neporozuměl a netušil, co tato záhadná slova v
ústech Karpenových znamenají.
Nemohl však přemoci lehké zachvění, jež neušlo jeho hostu.
Tento uzavřel dvéře za sebou.
„Musím s vámi o něčem promluviti!“ pravil.
„Nikoliv — nemáme spolu co mluviti!“
„Ano … musím mluviti s vámi — a sice potají!“ pravil Španěl,
stlumiv hlas.
„Nuže, pojďte tedy!“ odvětil rybář, jenž v den tento z dobrých
příčin nechtěl nikomu zameziti přístup do svého příbytku.
Karpena na znamení dané Ondřejem Ferratem přešel velkou,
rodině společnou síní a vstoupil do zvláštní jizby rybářovy.
Tato oddělena byla od jizby, v níž dleli hrabě Matyáš Sandorf a
Štěpán Bathory, jen zcela tenkou zdí příčnou. Okna jizby oné vedla
na cestu, kdežto okna jizby, v níž uprchlíci byli skryti, otvírala se, jak
řečeno, do zahrádky.
Když oba byli sami, tázal se rybář:
„Nuže, co mi chcete?“
„Sousede,“ odvětil Karpena, „odvolávám se k vašemu přátelství!“
„A z jaké příčiny?“
„Za příčinou — dcery vaší!“
„Ni slova dále!“
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„Slyšte přece! … Víte, že miluji Marii a že nejvřelejším přáním
mým jest pojati ji za ženu.“
Takovou byla tedy smělá žádost Karpenova.
Pronásledoval dívku již po několik měsíců dotěrnými svými
návrhy. Zištnost pudila jej k tomu, jak lze souditi, více nežli láska,
Ondřej Ferrato byl na rybáře dosti zámožným a vzhledem ke
Karpenovi, jenž neměl ničeho, byl bohat. Nic není tedy
přirozenějšího, než že Karpena pomýšlel na to, státi se jeho zetěm;
stejně přirozeno však jest, že rybář jej odbyl, poněvadž se mu v
žádném ohledu nelíbil.
„Karpeno,“ odvětil chladně Ondřej Ferrato, „obrátil jste se již
přímo k mé dceři s takým návrhem a ona děla vám rozhodně: nikoli.
Přednesl jste jednou také již mně žádost tuto a já vám děl rovněž:
nikoli. Naléháte na mne dnes opětně a já dím vám: Naposled nikoli!“
Španěl svraštil čelo. Rty jeho se chvěly a mezi nimi objevily se
zuby jeho. V zraku jeho mihl se hrozivý blesk. Leč jizba byla slabě
osvětlena, a Ondřej Ferrato nezpozoroval hrozivou tvářnost svého
hosta.
„Jest to poslední snad slovo?“ tázal se Karpena.
„Jest to poslední mé slovo, jestliže i vy mi posledně tuto žádost
přednášíte. Učiníte-li tak znovu, obdržíte tutéž odpověď.“
„Ano, učiním tak znovu,“ opakoval Karpena. „Učiním tak
znovu, jakmile mne Marie k tomu vyzve.“
„Marie!“ zvolal Ondřej Ferrato, „Marie! Vy víte, že dcera má
nechová k vám přátelství ni úcty.“
„City její mohou se změniti, jakmile s ní budu moci promluviti.“
„Promluviti s ní?“
„Ano, přeji si tak!“
„A kdy?“
„Ihned! … rozumíte! — musím s ní mluviti … musí to býti …
tento večer ještě …“
„Odmítám za ni tuto žádost!“
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„Mějte se na pozoru, nevíte, co činíte!“ pravil Karpena
hněvivým a povýšeným hlasem.
„Na pozoru se mám míti?“
„Pomstím se!“
„Nuže, pomsti se, můžeš-li, neb odvážíš-li se toho, Karpeno!“
odvětil Ondřej Ferrato, jenž rovněž se počal rozčilovati. „Tvých
hrozeb se nelekám, jak zajisté víš. A nyní odejdi, nebo tě vyhodím!“
Krev zpěnila se Španělovi v těle. Chtěl se již vrhnouti na rybáře,
avšak ovládl svůj hněv a otevřev prudce dvéře, kráčel přes velkou síni
přímo ke dveřím domu a vyšel ven, nepromluviv již ani slova.
Sotva byl odešel, otevřely se dvéře jizby sousední a hrabě
Sandorf, jenž celý hovor byl vyslechl, pravil Ondřeji Ferratovi hlasem
přitlumeným:
„To jest onen muž, jenž nás strážmistrovi vyzradil. Zná nás.
Viděl nás, když jsme vystoupili na břeh průplavu limského. Sledoval
nás nepochybně až do Rovinje. Ví zajisté, že jste nám v domě svém
poskytl útulku. Prchněme proto okamžitě anebo jsme ztraceni … a
vy též!“

X.
Poslední úsilí v posledním zápasu

Ondřej Ferrato nepromluvil. Nevěděl, co by hraběti Sandorfovi
odvětil. Jeho krev korsická vřela v něm. Zapomněl obou uprchlíků,
pro kteréž byl se dosud tolik odvážil. Myslil již jen na Španěla, zraky
svými viděl již jen Karpenu!
„Bídník! bídník!“ zvolal konečně. „Ano! On ví o všem! Jsme v
jeho moci! Měl jsem to ihned pochopiti!“
Matyáš Sandorf a Štěpán Bathory hleděli úzkostlivě na rybáře.
Očekávali, co dále řekne, co dále učiní.
Nesmělo se čekati ni okamžik, mělo-li se něco pro záchranu
státi! Dílo udavačské bylo zatím snad již dokonáno.
„Pane hrabě,“ pravil konečně Ondřej Ferrato, „policie může
vniknouti do domu mého každý okamžik! Ano, tento bídník ví, neb
aspoň tuší, že zde dlíte. Neváhal mi nabídnouti — obchod! Dceru za
cenu mlčelivosti! Zničí vás, aby se mohl pomstíti na mně. Přijdouli zřízenci policejní, nebude lze jim uniknouti a naleznou vás zajisté.
Ano, jest třeba ihned uprchnouti!“
„Pravdu díte, Ferrato!“ pravil hrabě Sandorf, „leč dříve, nežli se
odloučíme, přijměte dík za vše, co jste pro nás učinil a co jste ještě
učiniti hodlal…“
„Co jsem ještě učiniti chtěl, to učiním!“ pravil Ondřej Ferrato
vážně.
„Odmítáme tuto oběť!“ pravil Štěpán Bathory.
„Ano, odmítáme ji,“ dodal hrabě Sandorf. „Vy k vůli nám vydal
jste se již v dosti veliké nebezpečí. Nalezne-li nás policie ve vašem
příbytku, očekává vás káznice. Pojď, Štěpáne, opustíme tento dům,
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dříve nežli bychom uvalili naň neštěstí a zkázu. Prchneme, avšak
prchneme sami!“
Ondřej Ferrato chopil se ruky hraběte Sandorfa.
„Kam chcete jíti?“ pravil. „Země jest celá úřady střežena.
Strážníci i četníci konají dnem i nocí hlídku po celém kraji. Na
pobřeží není jediného místa, odkud byste sami mohli odplouti a není
ni jediné cesty neb stezky volné, jež by vás uvedla za hranice. Odejít
ode mne, jest jíti smrti vstříc!“
„Následujte mého otce, pánové!“ odvětila Marie. „Cokoli se snad
stane, on — snaží-li se vás zachrániti — vykoná jen svoji povinnost.“
„Dobře díš, dcero má!“ pravil Ondřej Ferrato. „Konám vskutku
jen svoji povinnost. Nechť Ludvík nás očekává u loďky. Noc jest
temná. Dříve nežli nás někdo spatří, budeme na moři. Obejmi mne
Marie, obejmi mne — a nyní odejdeme!“
Avšak hrabě Sandorf a druh jeho nechtěli se dosud vzdáti.
Nechtěli přijmouti takou oběť. Hodlali opustiti okamžitě dům, aby
neuvedli rybáře v jistou zkázu. Odplouti však jeho vedením a vydati
jej takto káznici — tomu svoliti nechtěli.
„Pojď!“ děl hrabě Matyáš Sandorf Štěpánu. „Jakmile budeme
mimo dům tento, bude nám pak strachovati se již jen o sama sebe!“
Oba spěchali k otevřenému oknu své jizby, aby jím prchli a pak
přes nízký plot buď na břeh se dostali nebo do vnitra země vnikli.
V tom vstoupil však Ludvík do síně.
„Policie!“ zvolal.
„Žijte blaze!“ děl Matyáš Sandorf a vyskočil oknem. Štěpán
Bathory jej následoval.
V tom okamžiku vstoupila do jizby četa strážníků.
Karpena ji vedl.
„Bídáku!“ pravil mu Ondřej Ferrato.
„Moje odpověď na tvoje zdráhání!“ odvětil Španěl.
Rybář byl jat a spoután. V malé chvíli obsadili a prohlédli
zřízenci policejní všechny místnosti domu. Okno, směrem k
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zahrádce otevřené, ukázalo jim, kudy obě stíhané osoby prchly.
Vydali se za nimi.
Hrabě Sandorf a Štěpán Bathory doběhli zatím ku živému plotu,
jenž na této straně potoka rostl. Jedním skokem ocitl se Matyáš
Sandorf na druhé straně a pomohl Štěpánu Bathorymu rovněž
přestoupiti, když tu náhle as padesát kroků za nimi se zablesklo a
výstřel nocí se ozval.
Štěpán Bathory zastižen byl kulí, kteráž ranila jej sice pouze do
ramena, toto bylo však ochromeno, i nebylo mu možno, vyrovnati
se v rychlosti druhu jeho.
„Prchni, Matyáši, prchni!“ zvolal.
„Nikoli, Štěpáne, nikoli, zemřeme spolu,“ odvětil hrabě Sandorf,
pokoušeje se vzíti raněného druha svého na ramena.
„Prchni, Matyáši!“ opětoval Štěpán Bathory, „a žij, bys mohl na
zrádcích pomstu vykonati!“
Tato slova poslední zněla hraběti Sandorfu jako rozkaz. Na
něm jediném bylo nyní, aby vykonal dílo tří. Magnát sedmihradský,
spiklenec terstský, druh Štěpána Bathoryho a Ladislava Zathmara měl
vstáti opět jako mstitel!
V okamžiku tom zřízenci policejní přikvapivše sem vrhli se na
raněného.
Hrabě Sandorf byl by býval ztracen, kdyby jen okamžik byl
váhal.
„S Bohem, Štěpáne, s Bohem!“ volal prchaje a zmizel strážníkům
s očí.
Tito vyslali pět neb šest výstřelů směrem tím, leč kule nezasáhly
hraběte, jenž kvapil ke břehu mořskému.
Avšak zřízenci policejní byli mu v patách. Nemohouce jej vidět
ve tmách, nespěchali též přímo za ním. Rozptýlili se však, aby mu
každý návrat zamezili, a sice jak do vnitra země, tak i směrem k
městu a k předhoří, které na severní straně záliv rovinjský uzavírá.
Oddělení četnické přispěchalo jim ku pomoci a rozestavilo se
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tak, že hrabě Sandorf mohl prchati jen směrem k moři. Leč, jak mohl
se tam na úskalí pobřežním zachrániti? Podaří se mu zmocniti se
nějaké lodice a vydati se na moře? Nezbude mu k tomu času, dříve
nežli by ji mohl odvázati, klesl by pod kulemi. Avšak pochopil, že
návrat jest zcela nemožným. Výstřely a pokřik blížících se strážníkův
a četníků zpravily jej, že na straně pozemní jest zcela obklíčen.
Mohl tedy prchati jen k moři a přes moře. Pádil tak jisté smrti
vstříc, avšak lépe bylo zemříti ve vlnách, nežli vyčkávati smrti z pušek
vojínů na nádvoří věže pazinské.
Hrabě Sandorf kvapil tudíž dále přímo ke břehu. Několika
skoky dosáhl malých kaluží, jež příboj zanechával na písčitém břehu.
Tušil, že pronásledovatelé jsou mu již v patách. Kule, za ním
nazdařbůh vystřelené, zafičely mu několikráte kolem hlavy.
Za vlastním břehem — jak jest to zjevem na celém pobřeží
istrijském — zdvíhá se řada úskalí, osamělých to skalisek,
vystupujících mezi břehem a mořem samým.
V tomto úskalí utvořily se četné kaluže vody v jamách písčitých
— některé byly hluboký několik stop, v jiných sahala voda sotva ke
kotníku.
Byla to poslední cesta, jež byla ještě hraběti Sandorfu volna,
Ač nepochyboval, že jej tam na konci smrt očekává, spěchal přece
směrem tím.
Brodil se kalužemi vody a skákal se skaliska ke skalisku. Leč
obrysy postavy jeho odrážely se nyní zřejměji od méně temného
pozadí obzoru. Pokřik a hlasy, jež se za ním ozývaly, poučily jej, že
pronásledovatelé jej zpozorovali.
Hrabě Sandorf byl odhodlán nedati se chytiti za živa. Vydá-li jej
moře zpět, mělo vydati již jen jeho mrtvolu.
Tato nebezpečná honba přes kluzké neb pohyblivé kameny,
kalužemi a řasami, kdež při každém kroku mohl prchající upadnouti,
trvala as čtvrt hodiny. Hrabě Sandorf byl dosud o velký kus cesty
napřed, leč pevné půdy k útěku nemělo se mu na dlouho již
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dostávati. Ocitl se na posledním skalisku, na kraji úskalí. Dva nebo
tři pronásledovatelé byli sotva deset kroků za ním, ostatní byli as o
dvacet kroků dále na zad. Hrabě Sandorf se obrátil.
Poslední výkřik ozval se z úst jeho — poslední „S Bohem“ vyslal
k obloze. A v okamžiku tom, kdy již několik kulí kolem hlavy jeho
zafičelo, vrhl se do moře.
Policejní zřízenci, doběhnuvše až ke kraji skaliska, spatřili hlavu
uprchlíka již jen jako černý bod, jenž se vzdaloval směrem k širému
moři.
Nový výstřel hromadný rozčeřil vody kolem Matyáše Sandorfa.
Zajisté některá kule musila jej zastihnouti, neboť ponořil se pod
vodu, aniž se již objevil.
Až do rána střehli strážníci a četníci skalnaté i písčité pobřeží od
předhoří na severu zálivu až daleko za tvrz rovinjskou. Leč marně.
Nic nenasvědčovalo tomu, že by hrabě Sandorf byl mohl
vystoupiti opět na břeh. Bylo tudíž zjevno, že se utopil, nebyl-li
některou kulí usmrcen.
Avšak přes veškeré pátrání bedlivé nebylo tělo jeho nalezeno
ni v příboji ni na břehu v délce dvou mil. Avšak poněvadž vítr
vál od země, soudilo se, že tělo uprchlíka zaneseno bylo proudem,
jihozápadním v širé moře.
Hrabě Sandorf, magnát maďarský, nalezl tudíž hrob ve vlnách
moře Jaderského!
Po bedlivém vyšetřování přijala vláda rakouská tuto domněnku
co nejpřirozenější za věc skutečnou. Avšak i spravedlnosti měl býti
zjednán průchod.
Štěpán Bathory, jat za okolností již vylíčených, byl dopraven
ještě za noci pod silnou stráží do věže pazinské a uvězněn pro několik
hodin posledních společně s Ladislavem Zathmarem.
Poprava byla ustanovena na druhý den 30. června.
V této chvíli poslední bylo by bývalo Štěpánu Bathorymu přece
ještě dopřáno spatřiti naposled svoji ženu a své dítě, i Ladislav
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Zathmar byl by mohl ještě jednou objati věrného sluhu svého, neboť
úřady konečně přece dovolily, aby k odsouzencům přátelé jejich byli
připuštěni. Avšak paní Bathoryová i synáček její, jakož i Borik, když
byl z vězení propuštěn, opustili Terst. Nevědouce kam vězňové byli
dopraveni, poněvadž vše chováno bylo v tajnosti, vyhledávali jich
až v Uhrách i v jiných zemích rakouských. Proto nebylo možno,
když rozsudek byl již pronesen, příbuzných odsouzencův v čas se
dopátrati.
Štěpán Bathory neměl tudíž ni tu útěchu poslední, že spatřil
svou choť a své dítko. Nemohl sděliti jim jména zrádce, jehož
nemohla nyní i pomsta hraběte Sandorfa stihnouti.
Štěpán Bathory a Ladislav Zathmar byli o páté hodině z rána
zastřeleni na nádvoří věže pazinské. Zemřeli chrabře jako muži, kteří
obětovali život svůj své vlasti.
Silas Toronthal a Sarkany byli tudíž bezpečni před každým
pronásledováním i před všelikou pomstou. Skutečně tajemství jich
zrady bylo známo nyní pouze jim samým a guvernéru terstskému.
A zrada tato zaplacena byla polovicí statků Matyáše Sandorfa. Druhá
polovice milostí panovníkovou ponechána byla dědičce hraběte a
měla jí býti odevzdána, až by dospěla osmnáctého roku.
Silas Toronthal a Sarkany, necitelní pro veškeré výtky svědomí,
mohli se tudíž těšiti v klidu z bohatství, jehož hnusnou zradou nabyli,
Jiný zrádce, — Španěl Karpena — jemuž vyplacena byla odměna
5000 zlatých, přislíbená udavači, nemusil se, jak se zdálo, rovněž
pomsty obávati.
Avšak mohli-li bankéř Toronthal a druh jeho Sarkany zůstati
v Terstu a ve společnosti důstojné postavení zaujímati, poněvadž
o zradě jich se veřejnost nedověděla, musil Karpena pod nátlakem
veřejného opovržení opustiti Rovinj. Nikdo nevěděl, kam se odebral.
Což ostatně mu na všech záleželo, když nyní nemusil se obávati
pomsty rybářovy.

X. 145
Ondřej Ferrato byl totiž uvězněn, souzen a odsouzen k
doživotní nucené práci, poněvadž byl uprchlíkům útulku poskytl.
Marii, jež osaměla se svým bratrem Ludvíkem, očekávala nyní
bída a nouze v domku, z něhož otec byl násilně vyrván, aby se nikdy
již do něho nevrátil.
Tak dokonán byl tudíž zrádný čin oněch tří bídníků, k němuž
pudila je pouhá ziskuchtivost, aniž některý z nich — vyjímaje snad
Karpenu — veden byl záští proti své oběti. Jeden přál si povznésti svůj
obchod pokleslý, druzí dva zjednati si chtěli rázem bohatství.
Taková nešlechetnost neměla býti ztrestána ještě na zemi, kdež
spravedlnost boží se vždy nenaplňuje?
Hrabě Sandorf, hrabě Zathmar, Štěpán Bathory, tito vlastenci
nadšení, Ondřej Ferrato, tento skromný, šlechetný muž, nebudou
pomstěni?
Budoucnost dá snad na otázku tuto odpověď.
KONEC DÍLU PRVNÍHO.

