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I .

Sötét éjszaka; a szakadó eső, melyet a szél 
korbácsolva kerget, özönnel boritja el egy magányos 
kis ház ablakait, mely Párt? egyik külvárosának 
csaknem a legvégén áll.

Nem nyaraló ez a kis ház, nem is aféle 
kis palota^, ami nők újabb időben Páris külső ave
nue jein épülnek. Emeletes ház, az utcza felé egyszerű 
deszkakerítéssel, mely mögött üres telek nyúlik el a 
szomszédos veteményes kertekig.

Laknak benne, mert a földszinti ablakok 
egyikében világosság látható. — De ki lakhatik itt ' 
Ez a kis fészek nem való másnak, csak valami 
cmbergyülölő öreg magánzónak.

így gondolkoztak azok, akik ezt a négyszög
letű tégíahalmazt látták, sőt igy gondolkoztak a kör
nyéken lakók is, kik látásból is alig ismerték a nyo
mor e kastélyának lakóit.

Mindnyájan tévedtek s elég lett volna átlépni 
a ház küszöbét, hogy meggyőződést szerezzenek 
arról, hogy a ház, ha külsőleg szegényes is, leg
alább kényelmesen van bútorozva.

A  megvilágított ablak, melyről az imént szól
tunk, egy kis szalonhoz tartozott, mely párnázott 
zsöllékkel, alacsony, törökös divánnal volt bútorozva.

A  kandallóban ropogó tűz égett* s a padlót 
valódi szmimai szőnyeg borította,

1*
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A szoba közepén nagy négyszögletű fekete 
rvztnl állott. Dolgozó asztal volt ez, tele rajzokkal, 
léniákkal, körzőkkel, szögmérőkkel, Íróeszközökkel.

E pillanatban egy idős ember ült előtte s egy 
rajzlapon vonalakat méregetett. — Szemközt vele, az 
ernyős lámpa világában fiatal nö himzéssc|í foglal
kozott.

A  férfi legalább ötven éves volt, sürü fekete, 
deresedni kezdő hajjal. A nö szép volt — komoly, 
csaknem férfias szépségű, mely korosabbnak tüntette 
föl, mint a milyen valóban volt. De busz éve ott ra
gyogott az arczán, mely üde vcAt, mint a tavaszi virág.

Szemét nem emelte föl munkájáról s a csen
det csak a künn dühöngő vihar bugása zavarta meg.

- i  Szörnyű idő* mormolta a leány, munkáját 
ölébe nyugtatva. — Ha magam volnék itt. félnáv.
— Kőkunyhónk inog s attól félek ; összedől . . .

— Eltart még egy hónapig, szólt a férfi ne
vetve, — s eg> hónap lefolyása előtt, kedves K a
millám, ̂ pompás lakásod lesz Paris egyik legszebb 
negyedében. . . Most, hogy szabadalmamat kí is ak
názhatom, szerencsénk meg van alajntva.

— Mondtad már ezt apám, felelt *a leány — 
de még most sem tudtam hozzászokni ahhoz a gon
dolathoz, hogy gazdagok leszünk.

— Máris gazdagok vagyunk, mert hiszen ma 
reggel vettem föl húszezer frankot, mint előleget.
S ez még semmi ahhoz, amit találmányom hozni

** fog. Nemsokára minden gőzgép nekem fog adózni, 
mert egy sem fogja né-külözhetni a ..Monistrol-féle 
süritőt“*. .  S ha meggondolom, hogy húsz évig fárad
tam anélkül, hogy gyakorlati eredményt tudtam volna 
elérni, midőn végre azzal a derék Gémozaekal találkoz
tam, aki fölnyitotta előttem pénztárát, hogy találnia- % 
nyomat gyakorlatilag alkalmazhassam ! . . .  De hadd 
fejezzem be ezt a munkát! Mindjárt tiz óra lesz 9 
lui elkészültem vele, még el kell csuknom azt a húsz 
ezres bankót, amit ma kaptam.

— Hát nálad van a pénz ? kérdezte Kamilla.
— Itt van ni, felelt Mouistroi, a pénzt az asz

talra téve.
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— Egyelőre elzárhatod az üvegszekrényembe. 
De kérlek, apám, vidd el holnap egy bankárhoz. 
Akárki is betörhet ide s mind a kettőnket meggyil
kolhatnak anélkül, hogy valaki a  kiáltásainkat hal
laná . . .  A környék, kivált éjjel, teljesen néptelen.

— De most nem! Külvárosunkban most van 
a búcsú s egész Párisból idéesábitja a közönséget. 
Hallgasd csak! . . . Idehallatszik a zene.

A  szél csakugyan trombiták hangjait hozta 
elő, jeléül annak, hogy a kötéltánczosok és komé
diások bódéiban vigan folyik a mulatság.

— Különben — folytatta Monistrol —r mielőtt 
szobámba fölmegyek, elreteszelem az u tc^ g tó t. 
Folytasd csak a hímzésedet, gyermekem.

Az apa és leánya ismét hozzáláttak dolgukhoz. 
Kamilla u jj ai gépiesen forgatták a tüt, de szemei 
nem követték járását. Arra a fényes jövőre gondolt, 
mely mœt msplt meg előtte.

Egyszer csak valami gyönge nesz, alig halk 
ható recscsenés riasztotta föl.

Ügy tetszett, mintha óvatos léptekkel járna 
valaki az ebédlőben, melyet a kis szalontól csak 
kettős kárpit választott el.

Kamilla nem szólt, nehogy atyját zavarja. 
Emez nem hallott semmit, úgy el volt merülve; de 
a leány fölemelte fejét s figyelmesen nézett szét.

Az első pillanatban semmi különöset nem -lá
tott s mivel a nesz megszűnt, ismét föl akarta venni 
hímzését, mikor egyszerre csak egy kezet vélt ész-/ 
re ven ni, mely a két függöny közé fu rakodott, /

Csakugyan kéz volt az a fekete folt ott u 
függönyön? . . . Kamilla nem akarta eleinte hinni, 
de sehogy sem tudta magának megmagyarázni a kü
lönös látványt . . .

Azt hitte, hogy ezúttal szeme megcsalta. A tűz 
kialvófélben volt a kandallóban, a lámpa fénye is 
homáíyosodni kezdett, úgy, hogy nem lehetett vilá
gosan kivenni a tárgyak körvonalait.

Szerette volna behunyni a szemét, de 
biria. Az a fekúte*ég megigézt*

nem
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Óriási pókhoz volt az hasonló, nagy kasza
lábakkal, amelyek nem mozdultak.

Talán valami szörny-állatnak a karma?
Kamilla nem volt gyáva, és mégis úgy érezte, 

hogy a vér megfagy ereiben. — Addig nézte azt a 
fekete pontot, mig végre öt u jja t olvasott meg egy 
kézen, mely a függönybe fogódzott. A  hüvelykujj, 
mely a többitől elállóit, szokatlanul hosszú volt* s nagy 
görbe körömben v^pzödött, mint a keselyű karm ai.. .

E pillanatban Kam illa a két függöny közt va
lami csillogást látott a sötétben, amit valami tőr- 
penge villogásának vélt.

— Apám! . . . Segítség! kiáltotta el magát, 
két kezét az ajtó felé nyújtva*

E váratlan felkiáltásra Monistrol hirtelen hát
rafordult, de nem volt ideje ahhoz, hogy fölálljon.

Az ebédlőben elrejtőzött ember egy ugrással, 
rajta termett, s azzal az óriási görcsös kézzel, melyet 
Kamilla az imént a függönyön látott, lecsapott az 
asztalon heverő pénzesőmagra, másik kezével pedig 
torkon ragadta a szerencsétlen feltalálót, ki tusako
dásában feldöntötte a lámpát.

Kam illa odarohant, hogy apját megvédelmezze, 
de a zsivány elrúgta, még pedig olyan erővel, hogy 
a padlóra zuhant.

De azért Kamilla nem vesztette el bátorságát 
s ismét talpra állott. Csakhogy a szoba most már 
egészen sötét volt, s ő semmit sem láthatott, csupán 
dulakodást és hörgést hallott.

Amint arrafelé tartott, beleütődött az asztalba, 
s ezt meg kellett kerülnie, hogy megfoghassa a 
nyomorultat, ki atyját leszorította. Ruházatába 
akart kapaszkodni, de nem foghatta meg. U jjai lé- 
csusztak^óla, mert valami sima, selymes, feszesen 
álló kelme volt. apró éles czifrázatokkal.

A  zsivány őt nem bántotta ; csak Monistrollai 
akart végezni. — A küzdelem nem is tartott sokáig. 
Az öreg 0mber összeroskadt a zsivány pedig fölug
rott és elillant.

Elvégezte, arait akart: kezében volt a pénz, s 
nem gondolt egyébre, mint az elmenekülésre, nem
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töltve az időt azzal, hogy leüsse a leányt, aki úgy 
sem üldözhetné.

Csalódott. Kamilla úgy vélekedett, hogy apja 
csak elszédült, mert nem kiáltott, mikor elesett. 
Utána szaladt a rablónak, ki már a lépcsőn ̂ volt, s a 
külső ajtó felé tartott. Azután gyorsan futott végig 
az üres telken, mely a ház és a kerítés közt volt, egjy 
szökéssel átugrott az alacsony deszkázaton s a Trone- 
ter felé iramodott.

Kamilla éppen ezt akarta, ügy okoskodott, 
hogy a közeli köztéren, ahol a vásár volt, majd ta
lál rendőröket s ezek elfogják a vakmerő zsiványt-

Csak. azon kellett iparkodnia, hogy el ne ve' 
szitse szem elől. Már pedig jó lába volt s keveset 
törődött azzal, hogy pongyolaköntösben, papucsban 
szalad, az utczán s igy mutatja magát a komédiás- 
bódék előtt bámészkodók tömegének.

Az eső elállott. Csak amolyan nyári zápor volt 
s az Őgyelgők, kik előbb a bódék és sátrak a\’á mene
kültek, ismét megtöltötték' a vásártért. A  kikiáltók 
ismét kiálltak a komédiák elé, a trombiták recseg
tek, a dobok peregtek. Pokoli zsivaj volt minden
felé, úgy, hogy Kamilla hasztalan kiáltozott volna^ 
nem hallotta volna meg senki.

Amaz folyvást futott s valahányszor egy.egy 
lámpa előtt elhaladt, Kamilla tisztán láthatta. Szá
las, arányos termetű fiezkő volt, és tetőtől talpig 
sárgás kaucsuk-felöltőbe volt burkolódzya. — Mihelyt 
kiért a nagy térre, balra fordult egy nagy deszka- 
bódé mögé. Kamilla most már jó  közel volt hozzá. 
Bátran utána vetette magát s már majdnem meg
fogta* midőn az ember hirtelen eltűnt.

Kamilla ajtócsapódást hallott is erről meg
tudta, hogy hányadán van. — A  rabl4 egy komédiás
csapat tagja volt, mely e pillanatból!**? bódéban já t
szott, ahová a hátsó ajtón ment be. %

Ezen az oldalon Kamilla nem követhette, de 
semmi sem gátolta abban, hogy a közönség szá
mára való bejáráson mgnjen be s az előadás köze
l in  fogassa el a rablót.

*
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— Az arczát nem láttam, mondta magában,
— de a kezéről ráismerek!

Pillanatot sem veszítve, kerülte meg a bódét 
s ért ki a világosságra, egy nagy embertömegbe, 
mely a bódé előtt álló komédiásokat bámulta.

Az emelvényen hat zenész lármázott s ezeken 
kívül egy bohócz, egy tizenkét éves pojáczn, meg 
egy kurta szoknyás komédiás-tündér csábítgatták 
a közönséget.

Az előadás már megkezdődött, de a nézőtér 
aligha volt tele, mert a bohócz váltig biztatta a kö
zönséget, hogy „Tessék besétálni, mindjárt kezdő
dik a híres Zig-Zug legutolsó mutatványa."

A  hívogat árnak nem igen volt hatása, mert a 
bámészkodók csöppet sem siettek a „besétálássál." 
Xéhányan a tündért bámulták* ki szép, fekete szemű 
barna no volt, mások meg egy hatalmas bulldogot 
bosszantottak, amely dühösen ugatta őket.

Kamilla körül sem nézett a bejárás előtt. Á t
törteiét t a sokaságon s éppen abban a pillanatban 
ért a lépcsőhöz, mikor a két fiatal ember szintén 
föl akart menni. Sietve haladt föl a szurágto, rozoga 
lépcsőkön, s amint az emelvényre ért, egyenesen 
a bejárás felé tartott, mely előtt fogatlan vén aszr 
szony ült. ki pálinkaizü hangon szólt rá :

— Tíz sou az első hely, kis nagysám. . .
Kamilla a zsebébe nyúlt, de nem talált benne

semmit, s kétségbeesetten gondolt arra, hogy eszébe 
sem jutott néhány ezüstpénzt megához venni. A  vén 
a*^zony megértette mozdulatát s vigyorogva mondta : 1

— Ma pénzért, holnap ingyen, szép kisas z- 
szony. Váltassa be magát ezekkel az urakkal.

S a két fiatal emberre mutatott, kik Kamilla 
után szintén feljöttek.

— Fogjon ki ebből három jegyre valót, szólt 
az egyik fiatal ember, egy ötfrankosat dobva a réz- 
pénzzel teli fatálba.

Kamilla meg sem köszönte s besietett a néző
térre. Üres hely volt még elég. Kamilla beült az első 
padba, egy csomó vidám boltoslegény & kisasszony 

^ közeléb*.
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Ezek képeztek a néző-közönség „elite“-jét, 
mert egyébként csak munkások, katonák és szolgá
lók voltak jelen.

Zajos egy közönség volt. Az első sorokban 
hangosan kaczagtak, a második helyen lármáztak, 
a harmadikon meg valóságos macskazenét csaptak. 
De tulharsogták e zajt az ilyen kiáltások: „Zig-
Zug!“ ,’Lássuk Zig-Zugot !“

Kamilla a zsivajtól elkábultan fog'alt helyet 
s csak most gondolt először arra, hogy mit csinált, 
midőn eszeveszetten rohant be ebbe a bódéba. A  
rabló, igaz, hogy ide jött be, de hogyan találhatja 
meg ebben a sokadalomhan ? Szégyenleni kezdte 
magát azért is, hogy házi pongyolában jött ilyen 
nyilvános helyre; a figyelem máris reáirányult s 
Kamilla ismét arra gondolt, hogy mégis jobb lett 
volna otthon maradnia atyja mellett, kit a szoba pad" 
lóján hagyott s ki azóta talán föl sem bírt állam.

Amint megfordult, látta, hogy az a fiatal em
ber, aki helyette fizetett, barátjával együtt a má" 
sodik padba ült s hallotta, amint beszélgettek:

— Gyönyörű teremtés!
— Megengedem, de nem valami erényes, mert 

különben nem vetődött volna ide . . .
Kamilla elvörösödött, s épp abban a pillanatban 

fordult vissza, mikor a két ur, szintén íölegyenesed- 
ve* éppen szemközt állt vele. — A bohócz, ki az 
imént künn volt az emelvényen, a színpadra lépett, 
esetlenül bókolt, s elkezdte:

— Tisztelt közönség! Az előadást a hírneves 
Zig-Zug egy uj fej ugrásával fogjuk folytatni

— Ez a Zig-Zug nem lehet az, akit én keresek, 
gondolta magában Kamilla. — Az nem ért volna 
rá, hogy ezalatt clownnak öltözzék át*

Csaknem ugyanabban a pillanatban vetette ki 
magát a szinpadra a várva-várt Zig"Zug, ugrásköz
ben szédítő sebességgel forogva a levegőben.

— Ö az! szó t magában Kamilla. — Öltönyé
nek rézlemezes ezifrázata fény lett a sötétben a füg
göny mögött s az karezolta föl az ujjaimat, mikor 
meg akartam fogni.
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S körmeit megnézve, talált is alattok néhány 
töredéket az apró pléhkarikákból, melyekkel a ko
médiás ruhája ki volt varrva. Semmi kétsége sem 
volt többé.

De mégis várakozott. Látni akarta a kezét, 
bizonyos lévén abban, hogy arról ráismer.

Mialatt azon tűnődött, hogy a zsivány hogyan 
öltözhetett át olyan gyorsan, eszébe jutott, hogy 
hiszen hosszú kaucsuk-felöltö volt rajta, mikor az 
utczán üldözte. Csak ezt kellett levetnie, hogy ké
szen legyen.

Az ,,ugró-mijvész“ végre megállóit, még pedig 
éppen Kamillával szemközt, a lámpák előtt.

Kamilla a kezeit kereste, s elámulással vette 
észre, hogy a himeves ugró válltól-talpig æàkformn, 
ozifra ruhába volt öltözve, úgy, hogy kezeinek, me
lyek ezen belül voltak, semmi hasznát sem vehette.

Sem keze, sem lábafeje nem volt látható, pe
dig azon meglátszott volna, hogy az imént niég a 
sárban futkosott.

Nem gondolkozott tovább, felugrott s kezét az 
akrobata felé nyújtva, kiáltott:

— Fogják el! Kabló!
Képzelhetetlen vihar tört ki erre. A közönség 

tömegesen kelt pártjára kedvelt művészének, 9 a 
nézőtér minden zugából ordítani kezdtek:

— Csendesség! . . . Vessék ki azt a csata
kost! . . . Részeg, vagy bolond! Vigyék a kórházba!

Az ingerültek felálltak a padokról s ököllel fe
nyegették Kamillát, ki megvetően nézett rajok visz- 
sza. Sápadt volt, de csengő hangon szólt ismét:

— Mondom, hogy ez az ember pár pterczczcl 
ezelőtt húszezer frankot lopott el apámtól!

Ez a kijelentés csak újabb szidalmak árját % 
zúdította reá.

— Hallottátok? . . . Te, hiszen az apádnak 
épp úgy nincs egy fillérje se, mint magadnak! . . . 
Zig-Zugnak több pénze van. mint nektek!. . .

Zig-Zug nyugodtan, mozdulatlanul nézte ezt a 
czigányvásárt. Kifeszitette mellét s vigyorogva vont 
vállat.
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A  zsivaj csakhamar olyan nagy lett, hogy a 
bódé előtt parádézó „tündér" is bejött rá, még pe^ig 
egy rendőr kiséretében.

A dolog komoly kezdett lenni s a szegény K a
milla csak most értette meg, hogy milyen hínárba 
keveredett. Hazulról olyan ruhában jött el, amely 
mindenesetre gyanúsnak tüntette föl, s most el le
hetett rá készülve, hogy vagy kidobják, vagy a 
legközelebbi rendőrállomásra kisérik.

Minő oltalomhoz folyamodjék ebben a vég
szükségben ; . . • Szeme találkozott annak a fiatal 
embernek a tekintetével, ki az imént fizetett 
érte —

A fiatal ember több kíváncsisággal, mint jó
akarattal nézett rá ; de rokonszenves arcza volt, s 
Kamilla úgy vélekedett, hogy bizvást hozzáfor
dulhat.

— Uram, szólt reszkető hangon, — kétség
kívül rossz véleményben van felőlem e botrány után, 
de ha megtudja, hogy ki vagyok, nem fog vomkodjii. 
hogy oltalmában részesítsen. Esküszöm önnek, hogy 
igazat mondtam, mikor e komédiást vádoltam. . . .

E pillanatban azonban oda jött a rendőr s rá
tette kezét a leány váUára.

— Hozzám ne nyúljon! kiáltott Kamiba, a 
rendőrt vissza lökve.

— Kapja nyalábra! ordítoztak a nézők, kik
nek ez a mulatság nagyon tetszett.

Zig-Zug egy darabig nézte a dolgot, de nem 
várta be a végét. Bókolt a közönségnek s három 
fej ugrással a kulisszák közé vetette magát.

— Kész vagyok önt követni, szóit ismét Ka
milla a rendőrhöz.

A fiatal emberre, kihez oltalomért fordult, ha
tással volt a leány bátor magatartása, s elszánta 
megát rá. hogy érdekében közbelépjen.

— En is önnel megyek, szólt hozzá halkan.
Társa* a másik fiatal ember, igen nevetséges

nek találta barátja lovagi as fölhev ülését, de azért 
nem szakadt el tőle s mindketten, elkísérték Kamii* 
lát a rendőr vezetése alatt.



Kamilla bátran haladt le a lépcsőn, s azután 
igy szólt pártfogójához:

— Uram, itt lakom a közelben, atyámmal, 
Monistrol mérnökkel, s kérem, kisérjen haza.

— Monistrol! kiáltott föl a fiatal ember, — 
Jneque3 Monistrol, a mérnök?

— Az, felelt Kamilla. — Az ő leánya vagyok. 
Ismeri talán?

— Még nem igen közelről, felelt a fiatal em
ber. — De most már lesz alkalmam gyakrabban 
találkozni vele . . . Három nap óta üzlettársa 
atyámnak.

— Hogyan! ön . . .
— Julien Gémozac vagyok, kisasszony, s ál

dom a véletlent, mely módot nyújt arra, hogy se
gítségére lehessek.

Kamilla meglepetten és örömmel eltelten né
zett védelmezőjére, kit valójában csak most vett 
igazán szemügyre, s azt látta, hogy a fiatal Gémozao 
megnyerő külsejű gavallér.

A  gazdag franczia iparos fia olyan volt, mint 
valami fiatal angol arisztokrata : vonásai szabályosak, 
arczbőre fehér, szeme kék, s ajka kissé daczos kife
jezési. — Egész valója nyiltságot és jóságot árult el.

Gémozacnak szintén volt mit csodálnia a leány 
szigorú szépségén, kinek atyja, minit nevezetes 
feltaláló, azon a ponton állt, hogy hirnevet és vagyont 
szerezzen.

A  másik fiatal ember, ki a párbeszédnek fül ta
nú ja volt, nem szólt* de guuyoros mosolya eléggé el
árulta. hogy nem igen hisz olyan leány ártatlanságá
ban, ki apja házából kiosonva, ilyen öltözékben fu t
kos egy komédiás után-

A rendőrnek azonban nem volt oka arra. hogy 
ő is ilyen semleges maradjon, s ugyancsak durván 
avatkozott bele a párbeszédbe.

— Nemi addig van az! szólt — Maga megzn* 
var ta az előadást. Jöjjön velem az állomásra. A ka
pitány majd kihallgatja.

— A rendőrségre! mormolta Kamilla, pártfo
gójához «ímulva.

JJ



Itt volt az ideje, hogy Julien közbelépjen. Meg 
volt róla győződve* hogy Kamilla igazat mondott, s 
nem tehette azt, hogy atyja uj üzlettársának a le
ányát védtelenül hagyja.

— Felelek a kisasszonyért, szólt.
— Jó l van, de nem ismerem az urat, 3 örmö- 

gött a rendőr.
— Talán ismeri az apám nevét, — Pierre 

Gémozac.
— Az, akinek az a nagy gyára van a Szajna- 

parton? . . . Ismerem. Az öcsém ott dolgozik.
— Nos, én meg ott lakom. Itt a névjegyem, s 

ha holnap föl akar keresni* tizenkettőtől kettőig a 
gyárban leszek.

— A kisasszony is? — felelt a rendőr tré
fásan*

— Én apámnál lakom, szólt Kamilla bátran. Ha 
sötét nem volna, megláthatná innen a házat. 
Ha nem hiszi, kísérjen haza. De sokkal jobban 
tenné, ha letartóztatná azt az embert, ki húszezer 
frankunkat rabolta el. Ott benn van a bódéban.

— Majd meglátjuk holnap. A komédiásQk úgy 
sem mennek el a búcsú végéig. Jelentést teszek a 
kapitánynak és átadom neki Gémozac ur kártyáját.

— Helyesen, barátom. Mondja meg neki, hogy 
rendelkezésére állok. És abban sem akadályozza 
semmi, hogy Monistrol uréknál tudakozódjék.

— Voltai re-boulevard, 2 9 2 . szám. tette hozzá 
Kamilla, ki ezalatt teljesen visszanyerte hidegvérét. 
De most ne tartóztasson. Az a rabló bántalmazta 
apámat, s ha talán semmi haja sem esett is, bizonyo
san nagyon nyugtalan távollétem miatt.

— Végre is — mormolta a rendőr — a kis
asszony ugv sem vétett valami nagyot. Tessék most 
csak hazamenni s máskor jobban vigyázzon.

— Köszönöm, barátom — szólt Gémozac. — A  
többit meg bizza rám. Ha az öcscse derék munkás, 
gondom lesz az előléptetésére. Kisasszony, fogadja 
el a karomat.

Az egész beszélgetésnek csak a Gémozac ba
rátja. meg néhány siheder volt a tanúja, mert vagy

13
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tiz ölnyíre voltak a bódétól s a térség mar majd* 
nem egészen üres volt. A „tündér44 bement a bódé
ba. értesíteni Zig-Zugot, hogy a rendőr bekísérte 
azt a leányt, aki őt gyalázni merte, a rendőr pedig 
hátratett kezekkel ballagott odább.

Kamilla' sietve vitte tova megmentőjét. De 
ennek barátja utánok ment s azt súgta Juliennek:

— Ne feledd, hogy éjfélkor várnak bennünket 
a Café Anglaisban.

«Túlién megállott, szembefordult barátjával s 
válasz helyett ezt mondta:

— Engedje meg, kisasszony/ hogy bemutas
sam önnek Alfréd de Fresnay urat, ki annak a ki
jelentésére kért föl. hogy ő is épp úgy rendelkezé
sére áll önnek, mint én.

Kamilla meghajtotta magát, Alfréd pedig kö
szönt, de csak nehezen bírta elpalástolni bosszanko- 
dását

E fiatal nemesnek nem nagy kedve telt a re
gényes kalandokban 8 az üldözött kisasszonyoknál! 
jobban szerette a könnyen hozzáférhető hölgyéé ' 
kéket.

— Siessünk, uraim, az istenért, — könyörgött 
Kamilla.

Két perczczel utóbb ahhoz a deszkakenteshez 
értek, melyen a zsivány egy ugrással átvetette ma
gát. Kamillának, hogy utána mehessen, ki kellett 
nyitnia az ajtót s nem volt hozzá ideje, hogy betegye.

Nem csodálkozott tehát azon, hogy nyitva ta
lálta, de azt remélte, hogy atyja ott fogja várni, 
nem pedig benn a szobában.

De Munistrol nemcsak ̂ hosry az ajtóban nem 
volt, hanem az ablakok is mind sötétek voltak.

— Bizonyosan utánam akart jönni — gondol^ 
ta magában a leány — de más irányban ment s 
isten tudja, merre keres!

Egyenesen a báz ajtajának tartott, mely szin
tén nyitva maradt. A lépc«öházban Fotét volt s 
Kamilla nem mert ecyedül fölmenni.

— Apám! — kiáltott elfogódott hangon — 
jö jj le hamar . . .  Én vagyok, Kam illa!
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Hívására senki sem felelt.
Gémozac cs barátja nyomában voltak Kamillá

nak s csaknem egyszerre leptek be vele a folyosóba-
— Félek . . . suttogta Kamilla a fiatal ember 

karjába fogódzva.
Julién, mint dohányos ember, mindig el volt 

látva gyufával. Meggyujtott (gy szállá t s meglátott 
egy asztalt, amelyen gyertya volt.

— Előre megyek, kisasszony, szólt, a gyertyát 
kezébe fogva.

— Majd mutatom én az utat. felelt Kamilla.
Előre ment a lépcsőn. A két fiatal ember

utána s mind a hárman beléptek aẑ  ebédlőbe.
__Apám! . .  Itt vagy? szólt Kamilla.
Semmi nesz.
Gémozac gyöngéden félretolta a leányt, föle

melte a függönyt s a szoba padlóján az asztal mellett 
egy embert látott elterülve. 
v Kamilla szintén meglátta * ráismert-

— Szent isten! kiáltott föl, — megölte!
S mielőtt Julien megállíthatta volna, rávetette 

magát atyja testére.
Jó l sejtett. A  szerencsétlen föltaláló meg volt 

halva. Teste már majdnem kihűlt. — A boldogtalan- 
leány karjaiba fogta s föl akarta emelni, de nem 
hirta . . . Elsikqltotta magát s ájultan xoskadt le a 
holttest mellé.

— Gyilkosság!. . .  No még csak ez kellett, dör- 
mögött Eresnay, három lépéssel hátra húzódva. 
Micsoda darázsfészekbe kerültünk mi itt?

__Hallgass, te ostoba ! Segits inkább fölemelni
ezt a szegény gyermeket, szólt Gémozac indulatosan.

— Hát azután?
— Azután? Elszaladsz a legközelebbi rendőr

á llom ásra... Bejelented, hoery Gyilkosság történt s 
idehozod a biztost két rendőrrel. . .

— Szép megbízás, mondhatom! No engem se 
veszel többet rá. hogy búcsúra jöjjek veled!

— Én pedig, ha cserben hagysz, esküszöm, 
h°ffy megszakítok veled minden összeköttetést. . ,  
Szegyeid magad! Hát nincsen sz ived ?...



Fresnay megadta magát, s durczásan bár, 
de engedelmeskedett barátja kívánságának. Kezébe 
fogta a gyertyát, előrement s szerencsére meg is ta- 
Iái ta az emeleti lépcsőt.

KamKlla hálószobája balra volt a folyosón s nem 
volt nehéz megismemiök az ágy fehér függö
nyeiről. — Julién óvatosan fektette le a leányt, a 
pipere-asztalról vizes üveget hozott elő, s locsolgat- 
ni kezdte a leány arczát.

Kamilla kinyitotta a szemét, de rögtön be is 
hunyta, érthetetlen szavakat rebegve s kezével hado* 
názva.

Gémozac nem értett az orvosi tudományhoz. « 
fogalma sem volt róla. hogy ilyen esetben mit kell 
csinálni.

— Hozz orvost is, szólt Fresnayhez.
Letnentek a földszinti szobába, s Julien a

holttestet megvilágítva. igy szólt barátjához:
— A szegény embert megfojtották. Nézd a 

nyakát. A gyilkos ujjahelyei meglátszanak rajta.
Alfréd lehajolt s inkább kiváncsiságból, mint 

részvéttel vizsgálta a holttestet. Azután fölállott s 
igy szólt:

— Nem is annyira ujjak ezek, mint karmok. 
Ezeket a fekete foltokat a nyak két oldalán nein enr 
béri kéz hagyta. Valósággal gorilla-kéz lehetett , . .

— Hicryjed akár az ördöcr karmának, c^ak sza
ladj már a rendőrségre ! felelt Gémozac, barátját 
vállon ragadva s kifelé tuszkolva.

E pillanatban az emeletről fájdalmas sikoltás 
hallatszott.

— Hallod? szólt Julién. — Fölébredt s bizo
nyosan rosszul van. Fölmegyek hozzá. Te pedig siess 
és jö jj vissza hamar . . . .

Fresnay elment, Gémozac pedig fölsietett az 
emeletre.

A  Julien barátja nem volt rosszlelkü fiú, de 
meg volt benne az a hiba, hogy semmit sem vett 
komolyan. Monistrol és leánya legkevésbé sem ér" 
dekelte. De Juliennek megígérte volt, hogy értesíti

Ifi



a rendőrséget s nem tudván, hogy merre van az álló* 
más, a Trono-tcr felé indult

U iközben előtaláit két rendőrt ; megállította 
őket, közölte velők, hogy egy nem messze eső házban 
gyilkosság követtetett el s kérdezte, hogy nem érte
sítenék a kerületi biztost mire ezek igennel feleltek.

Épp ebben a pillanatban bérkocsi jö tt arra s 
a kocsis „vendéget4 szimatolván az úri as külsejű fia
talemberben, megállót*.

A  insértés sokkal nagyobb volt, semhogy Fres- 
nay olícntáHhatott volna.

— Xem téveszthetik el a házat, szólt a rend
őrökhöz . . . .  Erre jobbra van, ni . . . deszkakerítés 
van előtte-

Beleugrott a kocsiba s odakiáltott a kocsisnak :
— A Café-Anglaisba Î
A  bérkocsi elrobogott az idősebbik rendőr pedig 

igy szólt a fiatalabbikhoz:
— Ez el akar bennünket bolonditani.
— Ne is fáradjunk, szóit a másik. — Még kine

vetnének.
S nyugodtan folytatták körjáratukat.

II.

Pierre Gőmozac, a v asva r egyik leghatalmasabb 
képviselője és többszörös milliomos, a vSaint-Martin 
csatorna mellett lakott, közelében a gyárnak, mely 
vagyona kutforrását képezte.

Hozzá kell tennünk^ hogy szép, kertes palotá
ban  ̂lakott, s ez a hely nincs nagyon messzire a vá
ros központjától, ha jó kocsit és kitűnő lovakat tart 
az ember- A műhelyek zajos szomszédságában alkal
matlan volt ugyan kissé, de a kalapácsok csattogása 
es gőzgépek duruzsolása kellemes zene volt e derék 
ember fülének, ki vnlamfkor maga is munkás volt.

Későn lépett házasságra, s neje csupán egy fiú
val ajándékozta meg. akit imádott, habár ez a fiú 
több gondot, mint örömet okozott neki-

Julien huszonnyolcz éves korában semmi egyéb
pcie^otez : Mcni«trol fcisMcsony 2
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nem volt még, mint henye urfi és semmi hajlandósá
got sem mutatott a komoly munkára, ami nagyon 
rosszul esett atyjának.

A fiatal ember egy előkelő klubnak volt a 
tagja, pazarul élt, nagyban játszott, sokat koczkáz- 
tatott a futtatásokon és sokat költött a könnyüvérü 
hölgyecskékre.

Anyja elkényeztette, apja pedig ezzel a szoká
sos mondással vigasztalta magát: *,A fiatalságnak 
ki kell magát tombolnia" . . .  de úgy tapasztalta, 
hogy ez a kitombolás nagyon sok időt vesz igénybe.

Amig fiának az „igazi esze megjön", csupán 
két dolgot kívánt tőle: hogy otthon lakjék s délben 
a családdal étkezzék.

Nem egy zajosan átmulatott éjszaka után 
megtörtént, hogy sáppadt, megnyúlt arczczal, homá
lyos szemmel jött be az ebédlőbe. Apja gyöngéden 
korholta, anyja pedig, ki erővel meg akarta háza- 
si tani, gazdag leányokat ajánlgatott neki.

A szegény Monistrol halála nagy zavart idé
zett elő a házban.

E napon Julien nem jött le az étkezéshez s 
azt is tudták, hogy nem hált. itthon.

Szülei nyugta1 ankodni kezdtek és szomorúan 
töltötték a napot, mert csak este hat órakor tudták 
meg, hogy mi történt vele.

Juliennek, kit Fresnay barátja rutúl cserben 
hagyott, az egész éjszakát ott kellett töltenie K an illa  
mellett, ki szörnyű idegrohammal vívódott s csak 
hajnalban szólithatott be az ablakon át embereket.

A  rendőrség, melyet ily módon értésitettek, 
végre eljött. Kamilla, kihez kérdéseket intéztek, 
csak összefüggéstelen szavakat mondhatott; Julien  
pt*dig jóformán semmit sem tudott és semmi fel
világosítást sem adhatott a rendőrbiztosnak.

Gémozacné, amint a történtekről értesült, a 
bet z leányhoz sietett és megtelepedett ennek ágya 
mellett, mialatt az igazságszolgáltatás emberei a 
holttest körül foglalatoskodtak. Kamilla a nagy 
rázkódástól agylázba esett s az orvosok nem felel-
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*ek életéről — A tyját is a nélkül temették el, hogy 
neki csak tudomása is lett volna róla.

Egy egesz hét telt el anélkül, hogy a helyzet 
változott volna. Kamilla csak most kezdett lábba- 
nozm, de egész valóján zsibba tagság vett erőt. A  
rendőrség buzgón kereste a tettest, de semmit sem 
tnJalt, ami útba igazíthatta volna. Gémozacné egy 
^ b íz h a tó  asszonyt, meg egy apáczát adott a beteg 
icany mellé és sűrűn meglátogatta.

Julien folyvást érdeklődött a leány iránt, ki- 
? a bucsniv oly különös körülmények között ismer- 
KfHlott meg. s még mindig nem bocsátott meg Alfrőd- 

ki oly rutul cserben hagyta.
. Eassankint azonban visszatért előbbi életmód
ja °z; sokkal kevesebbet gondolt már az árva szomo- 
ni esetére, s nem igen volt eszében, hogy a Monis- 
r°l ismeretlen gyilkosát kutassa.

Nyolczadnapra az ebédnél, mint mindig, meg
kérdezte anyjától, hogy Monistrol kisasszony hogyan 
( í'zi magát, s azt a választ kapta, hogy Kamilla már 
azelőtt való nap fölkelt.
___ sokára látni is fogjuk, szólt Gémozacné.

Erővel ide akar jönni, hogy köszönetét kifejezze!
Nagyon szívesen fogom látni, szólt Gémo- 

za<‘, e őször azért, hogy kifejezzem neki, meny
ei1*0 osztozom szerencsétlenségében, másodszor meg 

? ert újságot mondhatok neki. A' Monistrol 
? a máuya kész vagyon. Ha tovább is úgy megy. 

Æ  kezdődött, a leánya gazdag lesz s én mint 
-, e; t1arsa’ sok pénzt szerzek. Mostantól fogva már 
J godban élhet, mert az év végével igen kerek 
->zegecskéje fog tőlem járni, addig pedig annvit 

Ci°iégezek neki, .amennyit csak akar.
5 Z az*an jó vigasztaló lesz! — szólt Julién.
En pedig nem hiszem, hogy valaha is meg- 

CTsrtalódnék. felelt Gémozacné. — Amiét* jobban 
’ alkalmam Tolt őt megismerni. NTos hét, 

j ; . a /‘vcs leány valóságos jellem I Nem törő- 
K azzal, hogy mi lesz belőle. Csak atyjáról beszél 
■ vipan arra gondol, hogy haláláért bosszút álljon.

Nagyon tartok tőle, hogy ez nem fog neki
/ r
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sikerülni. A vizsgálat folyik, de a gyilkos kilétére 
vonatkozólag semmi adat sincs. Azt az akrobatát, 
akit vádolt, mindjárt másnap kihallgatták s a 
vádlott bebizonyította, hogy a gyilkosság elköveté
sének időpontjában másutt v o l t . . .  Bizonyosan 
szembesíteni fogják vele, mert most már felépült 
annyira, hogy ki lehessen hallgatni. De fogadni 
merek, hogy nem fog ráismerni.

— Nagyon valószínű, mert — úgy látszik — a 
gyilkosnak csak a kezét látta. Nekem is mondta ezt, 
de bővebben nem nyilatkozott.

— Hja, igen, a kéz! . . .  ez a rögeszméje. Első 
lázrohamában folyvást ezt kiáltozta: „Oh, az a
kéz . . . közeledik . . . fenyegeti apámat !4‘ — Do az 
is igaz, hogy az orvosok véleménye szerint a sze 
rencsétlcn Monistrolt valami különös kéz fojtotta 
meg . . . Hanem ez nem elegendő útmutató*

Ebben a pillanatban benyitott az ebédlőbe
egy inas.

__ Mi az, Jean? kérdezte Gemozac.
__ Monistrol kisasszony van itt, s beszélni

szeretne ő nagyságával. Mondtam neki, hogy ebé
delnek . • •

__ Xem tesz semmit, bocsássa be, szólt Gémo-
zac élénken.

Kamilla az előszobában várakozott, azí inas 
utána ment, s mikor aztán az ebédlőbe belépett, 
Julien alig ismert rá.

Csupán abban az öltözékben látta volt, melyet 
találkozásuk estéjén viselt, s mikor elvált tőle, a 
szegény leány forrólázban feküdt, dúlt arczczal, fe l
bomlott hajjal, rendetlen öltözékben.

Most egészen más alakban jelent meg előtte, % 
egyszerű fekete ruhában, arczához illő hajdisœzel 
s a szenvedettől meghalványodva. De ez a halvány
í t  csak növelte szépségét s olyan bájt adott neki, 
mely a fiatalembert egészen elbűvölte.

Az apa, ki most látta először, elbámult ra jta ; 
de Gémozacné fólállott, elébe sietett, gyöngéden 
fogta meg kezét és férje mellé ültette.

— I ram, síólt Kamilla bátran. — alig vár*
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hattam, hogy személyesen fejezzem ki önnek köszö- 
netemet . . . Szegény apám önnek köszönhette 
élete utolsó örömét . . .  én pedig nem csupán önnek 
tartozom hálával . . .

Ez utolsó szavak Ju-ienhez és anyjához voltak 
intézve, ki aztán mindnyájuk nevében felelt:

— Kedves gyermekem, szólt, — ön most mái 
a mi családunkhoz tartozik, s mi csak kötelességet 
teljesitettünk, Julien épp úgy, mint én. De rosszul 
tette, hogy ma eljött hazulról. Ilyen állapotban ez 
valóban meggondolatlanság.

— Az orvos megengedte, asszonyom. Teljesen 
fölépültem már. minek legjobb bizonyítéka az, hogy 
tegnap a vizsgálóbírónak egy hosszas kihallgatását 
álltam ki.

— Hogyan! Nem átallották önt ilyen kinő» 
próbának alávetni ? . . .

— Magam kerestem föl s kértem, hogy hall
gasson ki. Rosszul tettem, mert kijelentéseimet. 
Ügye lembe sem vette .. .  • Helyteleníti, hogy magára 
hogytam apámat s utána futottam a gonosztevőnek* 
aki megölte . . .

— Ah. kiáltott föl Gémozac, — majd közbe
vetem magamat én, hogy a vizsgálatot jobb 
kezekre bizzák. Most pedig kedves kisasszony, tudja 
meg, hogy a társasüzlet, melyet atyjával kötöttem, 
az első évben legalább ötvenezer frankot fog önnek 
jövedelmezni . . . s gondoskodni fogok róla, hogy 
mindjárt e pereztöl fogva úgy éljen, mint üzlettár
sam loányáhaz és örököséhez illik.

— Köszönöm, uram. felelt Kamilla, de én 
úgy kívánok élni, mint eddig éltem.

— De nekem kötelességem, hogy Önt gazdaggá 
fegyem akarata ellenére is. Majd keresek egy önnek 
való lakást a mi városrészünkben. . .  És — ha meg
engedi — keresek számára két megbízható nócselédet.

— Nagyon lekötelez uram, szólt Kamilla sze
líden, — de én elhatároztam, hogy nem válók meg 
attól a kis háztól, amelyben mindig éltem. Öreg daj
kám Montreuilben van. Szívesen jön el hozzám. 
Egy ebre* nin^ r rökségem.
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— De bizony pénzre is van szüksége» hogy él
hessen, felelt kissé nyers hangon a gyáros, nálam 
pedig nyílt számlája lesz.

— Nagyon kérem, nekem csak annyit adjon át, 
amennyire éppen esetről-esetre szükségem lesz.

— Ez már okosabb beszéd, felelt Gémozac kezét 
dörzsolgetve. — Tehát megegyeztünk, pénztáram 
rendelkezésre áll, s annyit fog belőle kivenni, ameny-

.nyi tetszik. A  többit tőkésíteni fogom, s egy-két év 
múlva nagyszerű hozománya lesz.

— Nem szándékozom férjhez menni..
— Miért, édes gyermekem ? kérdezte Gémozacné.
— Mert küldetést kell teljesítenem. — Bosz- 

szut akarok állni apámért- Mivel az igazságszolgálta
tás lehetetlen, én fogom megtenni azt, amit ő meg
tenni nem tud. — Főj fogom fedezni a gyilkost és 
oda hurczolom a törvény elé, azt mondva : 
Itt van!

— És azt reményli, hogy egymaga mpg fogja 
találni a gonosztevőt? Hiszen az arczát sem látta, 
mint fiamtól hallom.

— Bizonyos vagyok benne, hogy meg fogom 
találni. Üldözni fogom, ha kell, a világ végéig is. 
Semmi sem fog visszatántoritani, ha belehalok is.

— Ne beszéljen ily ifjú  fővel a halálról, en
gedje, hogy az idő megenyhítse fájdalmát, s feledje 
el a múltat, hogy a jövőre gondolhasson. Eljön majd 
az idő, amikor szeretni fogja egy férfi, aki méltó ön
höz s akit ön is szeretni fog.

— Meglehet, asszonyom, de ha valaha férjhez 
megyek* csak ahhoz fogok menni, aki kezembe szol
gáltatja apám gyilkosát.

— Vigyázzon kisasszony, szólt vidáman Gémo- 
zae, ki nem vette komolyan a leány elhatározását — 
ha semmiképp sem akar máshoz nőül menni, mint 
ahhoz, aki azt a zsiványt elcsípi: megeshetik, hogy 
valami rendőrhöz kell feleségül mennie.

— Nem, felelte Kamilla. Az csak hivatalos kö
telességét teljesitené, ha a gyilkost elfogná, s én 
nem tartoznám neki köszönettel- Olyan férfit értek, 
aki odaadással, rokonszenvből fáradozna értem.



Ettől, ha czélt érne, nem vonnám meg a ju 
talmat.

— Leltemre! szólt a gyáros nevetve — ha 
fiatalabb volnék pályáznék a jutalomra. Ily föltétel 
mellett sok ifjú  fogja magát boldognak tartani, ha 
az ön szolgálatába szegődhetik.

Julien nem szólt semmit, de anyja azt olvasta 
ki szeméből, hogy szivesen állna be a küzdők sorába. 
S való is, hogy Julien azt gondolta magában, hogy 
valóban szép lenne elnyerni apja bájos üzlettársá
nak a kezét.

Nem a vagyon csábította, de Kamilla elragadó 
volt s a kaland ingerlő hatással volt reá. A  dolog- 
talanság már nyomasztani kezdte s nagy kedvet ér
zett ahhoz, hogy olyasmire vállalkozzék, ami külön
böznék eddigi életmódjátél.

Itt volt az alkalom, hogy szakítson eddicri 
kedvteléseivel, a melyek már untatták. Csak az 
volt a kérdés, vájjon Monistrol kisasszony elfogad
ja-e szövetségesének.

— Kedves Kamillám, szólt Gémozacné, — cso
dálom erős lelket, de nem tudom, hogyan fog czélt 
érni- — Remélem, fenntartja velünk az összekötte
tést.

— Oh igen, asszonyom. Azonban egyidőre 
tídáii kénytelen leszek Párist elhagyni.

— Pompás! kiáltott föl Gémozac. — Mivel 
pénz nélkül sem háborúzni, sem utazni nem lehet, 
lesz olyan kegyes, és fölvesz ötezer frankot . . . 
Elég ennyi kezdetnek?

— Sok is, uram.
Ha elfogy, lesz több is. Most pedig térjünk  

vissza az Ön tervéhez. Nincs ellene határozott kifo
gásom. de tanácslom. hogy ne bocsátkozzék bele, 
amig alaposabb értesülései nem lesznek, mert sem
misem bizonyítja, hogy a gyilkos az az akrobata 
volt, a kit ön űzőbe vett . . .

— O volt az, bizonyos vagyok benne.
— S ha ő volna is, azóta bizonyosan odább 

állott már.
— Nyomára fogok akadni.



— Különben nem bizonyos, hogy megszökött, 
szolt Julien. — A vásár még folyvást tart s Zig- 
Zug, miután a vizsgálóbírótól szép szerrel szaba
dult el, nem fél attól, hogy letartóztatják . . . 
Egyébiránt magam is foglalkozni szándékozom vele, 
ha a kisasszony megengedi.

— Köszönöm, uram, felelt Kamilla zavaró* 
dottság nélkül. — Szivesen fogadom a támogatást, 
melyet oly nagylelkűen ajánl fel.

— Brávó! szólt az apa. — íme ez az ember, 
akit keresett. De figyelmeztetem, hogy ne bizakod
jék nagyon az ö közreműködésére! Az én fiam- 
uram minden idejét a klubban tölti, meg oly he* 
1 y ekem amik még ennél is kevesebbet érnek . . .  Ha 
az érdeklődés, melyet az ön ügye iránt tanusit, ki- 
gyógyithatná rossz szokásaiból — valóban lekötele
zettje lennék önnek*

— Majd meglátják, hogy mit fogok tenni, szólt 
Julien, kit ez a kihivás tettre ingerelt

Gémozacnó nem vett részt ebben a kis vitá
ban, de ó is úgy vélekedett, mint férje, hogy Julien  
nagyon jól tenné, ha szakitana eddigi életmódjával; 
de attól is félt, hogy veszedelmes kalandokba talál 
bocsátkozni. Rokonszenvezett Kamillával, de a leány 
függetlenségi hajlama visszatetszőt t az ö polgárias 
felfogásának*, s legalább is szükségtelennek tartótra, 
hogy fiát arra buzditsa. hogy segédjéül szerződjek 
ennek az annyira merész árvának.

Házasság lehetne a dologból, s bár Monistrol 
kisasszonyra nagy vagyon várt. az óvatos anya mégis 
úgy gondolkozott, hogy Julien, ha megbecsülné ma
g á t különbet is kapna az ö társadalmi köreikben- 

Gémozac fölállt és neje' is. A derék asszonyság 
nem kívánta hosszabbra nyújtani ezt a társalgást <le 
föltette magában, hogy másnap meglátogatja Kamil
lát s négyszemközt okosan beszél vele.

Kamilla a bérkocsin, melyen jött. e g y e n e s  a 
Trone-térre hajtatott Elhaladt otthona elöttV látta 
is dajkáját az ablakbant de nem állott meg. MáTis szem 
rehányásokat tett magának, hogy először is nem járta  
be a vásári bódékat * mindenekelőtt arról akart m?g-



győződéit szerezni, vájjon a Zig-Zug társulata nem 
távozott-e még el.

Dél tájon a téren még nem volt közönség. Csőn" 
des volt minden. Itt*ott egy kereskedő rendezgette 
sátrában estére a portékáját; egy-egy komédiás-bódé 
előtt kötéltánezosnő guggolt, harisnyáját javítgatva.

A  ,«művészek", kiket este a közönség tapsolni 
fog, ilyenkor közönsége* halandók, a kikkel könnyű 
szóba állani s akik szívesen fogadnak el egy pohár 
bort, vagy egy kupicza pálinkát.

Kamilla tudta ezt, s föl akarta használni az al
kalmat arra, hogy tudakozódjék. Sőt azt is remélte, 
hogy véletlenül találkozhatik Zig-Zuggal s majd rá 
ismer a kezéről, melyet mutatványai közben elrejtve 
tartott.

Az a kéz pedig olyan, a melyet más kézzel ösz- 
szetéveszteni nem lehet; különösen pedig az a hü
velykujj, melynek nyoma olyan világosan látható a 
szegény Monistrol nyakán! —

Hogyan lehet az, hogy a vizsgálóbíró, mikor az 
akrobatát kihallgatta, nem vette észre azt a csodá
latos kezet? Kamilla sehogy sem értette ezt, de azt 
mondta magában, hogy Zig-Zug, fölbátorodva azon, 
hogy minden baj nélkül bocsátották el, bizonyára nem 
tartja szükségesnek, hogy elrejtőzzék, s ő minden
esetre találkozni fog vele. Egy tekintet pedig elég 
lesz arra, hogy ráismerjen.

Valamennyi bódé be volt zárva, de egyik másik 
bódé körül már egy kis mozgalmasság uralkodott. 
Emberek jöttek-mentek, gyermekek játszadoztak a 
tájékukon. De az, a melyben Zig-Zug játszott, tel
jesen el volt hagyatva. Semmi zaj sem hallatszott 
belőle s a társaság lakásául szolgáló kocsi kürtői^ nem 
eresztett füstöt.

Ez a kocsi a bódé mögött állott. Egy matróz- 
zekét és pofoncsapott kalapot viselő ember ült össze- 
font karral a szekérrudon s egy kihűlt pipa kurta 
szárán rágódott.

A bohócz volt ez. ki amaz estén a közönségnek 
bejelentette, hogy Zig-Zug mindjárt meg fog jelenni.
De moet nem volt olyan vidám, gúnyom  képe. Xagy
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karika szemei fénytelenek lettek, mint a vak embe
réi; háta görbe volt s bamba areza mélabus kifeje
zést öltött-

Nyilván valami csapás érte, s ez éppen alkalmas 
kifogás volt Kamillának arra, hogy vele szóba eresz
kedjék.

A boliócz nem hallotta közfledését, s most ijedt 
képpel meredt rá.

— Nos, barátom, kezdte Kamilla — hát nem 
ugy folyik a sorja, a hogy szeretné?

— Egy pipa dohányra való sem jut, dörmögött 
a bohocz, kivéve szájából a pipát,

— Hát csak ez a baj ! . . .
— B ;nak ez is elég. . .  Könnyen beszél a* kis

asszony; de szeretném tudni, hogy unt mondana, ha 
tegnap óta meleget nem evett volna, s még dohánya 
se lenne. De meg mi köze is hozzá ' Sohase láttam 
a kisasszonyt, s nincs kedvem beszélgetni.

— Csodálom, hogy meg nem ismer. Pedig itt 
•volt akkor este, mikor engem kivezettek, mert meg
zavartam a előadást.

— Nin i . . .  most már emlékszem . •. De ha nem 
szól, biz én soha ki nem találtam volna. — Hát ön 
volt az, aki Zig-Zug után szaladt, azt állitva, hogy 
megrabolta önöket . . . No pedig csizmadiát fogott 
vele, mert a biró, aki kihallgatta, semmit se tudott 
rásütni . . . Hát igaz, hogy ezres bankójukat 
loptak el?

— Igaz, s a rabló meg is gyilkolta apámat.
— No akkor nem Zig'Zug volt. Belüzonyitotta, 

hogy az előadás alatt ki sem mozdul a lödéből. . .
A  társaság meg széjjel robbant. Be kellett csukni
a bódét, mert egy fillért se vettünk be. Az igaz- % 
gató, a vén kötni való, magához vette a kulcsot, s 
én már két nap óta nem ettem.

— De ma ehetik, barátom, szólt Kamilla, egy 
huszfrankost véve ki tározójából.

A bohócz szabódás nélkül vette el és rögtön 
zsebredugta.

— Ez már beszéd! kiáltott föl. — A kisasszony
unk jó szive van . . .  A gyereknek is iesz mit rágni.



S könnycsepp csurgótt végig puffadt képén.
— Gyermeke is van? kérdezte Kamilla.
— Van á m ...  egy fiam, a ki most fordult a 

tizenharmadikba. Hiszen láthatta a múlt este. Ö volt 
a kis pojácza . . .  Hej, hiszen ha csak magamat kéne 
eltartani, találnék én munkát, ha meg nem találnék, 
hát éhen vesznék s azzal vége. . .  de a George gye
rekem . . .  az nem szokta még meg a koplalást • . .

— Hát a felesége?
— A feleségem ! kaczagott a bohócz. — Az meg

szökött azzal a fáravaló Zig-Zuggal.
— Micsoda ! kiáltott föl Kamilla, — Zig-Zug .. 

megszökött ?
— Tegnapelőtt párolgott el s elvitte Amandát 

is, szólt a bohócz keserves hangon. — Haszontalan 
fehérszemély, akit az útfélen szedtem ferl. Megtaní
tottam tánczolni és rézgolyókat dobálni. - . .Elkö
vettem azt az ostobaságot, hogy feleségül vettem, s 
harmadévre itthagy a faképnél azzal a gazemberrel.

— De hogyaa hagyhatta el a gyermekét?
— George nem az ő gyermeke, háTistennek. 

Kétszer házasodtam, s ha az első feleségem meg
volna, nem jutottam volna enynyire . . . .  Szegény 
leesett a kötélről, s nyakát szegte. . .  Az nem húzó
dozott a dologtól és gondját viselte a kicsikének. . .  
Hej, bizony, George nem fogja sajnálni Amandát! 
Rosszul bánt vele s én oly gyáva voltam, hogy nem 
páholtam el érte ! . . .  S mikor ZigrZug foigolédott 
körülte, nem gyanitottam semmit . . . Megszöktek 
s Amanda elvitte pénzemet — háromszáz frankot, 
amit fillérenkint gyűjtöttem.

S a szegény bohócz keservesen könnyezett.
■Kamillát meghatotta ez az igazi fájdalom, de 

azért Zig-Zugról nem feledkezett meg. Éppen jó em
berre akadt, hogy e nyomorult felől tudakozódjék, 
aki gyilkolt, rabolt s asszonyt szöktetett Ezt a meg
csalt férjet könnyű l^ z megnyerni szövetségesnek.

— Mi a neve barátom? — kérdezte egyszerre 
a bohócztól.

— Jean Courapied!
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— Minden áron folytatni akarja a mester
ségét?

— Nem tudok mást. Az apám is bűvész volt, 
az anyám meg jövendőmor.dó-

— De ha valaki tisztességes megélhetést nyújt
hatna önnek . . . meg a fiának . . . olyat, ame’y 
kevesebb bajjal és több kényelemmel járna?

— Nem utasítanám vissza . . .  De biz én még 
nem akadtam olyan emberre, aki pártomat akarta 
volna fogni.

— Majd leszek hát én az az ember.
— Ön, kisasszony? Azt bizony nagyon szeret

ném. De mit kivárnia tőlem? Mert igaz, hogy csak 
hitvány komédiás vagyok, — de ha valami becstelen
séget ajánlana valaki . . . visszautasitauám !

— Reményiem is. Ha becsületes embernek 
nem tartanám, nem fordulnék önhöz.

— Hát miről van szó?
— Nem gyanítja? Apámat meggyilkolták s 

én fogadást tettem, hogy bosszút állok érte. A bi* 
rúság eleresztette a gyilkost. De én kézre akaróin 
keríteni. Én csak futólag láttam, de ön ismeri . . .

— Zig'Zugot? Meghiszem azt, hogy ismerem. 
De csakugyan ő volt'e . . .

— Bizonyos vagyok benne. F  tán a szaladtam, 
s láttam, hogy a hátsó ajtón bement a bódéba..

— Igaz. hogy volt hozzá kulcsa, de esküdött, 
hogy előadás alatt nem volt künn . . . Én tudtam, 
hogy hazudott, de azt gondoltam, hogy borozni volt 
s nem akartam bemártani . . .

— Nos hát. ha segítségemre akar lenni, föl' 
kutatjuk, s ha majd a kezünkben lesz, be fogom 
bizonyítani, hogy rabolt és gyilkolt. Rááll?

— Szívesen. De arról nem felelek, hogy el
csípem.

— Figyeljen . . .  Én gazdag vagyok s szívesen 
áldozok akármennyit, hogy föltalálhassuk. Ón és 
fia először i$ tisztességes ruhába öltöznek. — Ha 
majd rendben lesz, egy fogadóba!, szállást bérel 8
azonnal megkezdi a kutatást. Fizetem a költségét %
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minden hónapban háromszáz frankot adok, hogy 
megélhessen. Ha pedig a czélt elérjük, szerzek önnek 
valami állást, a fiát pedig beadom egy intézetbe, 
ahol embert nevelnek belőle-

A bohócz megint könnyezett, de most már örö
mében.

— Oh, kisasszony! kezdte dadogva.
— Ne hálálkodjék. Feleljen inkább a kérdése

imre, Bővebbet akarok megtudni e rablógyilkos
felől. Mi az igazi neve?

— Azt sohasem tudtam. Nem hiszem, hogy
valakinek megmondta volna. t

— De valamelyik pajtásának megmondhatta?
— ívincs annak pajtása. Nem is volt ő a mi 

emberünk soha — csak úgy véletlenül pottyant kö
zénk.

— Hogyan lépett be a társaságukba ?
— Annak története van. A  múlt év elején a 

clownur.Jc átszökött Spanyolországba, minket a fa* 
képnél hagyva. A direktor mást keresett a helyébe 
s nem talált, Egys^jer egy este, amint egjy kis 
erdöszélen tanyázunk .a fák közül egyszerre csak 
egy uriasan öltözött ember lép elébiink.. .  • Ajánlko
zott társnak. A direktor kinevette. De ő ing- 
ujra vetkőzve, két kcteét bedugta az övebe s 
megcsinálja előttük azt a hires fejugrást, minden 
készülődés nélkül ott a gyepen. Nyitva felejtettük 
a szánkat mindannyian . . .

Elég az hozzá: a direktor szerződtette s nem 
is bánta meg, mert Zig-Zug után töménytelen pénzt 
keresett.

— S a  mióta közéjök szerződött, nem tudhatta 
meg, hogy ki volt? Nem ismert rá senki*

— Nem lehetett. A "közönség előtt mindig 
csak harlekin-ruhában, álarczosan jelent meg.

— De önök o a k  láthatták az arczát •
— Láttuk, s nem tagadhatom: olyan képe 

volt, ami tetszik az asszonyoknak. Fölséges foga van, 
lámpáson megtermett a gazember* Magas és karcsú, 
hozzá erős. mint a bika . . .
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— Mit gondol, hova ment nmen*
— Vigyen el engem az ördög, ha csak sejtem is.
— Gondolja, hogy talán más társasághoz sze

gődött*
— De már azt a bolondot nem tette! Vala

mennyi társaság ott van minden búcsún. Találkoz
nánk vele Neillyben vagy Saint-Cloudhan.

— Akkor hát hova lehettek? Talán külföldre 
mén lek ?

— Nem. Amanda nagyon is szereti Parist. 
Én azt gondolom, hogy úri életet akarnak fo ly  
tatni. . . Attól függ, hogy van'e elég pénze. Meny
nyit rabolt?

— Húszezer frankot.
— Ez húszszor annyi, mint a mennyire .'zük- 

sége van, hogy más borbe bújhassák. Nem is fog 
sokáig tartani . . . legfolebb három-négy napig.

— De addig?
— Addig nem csodálnám, lia valami ,#garniu- 

ban húzódott volna meg. Amanda ismeri a jó he' 
íveket . . . Pompásan el lehet ott rejtőzni, amíg az 
ember uj gúnyát szerez . . .

— Nos hát, ott fogjuk keresni Zug-Zugot, 
ahol ön gondolja, hogy megtaláljuk.

— Ön, kisasszony? Világért se! Magam is 
alig merek azokra a helyekre elmenni. Még a Ge
orge gyereket se viszem el. De nini. I tt van a Ge
orge gyerek.

Kamilla hátrafordult s meglátta azt a kis fi
ú t  kit akkor este a bódé előtt látott az emelvényen, 
pojáczánnk öltözve.

Csinos gyerek volt, rózsásarezu. szőkehaju. 
Nagyra nyitotta szemét, amint meglátta, hogy az 
ő apjával milyen ízép úri dáma beszélget s nem 
mert közelebb jönni.

Kamilla rámosolygott, hogy bátorítsa, apja pe
dig odakiáltott neki:

— Sohse félj, fiam. jer ide . . .
Kamilla megfogta a íiu kezét ë lehajolt, hogy 

megcsókolja.

%
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George engedte, de nem merte ráemelni a sze
mét, bár nem volt nagyon félénk természetű.

— Tudsz-e olvasni? kérdezte Kamilla.
— Tudok, meg irai is, felelte a fiú. —
Most már nyugodt volt s nagy figyelem-

in el nézegette a kisasszonyt — nézte és csodálta.
— Apád velem akar jönni . . . Eljönnél-e 

te is ?
— Hová ?
— Jó  lakásba, ahol jó dolgotok lesz.
— És mivel kell megszolgálnunk ?
— Segítségemre lesztek, hogy megtaláljak etrv 

embert, aki rosszat tett velem s veletek is . . . Egy 
embert meg egy asszonyt . . .

— Zig-Zugot, meg . . .  Oh szívesen!
Nem akarta az apja előtt kimondani az Amanda 

nevét.
— Xexn lesz pedig ez könnyű dolog, folytatta 

George. — Hiszen csak itt hagyták volna Hektón...
— Hektort? kérdezte Khmilla.
— Igen, a Zig-Zug kutyáját . . .  Az fel tudná 

keresni a gazdáját.
George még ki sem mondta e szavakat, miKor 

ogv óriási buldogg rohant el mellette s majdnem fel
borította. .

— Ihol van ni ! — kiáltott Courapied. Zig-Ziur
sem lehet messzire.

Kamilla izgatottságtól elhalványult arczczal 
néze t  körül. De Zig-Zug sehol sem volt látható.

Az eb megállás nélkül szaladt a bódénak s rög
tön talált egy helyet, ahol a de?zkafal nem ért le 
egésapn a földig. Ott hatalmas körmeivel kapann 
kezdte a földet s mikor jókora lyukat vá jt magának, 
lelapult s bemászott a bódéba.

_  George! — kiáltott a bobócz. — Hamar,
kötelet meg szijiat! „

A fiú odaszaladt a lovakhoz, melyek a szeker 
mellett legelésztek, kést vett ki zsebéből, elvágta a 
kötelet, melylyel a szekérnidhoz voltak kötve, az 
egyikről kioldotta a kötőféket, odasietett a lyuk mel
lé. amelyen a kutya bebújt, s ott letérdelt.



Kamilla ámulva nézte ezeket az előkészülete
ket. Kérdő pillantást vetett a bohóczra, s az kezeit 
dörzsölhetve, igy felelt :

— Pompásan kezdődik. — Iíektor el fog ben
nünket vezetni Zig-Zughoz. — Kitünően van h t  
nitva s párja nincs a szimatoüásban. Tiz mértfüM- 
ről is visszatalálna a vaczkához.

— Nos? kérdezte Kamilla, ki még mindig nem 
értette a dolgot.

— Noé hát fogadjunk, Zig-Zug itt feleg- 
tett valamit az öltözoji^xm . . . .valamit, amire nagy 
szük't ge van . . . s most elkübhe érte a kutyáját.. .  
Azt mondta neki: ,,Uozd elő!** s ez elég vrít.

— Ĵ z lehet, hogy elmegy oda, ahova irül- 
hogy ráismerjen arra a tárgyra, amelyre

gazdajanak ^niksfgp van, azt nem hiszem.
Ped.g elhiheti. MegVmer az mindent, amihez 

Zig Zug hozzáért.
Apám. -zólt George suttogó hangon, — hal

lom már . . . Kaparja benn a padlót. —
— ^ OI*t alá van rejtve valami. Ne zavarjuk! 

Majd kihozza azt, amit keresett. Akkor aztán nya
kon csípjük. De nyitva legven ám a szemed, fiú!

\ figyelmeztetés fölösleges volt. George, kraé- 
l en a kötofékkel meg a kötéllel, odalapult a deszkafal 
tövéhez s lankadatlanul leste az eb kibúvását, hogy 
aztán rávesse a hurkot.

Közeledett a döntő pillanat, $ vigyáaii kellett, 
hogy a kutyát meg ne ijeszszék. mert ha zajt hall, 
talán visszafordul s a hódé elején megy ki.

De Iíektor nem tartotta szükségesnek az óva
tosságot Ott akart kijönni, a hol bebújt g csakha
mar ki is dugta orrát a lyukon-

De nehéz volt kibújnia, mert a fogni közt egy 
kis ládácskát. vagyis inkább hosszú» lapos skatulyát 
tarto tt A skatulyának sczél füle volt s az eb ezt 
tartotta a foga közt, mialatt kimászni erőlködött.

— Nem mondtam ( kiáltott föl a bohócz. — 
Kgy-e hogv eljár a megbizásokban l De ezúttal 
m l já r !  Vigyázz George . . .

George nagy ügyességgel vetette a kötőféket a

M
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kutya oiTa alá s kápráztató gyorsasággal csavarta 
körül rajta, mire aztán becsatolta.

Szempillantás müve volt az egész. — Hektor 
szerette volna ugyan* használni fogát, de hogy ha
raphasson, el kellett volna eresztenie a skatulyát, 
ezt pedig nem akarta. — Xem tehetett hát egyebet, 
mint azt, hogy teljes erővel húzódott befelé a bódé’ 
ta . de ekkor meg George a kötelet kapta elő. pilla’ 
nat alatt belehúzta az eb nyaklánezának gyűrűjébe 
s húzni kezdte, ahogy csak birta. Csakhogy Hektor 
erősebb volt ám.

— Xe hairyd magad, fiú! kiáltott az apa, se
gítségére sietve.

Retten aztán nagy erőfeszítéssel kivonszolták 
a hatalmas állatot, mely azután csakhamar beadta 
derekát A  szíjtól, melyet az orrára csavartak, nem 
haraphatott de a skatulyát sem ejthette ki szájából.

Kamilla álmélkodva kérdezte magától, hogy 
mi lehet abban a skatulyában, s hogy vájjon az el
més Courapied mitevő lesz foglyával.

A bohócz megelőzte a kérdést melyet hozzá
intézni akart.

— Most már a kezünkben van Zig-Zug uram. 
szólt diadalmas arczczal, — vagy legalább kézre- 
kerithetjük, a mikor akarjuk. Ez a kutya okvetle
nül elvezet hozzá. Még ma este fölhajtóm.

— Miért nem mindjárt?
— Mert nappal utánunk szaladnának a gye

rekek, a rendőrök me? tán meg akarnák vizsgáim, 
hocy mi van a skatulyában.

— Azt én is szeretném tudni* — mormolta 
Kamilla.

— Csodálnám, ha pénz volna benne. Azt 
Zig-Zug a zsebében szokta tartani. Ahányszor Rek
tor megrázkódik, zörög valami a skatulyában ; de 
nem hallatszik tallér*pengésnek.

— Zig-Zug mitölüuk papírpénzt rabolt el.
— Annál könnyebben vihette hát magával__

A hiba az, hogy nem lehet kinyitni a skatulyát s 
a kutyától ae vehetjük el. Hektor a szíjtól nem 
nyithatja k i m aaáját, ha pedig leoldanám róla. föl-

3Boisgobtr Ilon tatról kiaaaasoajr.
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falna bennünket- ügy kell innen elvezetnem, ammt 
van. De hol tartsam estig?

— Nálam, szólt Kamilla.
— Hogyan, kisasszony, azt. akarja, hogy ilyen 

állapotban ménjei el önhoz?
— Egyedül lakom öreg dajkámmal, néhány 

száz lépésnyire innen. A kutyát megköti a konyhá
ban* a fiát otthagyja nálam s .elmegy ruhát vásá
rolni. Azután visszajön, 'átöltözik fiával együtt, 
megebédelnek nálam, s holnap gondoskodnak ál
landó lakásról.

i— Tlát még mindig áll az alku? kérdezte a bo- 
hócz félénken.

— .VII. Jöjjenek, ne vesztegessük az időt
— Csak huznunk ne kelljen ezt a kutyát. — 

Tessék, éppen a boulevard fel© igyekszik.
— Mi is arra megyünk.
— Akkor jó. Előre George! Most inár nem 

koplalsz többet!

III.

A husvét kérőre esett ebben az esztendőben. 
Páriában már hivatalosan is megkezd»Wlött a tavasz.
A világfiak ilyenkor nem zárkóznak be többó a szín
hazakba. hanem elmennek oda, a hol világos ruliák" 
ba öltözött nőket és zenét találnak.

így tett a fiatal Gémoznc és Fresnay barátja 
is akkor este, mikor Kamilla először tett látogatást 
a gyárosnál.

Julién még nem bocsátotta meg Fresuaynck 
azt a nit csínyt, melyet akkor követelt el. mikor 
őt cserben hagyta. Sokszor hányta szemere 6* ma
gában haragot is tartott rá, de a közös kicsapon
gások sokkal jobban egymáshoz fűzik az embere
ket. semhogy egy kis liamg szétválaszthatná őket.

Ma is, mint rendeseit a klubbeli kártya- 
asztalnál találkoztak, kivétele**» my r* k  is és ciha- £  
tározták, hogy az éjszakát 'atn.ulftja'i. ,

Elmentek egy éjjeli kávcházba0 a kBÉnyelmtt
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világ egyik dőzsölő helyére. Fresnay, aki egészen 
átengedte magát az élvezetnek, jelentős pillantáso
kat váltott a szomszéd asztalnál ülő hölgviecskékkel, 
oaa-odaszólt az uraknak, akiket ismert és m égj egy* 
zéseket tett az énekesnőkre, kik az emelvényen kor- 
nvikáltak

Julien, természeténél fogva, csöndesebben mu
latott. Azon gondolkozott, hogy ez az életmód, bár" 
milyen kellemesnek látszik is. egyhangú kezd len- 
ni. Elgondolta, hogy közeledik már a harmincz- 
lmz s hogy a családi élet az egyetlen, ami boldogít.

S mindezek közben főképp Kamillára gondolt.
Az a leány, kit ma délben olyan igazán szépnek 

és olyan komolynak látott, eleven ellentéte volt 
mindezeknek a könnyelmű személyeknek, kik ide csak 
anyagi haszonért jöttek. Fortélyaik utálatot serjesz
tettek benne s ideges lett. ha nevetni hallotta őket 
ismerőseik ostoba élezein.

És Julien azon tanakodott, hogy nem jobban 
tenné-e, ha egy lépéssel a csöndes polgári életbe vo
nulna vissza* — Tőle fügött, hogy azt az utat vá- 
laszsza, melyet Kamilla kijelölt előtte s mely tét' 
szett is neki, — épp azért, mert nem vol* könnyű. 
Kalandokra járni, veszedelmekkel szállni szembe, 
hogy elnyerhesse egy tisztességes leány kezét: ez 
«okkal csábítóbb és újabb dolog is volt, mint 
könyelmü leányokat kitartani.

— TTnllod-e Julien, szólt Frefenny, — téged szo
morúvá tesz az ital. A harmadik üveget fogyasztjuk 
már s te még ki sem nyitottad a szádat — csak mi
kor ittál. Én már a másodiknál fölvidultam. Most 
pedig olyan jó  kedvem kerekedett, hogy bolondokat 
szeretnék elkövetni.

— Xo én nem, felelt Julien szárazon.
— Barátom, megígértem volt két kedves hölgy

nek. hogy megvacsoráltatom őket- . . . Már pedig 
tisztességes ember megtartja a szavát. . .

— HalVassî . . . Xem értesz semmit,».világéle' 
tedben mindig léha maradsz.

^ zt gondolod, hogy én bennem talán nincs 
költőiség ? Csalódéi barátom Ï Kalandokra szóm ja 

3*
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zom . . . Igenis én, Alfred de Fresnay, a fásult 
világfi eszmény után vágyódom. — Vannak pillana* 
tok, amikor kedvem volna feláldozni magamat egy 
nőért . . . Vállat vonsz? Azt gondolod, hogy csak
a levegőbe beszélek ? . • . Nem ismersz te engem . . .  
Nekem regényes hajlamaim vannak! . . .

— Nézd! az a te eszményed, n i! felelt Julién, 
kit már bosszantani kezdett ez n boros beszéd.

— Az a nő, a ki moet jött be ? . . .  No no, nem 
mondom. . .  Gyönyörű alak, s kissé idegenszerü is.

A  kérdéses ,,eszmény** pompásan megtermett 
sugár nő volt, a ki legkevésbbé sem hasonlított az 
asztalok körül ülő hölgyecskékhez. Bizarr öltözéket 
viselt, mely egyenesen arra volt számítva, hogy min
den mástól elüssön és feltűnjék. Haja vörös volt, 
szeme fénylett mint a f€kete gyémánt, s ajka nem 
mosolygott

Belépése általános feltűnést keltett Senki sem 
ismerte itt ezt a nőt, ki pedig aligha volt ujoncz, 
mert nem látszott félénknek.

Kicsinylően nézett végig a közönségen, s nyu
godtan állott meg. észre sem véve. hogy a futkosó 
pinczérek minden pillanatban meglökik.

Fresnay nem szalasztotta el az alkalmat an
nak bebizonyítására, hogy a különös kalandok nem 
riasztják vissza. Fölállott s bátran megszólította az 
ismeretlen nőt:

— Helyet keres nemde ? . . .  A mi asztalunk
nál v a n . . .

Udvariasan megfogta a kezét s odavezette ah
hoz a székhez, melyről az imént állott fol s melyet 
az ismeretlen hölgy minden habozás nélkül foglalt el.

Gémozac szívesen lemondott volna e társaság
ról, de kíváncsisága mégis fölgerjedt s csak azt 
mondta magában:

— Hol láttam én ezt az arczot?
De hiába nézte bármily figyelmesen ezt a fe

kete szemű, vöroehaju nőt, sehogy sem tudott vissza
emlékezni arra, hogy hol találkozott vele.

Freenay, ki örült a pompásan kezdődő kaland
nak, diadalmas arczot oltott. Büszkén vágta ki a
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mellét* himbálódzott a széken s csiptetőjén át néze
gette a különös nőt, ki mellette ült.

A  hölgy azonban nem kacsintott rá vissza, 
s eg  ̂ árva szót se szólt. Sőt észre sem látszott venni, 
hogy foglalkoznak vele.

Csak a szinpadi emelvényre nézett, mely fé
nyesen volt megvilágítva s kivágott ruhákat viselő * 
kisasszonyokkal tarkitva. Ez a szemlélődés annyira 
elfoglalta, hogy szomszédja ügyelmeskedéseit észre 
sem vette.

— V allja meg, szólt Fresnay tréfásan, hogy 
Cliaillót, a „kis pupos“-t jött meghallgatni, bolon
dulnak érte a nők.

— Nem ismerem, válaszolt kicsinylően a vö
röshaj u.

— Hát először van most itt?
— Először. Mifélék azok a hölgyek, a kik ott 

a színpadon körben ülnek ? . . .  Énekelni fognak tani
— Dehogy, csak statisztálnak.
— Miért öltöztették fel őket, kit kékbe, kit 

vörösbe, kit sárgába, kit zöldbe? . . . Akár csak egy 
papagály család.

— ü gy van. Ön remekül tud jellemezni. Ta
lán drámai művésznő ? . . .  Nem ? . . .  Tehát ének- 
müvésznö ?

— Egyáltalában nem vagyok művésznő. Ide
gen vagyok.

Nem csodálom. A franczia nőknek nincs ilyen 
szemük és hajuk. Kegyed bizonyosan spanyol?

— Nem. Magyar nő vagyok.
— Az egyre megy. De magyar volta nem aka

dályozza abban, hogy egy pohár pezsgőt elfogadjon?
— Szivesén. Szomjas vagyok.
Fölvette a teli poharat, mely Julien előtt volt, 

s egy hajtásra kiitta.
Ez a bizalmaskodás meglehetősen szokatlan és 

illetlen volt, de Julien mégsem haragudott érte. Sőt 
meg is hajtotta magát, ezzel köszönve meg az ide
gen hölgynek azt a váratlan megtiszteltetést, hegy 
az ő poharából ivott. Amaz nyájas mosolylyal vi
szonozta a köszönést.
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Julien nagyon kiváncsi kezdett lenni, s még 
jobban gondolkozott, hogy vájjon honnan és mikor
ról emlékszik ő erre a rejtélyes nőre. Nem tudott ki
gondolni semmit, de meg volt róla győződve, hogy 
okvetlenül találkozott már vele, s meg is koczkáz- 
tatott egy kérdést:

— Szabad- e kérdeznem, hogy mióta tartózko
dik Párisban? Én sohasem jártam Magyarország
ban, s mégis úgy tetszik, hogy arcza nem ismeretlen 
előttem.

— Meglehet. A  múlt héten jöttem ugyan Pa
risba, de mindenüvé járok . . .  mert látni akarok 
mindent.

Egyedül? kérdezte Fresnay hamisan..
— Egyedül. Nincs szükségem oltalmazóra. 

mert nem félek senkitől.
— Hát nincs férjnél?
— Nincs szükségem férjre. — Független ki- 

vánok lenni, hogy azt lehessem, a mi tetszik. . .  e 
pillanatban pedig az tetszik, hogy sorra járjam  ez 
érdekes főváros mulatóhelyeit-

— S először is a dalcsamokon kezdi. . .  Pom
pás. De vannak ennél érdekesebb helyek is s én el 
tudom önt vezetni mindenüvé. Kalauza leszek te
hát, ha megengedi.

— Köszönöm. Van.
— Kicsoda- Talán valami cicerone, kit a ven

déglőben ajánlottak s a kinek tiz frank napibért 
fizet? . .

— Nem találta el, uram, a kalauzom nem húz 
tőlem fizetést. Honfitársam, ki tiz év óta lakik Pa
risban s barátja volt apámnak. Rendelkezésiemre 
bocsátotta magát s együtt járkálunk minden nap. 
Azt mondta, hogy ma este itt fog vacsoráim.

— S  nem állott szavának. Ez megbocsáthatat
lan bűn. De ön nem fog vele vesziteni semmit . . . 
majd betöltőm én a helyét. Hová vezessem innen 
az előadás után?

S  Fresnay elősorolt néhány „nevezetes** helyet.
— Mindez nagyon érdekes lehet, de én főképp 

embervadászatot szeretnék látni, mikor például a
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rendőrök gyilkost kergetnek, . . . mint a regény
ben-

— Fül tudom fogni kívánságát, szólt Fresuay 
zavartalanul. — Csakhogy az ilyen expediczióknak 
nincs kitűzött idejük. Aztán meg vadászathoz vad 
is ke.l. Már pedig há/isteimek, a gyilkosok ritkáb
bak, mint a nyulak.

— Pedig nem gondolná az ember, ha az önök 
lapjait olvassa. Nincs nap. a melyen valami uj bűn
tényről ne közölnének tudósítást. Ideérkezésem után 
való napon is egy érdekes gyilkosságról beszéltek,

— V alóban, nem régi történet. . .  5 meg kell
adni, hogy érdekes . . . Meg fogom önt lepni asz- 
szonyom, ha azt mondom, hogy abban a bűnesetben 
én is szerepeltem, valamint barátom is . . .

— Ö11, uram ! kiáltott fol a hölgy.
— Oh igen, barátom, Julién Gémozac, altit 

ezenne1 van szerencsém önnek bemutatni, találta 
meg a holttestet . . • és a mi a dologban legkülönö
sebb az, hogy Julien barátom jó l ismerte a sze
rencsétlen megfojtott ember leányát is . . .

— Igaz, mormolta az ismeretlen nő, — a lapok 
említették, hogy leánya is volt. — Mennyire saj
nálom szegényt! Magamról tudom, hogy mi az. ha 
egy leány fiatal korában ju t árvaságra! Tizenhat 
éves voltam, mikor apámat elvesztettem . . . pedig 
én nagy vagyont örököltem . . . holott ez a sze- 
gény gyermek bizonyosan nyomorban sínylődik.

— Oh. ne aggódjék miatta. Gazdag leány az! 
Pedig az apjának egy fillérje sem volt. Feltalált 
valami készüléket a gőzgépekhez, s ez a találmány 
óriási összeget fog jövedelmezni a leánynak. Julién  
sokkal jobban meg fogja ezt önnek magyarázni, 
mint én, mert atyja üzlettársa.

— Elvégzőié már ezt a «ok badarságot* kiál
tott fel Julien, kit oktalan barátjának ez a fölösle
ges fecsegése kihozott a sodrából.

— Bocsásson n:eg uram. szólt szelíden az isme
retlen nő. — Akaratom ellenére okoztam önnek kel
lemetlen-* get, mikor barátjától oly egyéniség felől 
kérdezöskőJtem. ki iránt ön érdeklődik. Nagyon saj
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nálom. Rosszul tettem, hogy asztalukhoz ültem, n r  rt 
emiatt Lányosán baiui uel meg. Neveltetésem hi
bája ez, de kérem ne tekintsen azért kalandomÖ- 
nek. Lugosi gróf özvegye vagyok. A  GnmdHotel- 
ben lakom, s ha szerencséltetni akar látogatásával, 
reményiem, véleménye mihamarabb meg fog vál
tozni felölem.

Hát előttem, kiáltott föl Fresnay, — bezárj i
ajtaját?

Világért sem, mert reményiem, ön is be fog
ja  magát mutatni.

Igaz. Bemutattam önnek Gémozac bará
tomat, s mivel, mint látom, ő nem hajlandó arra, 
hogy nekem hasonló szolgálatot tegyen, magam muta, 
tóm be magamat . . . A lfred de Fresnay báró va
gyok. . .Ivetten Ju li énnél a nemesi és polgári rendet 
képviseljük • . . de én szívesen elcserélném baróniám 
jövededmét az öreg Gémozac millóival, melyek egy
kor egyetlen fiára fognak szállni.

— Nekem elég annyit tudnom, hogy gentleman 
nekkel vau dolgom. Örülni fogok, ha nálam láthatom 
önöket, de nem hiszem, hogy e véletien találkozást 
feljegyeznék emlékeik közé.

~  Be fogom önnek bizonyítani az ellenkezőt, 
szolt Fresnay hévvel.

Julién nem szólt. Nem hitt a hölgy szép szavai
ban, b az állítólagos magyar grofnét egyszerű ka
landé műnek tartotta.

-7  Egyébiránt, szólt ismét Fresnay, még az 
éjjel igen érdekes kirándulást ajánlhatok önnek, 
asszonyom. Az előadás után, ha megengedi, meg
mutatom önnek Páris egyik legkülönösebb hegyét. %

Addig is. felelt az idegen nő kitérően — 
kérem, engedje élveznem ezt a látványt, meiy teljesen 
uj eőttem. Nem fognak többó énekelni î A sokszínű 
kisasszonyok már kivonulnak . . .

Majd visszajönnek, de előbb trapez-mutatvá* 
ryokon kell átesnünk, a melyek nem igen fogják 
ont mulattatni.

— De igen. nagyon kedvelem a gimnasztikát.
Alfréd ezalatt tovább ivott, hogy magát feltü-



41

zelje, a furcsa grófné pedig nagy figyelemmel nézte 
két testszin-trikóa, fekete bársony átkötés „művész44 
mutatványait, kik egy nyújtó-rúdon a legkülönö
sebb és legmerészebb dolgokat művelték. A  grófné 
nyilván értett a testgyakorlat e neméhez, mert hol 
helyeslőén bólintott egy sikerült ugráshoz, hol meg 
kitsinylöen bigvesztette el ajkait.

A  szék, melyet az udvarias Fresnay rendelkezé
sére bocsátott, éppen a terrasz korlátja mellett volt. 
A grófné, az érdekes látványba belemerülve, öntu
datlanul rákönyökölt e korlátra, megfeledkezve a két 
hatal emberről, kik egy asztalnál ültek vele.

Julien most oldalról látta arczát, Alfréd pedig 
éppen nem látta, mert a grófné hátat fordított 
neki.

A  többi férfiak és nők, kik a teraszon ültek, 
nem ügyeltek e hármas társaságra. A  két fiatal 
ember folyvást integetett egymásnak, de jelképes 
beszélgetésüket a grófné nem láthatta.

— Gyerünk innen, integetett Julien, — nem 
akarok egész este ennek a nőnek a rabja lenni.

— Nekem tetszik, integetett vissza Alfréd. —  
Menj ha akarsz, de en nnmuluK.

S nem mozdult, habár Julien csaknem dühön* 
gótt. Szeretett volna zaj nélkül elosonni, de tudta, 
hogy ha feláll, a kiállhatat.an Alfréd hangos kérdést 
intéz hozzá, a hölgy is beieszólana, s magyarázatot 
kellene adnia, hogy miért távozik ilyen hirtelen.

Mialatt magában mérgelődött, g a korlát mel
lett ülve, lenézett a közönség többi részére, lenn egy 
úriembert pillantott meg, ki a helyett, hogy az elő
adást nézte volna, szemközt állt a terraszszai s fölné
zett, mintha keresne valakit.

Fiatal, csinos termetű, jól Öltözött férfi volt ez, 
és semmi csodálni való sem volt abban, hogy a ter- 
rnszon ülő vacsoráié hölgyecskéket sorra nézegette.

De Julien csakhamar észrevette, hogy csupán 
az állítólagos grófnét nézegeti, akit bizonyosan is
mert is. mert intett neki s ezt látszott mondani:

„Nagyon jól van. Értem. Helyes.4*
Jub'en egy néma párbeszédnek a végét leste



meg ezzel, s ez a körülmény még nagyobb bizalmat
lanságot gerjesztett benne.

— Jó  éjszakát, gimnaszta urak! — kiáltotta 
el magát Fresnay. — Hála Istennek, elmentek már, 
. . . .  Visszatérünk az énekesnőkhöz, meg a teno- 
ristákhoz. Hallgatni kívánja őket, grófnő?

— Megvallom, nem, — felelt emez. — Tér* 
govicz barátom nem jön, s szükségtelen rá várakoz
nom. Azt kell hinnem, hogy megfeledkezett a talál' 
kozóról.

— Szerencsére, itt vagyok szolgálatára én, s 
ígérem önnek, hogy újat fog látni, ha vezetésemre 
hízza magát.

— Nem bánom, ha tisztelt barátja szintén ve
lünk tan.

— A rra ne számítsanak, felelt Julien élénken.
— De bizony eljössz, szólt Fresnay, — mert 

olyan helyre viszlek, hol esetleg találkozhatol apád 
üzlettársának a gyilkosával. Már pedig Monistroi 
kisasszonynak megígérted, hogy segítségére leszel u 
gonosztevő fölkutatásában.

— Ki az a Monistroi kisasszony! kérdezte nyu
godtan ..Lugosi grófné.u

— Annak a feltalálónak a lánya, kiről az
imént beszéltünk. Én csak pillanatra láttam a kis* 
asszonyt, s nem hiszem, hogy ráismernék/ de 
Gémozae l>arátom . . .  ,

— Hallgass már egyszer ! . . . szélt közbe 
J  ni ien mérgese n.

— Ne tiltakozzék, uram, olyan érzelem ellen, 
mely csak becsületére válik. dzólt a nemes gTÚfné. — 
Az a leány, mint látszik, egyedül áll a vi
lágon. Igen természetes tehát, hogy ön vonzódik hoz
zá, s ha csakugyan arra gondol, hogy atyjáért bősz- 
szut álljon • . .

— Csakis erre gondol! szólt Fresnay.
Julien már ismét szólni akart, hogy letorkolja,

de a kérlelhetetlen fecsegő tovább beszélt.
— Magad mondtad, barátom. Azt is mondtad, 

hogy megfogadta, hogy annak a férfinak a neje lesz, 
ki a gyilkost m egfogja. . .  a ez szép pályadij, mert

12
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Monistrol kisasszony milliókat fog kapui az atyja 
találmánya után.

Julién komolyan meg volt sértődve, s véget 
akart szakitani ennek a kiállhalatlan fecsegésnek, 
mikor a földszinti szobákból egy pinezér jött elő s az 
asztalhoz sompolyogva, kérdezte:

— Átadhatok önagyságának egy névjegyet, mely 
Lugosi grófnénak szól ? Egy ur adta . . .

— Adja ide, szólt a grófné.
A névjegy Alfrédnak a szeme előtt jutott a 

grófné kezébe, ki alig hogy reá pillantott, igy kiál
tott fö l:

— Tudtam én, hogy Tergovicz nem hagy cser
iben. Lenn van a hangversenyteremben, s kér, hogy 
csatlakozzam hozzá.

S  a pinczérhez fordulva, hozzátette:
— Mondja meg annak az urnák, hogy lemegyek.
— Hogyan! El akar bennünket hagyni?
— Nagyon sajnálom utam, nem tehetek mást. 

Honfitársamnak szavamat adtam, ma estére. . .  s 
én szótar:ó vagyok.

— Mutasson be neki. Együtt töltenők az estét
négypcskén.

— Nagyim kellemes volna, de illőbbnek tartom, 
hogy a bemutatást máskorra halasszuk . . . ha majd 
szerencsém 1esz önhöz. . .

— Hát tisztelt honfitársa is a Grand-Hotelben 
lakik? szólt Fresnay nyomatékosnn.

— Nem, felelt a grófné hidegem — de egye
dül vagyok s gyakran unatkozom. Tergovicz tudji 
ezt s mindennap eljön, hogy szórakoztasson.

A  grófné végig ment a te írass zon, s eltűnt a 
lépcsőhöz vezető folyosón.

Gémozac csak ezt várta, hogy kitörhessen.
— Hát minden áron össze akarsz velem vesz

ni ? kérdezte dühösen.
— Miért? szólt A lfréd hidegen. — Mert 

egyengetem magamnak az utat egy szép nő kegyei
hez? . . .

— Eh, toringettét, tedd kedveseddé, ha tet
szik, de ne beszéld el neki az én dolgaimat !
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— Tessék! szemrehányást teszel, hogy rólad 
és Monistrol kisasszonyról beszéltem vele. De hát 
baj az? Hiszen ö nem ismer téged és valószínű
leg sohasem fog találkozni azzal a leány nyal, aki 
iránt te úgy érdeklődői. A  grófnő mulatni jött, s 
nem azért, hogy olyan históriába avatkozzék, amely
hez semmi köze.

— Hát azt hiszed, hogy igazi grófnő? Igazán 
ostoba vagy.

— Nem olyan ostoba, mint gondolod- Keveset 
törődöm a grófi koronájával, de magát kedvemre 
valónak találom s igen élvezetes viszonyt remélek 
vele köthetni. . . .

— Vigyázz, hogy tovább ne vigyen, mintsem 
akarnád. Ez a nőszemély a leggonoszabb fajtából 
való s Tergovicz nevű állítólagos honfitársa mák' 
szemnvivel sem jobb. Itt állt az imént a terrasz alatt 
és integettek egymásnak. Bizonyos vagyok benne, 
K ?y össze vannak beszelve s te veled majd járatják  
a bolondját. . . . Ezzel különben keveset törődöm. 
Szegd nyakadat, ha úgy tetszik, de sohase említs*! 
az én nevemet e népség előtt.

— Meg a Monistrol kisasszonyét sem. Jó l van 
no. Különben nagyon valószinü, hogy téged nem is 
rém *1 viszontláthatni, mert te egész ittléte alatt csak 
gorombaságokat mondtál neki.

— Nem mondtam eleget. Ez a nő éppen any- 
nyira visszatetsző nekem, mint amennyire neked tet
szik . . • E őérzetem azt súgja, hogy ártalmamra 
lesz.

— De hogy a manóba ártson neked l Nem vol
tál iránta udvarias, de ez nem elég ok arra, hogy 
bosszút forraljon ellened.

— Meglehet, de azt ki nem vered a fejemből, 
hogy egyenesen azért jö tt fel ide a terraszra, hrgy 
velünk beszélhessen . . . azaz, hogy mi elmondjunk 
neki olyan dolgokat, amiket tudni kívánt. Te persze 
szolgáltál neki mindenféle értaaitéeeel • . . anélkül, 
hogy felkért volna rá.

— Már mint Monistrol kiacsszony felöl . . . .  
Megint ez a bajod ?
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— Iparkodjál legalább jóvátenni a hibádat az
zal, hogy segíts megtudnom, kivel van dolgunk. 
Könnyű lesz figyelemmel ki sera ed a magaviseletét, 
ha majd elmégy hozzá . . . Komornája mindenesetre 
van, s egy-két aranynyal kiveheted belőle, hogy úr
nője ki féle.

— No szép! Most meg már azt akarod, hogy a 
kémed legyek. Ez a szerep nem igen van Ínyemre, 
de ha kigyógyíthatlak elfogultságodból, melyet a 
szegény grófnő iránt táplálsz . . . Nézd csak, ott 
van ni . . . Most jö tt be a földszinti terembe » . . .  
egy úrral beszélget, amott a sarokban.

— Igen, dörmögte Julien, — azzal az úrral, 
ki az imént integetett neki. Ráismerek.

— Annyi bizonyos, hogy csinos férfi. De mégis 
megengedem, hogy inkább valami párisi szerető, 
mint magyar főur.

— Még pedig elnéző szerető. Látja, hocry a ked
vese két fiatal emberrel ül együtt, s a helyett, hogy 
feljönne és összeszidná, vagy minket kérdőre vonna, 
alulról titkos jeleket váltogat a hölgygyei . . . .

— Nagyon könnyen ítélsz erről a derék Tergo- 
viczról, pedig talán semmi más, mint egyszerű ba
rátja Lugosi grófnőnek. Kár. hogy nem hallhat
juk, hogy mit beszélnek . - . Mert. akkor tisztában 
lehetnénk velük . . .

Fresnay nem is tudta, hogy milyen igazat 
mond. Mert az a párbeszéd, mely lenn az állítólagos 
grófnő és ismerőse közt folyt, valóban semmi két
séget sem hagyott volna fenn viszonyuk felől.

Ne maradjunk itt, szólt a férfi. — Látnak 
l*?nnünket !

— Tudom, felelt a hölgy. — de mefrmondtam 
nekik, hogy lejövök hozzád. Ha rögtön elmennénk, 
azt hihetnék, hogy szökünk előlük. Hogy szerepemet 
jól játszhassam, itt kell maradnunk s látszólag nyu
g a tá n  csevegnünk.

— Hát fogott a fortély? Mit meséltél nekik?
— Hogy Lngosi grófnő vagyok, hogy mulatni 

jöttem Parisba s nem ismerek itt senkit, csak egy 
Tergovicz nevű nemes magyart.



— S elhitték?
— Legalább ügy tettek.
— Szép. De hát ki ez a két legény ?
— A kisebbik Alfréd de Frosnay báró. Rajtam  

felejtette a szemét, s utánam fog futkosni, az biz»' 
nyos. Ez nem veszedelmes, de a másikban, abban a 
magas szőkében, nem igen bizom. Nem beszélt sokat 
8 folyvást nézegetett- . . Julien Gémozacnak hivják 
s fia . . .

— Annak a hírneves gyárosnak? . - .
— Az. S ami a legérdekesebb, az, hogy az öreg 

 ̂ Gémozac üzlettársa volt a kis lány apjának . . . .
Ez a fiú éppen akkor este vetődött oda a bódénkba Î 
. • . De a legfurcsább a dologban az, hogy a leány 
nagyon gazdag . . . Az apja feltalált valamit, ami 
sok pénzt fog jövedelmezni*

— Ezt jo tudni.
— V árj csak, még nem végeztem el. A szende 

leányka megfogadta, hogy bosszút áll apjáért, s ke
zét nyújtja annak, ki a gyilkost előkeriti . . Julien

N 'Gémozacnak nagy kedve van a dijat megnyerni . . . 
Ezóval értesítve vagyunk kellőleg.

— Nem félek tőle.
— Én sein.*Ök sem lesznek ravaszabbak a vizs

gálóbírónál. De ott van az a semmirevaló Courapied 
. . .  Az ránk ismerne, ha találkoznék velük. Talán 
legjobban tennők. ha átmennénk Angliába.

— Ugyan! Elköltenők a pénzünket, holott Pá-
-  risben bizonyos, hogy zöld ágra vergődünk. Hiszen 

tudod, mi a tervünk.
— Tudom* Kiki magának dolgozik . . .  a nye- 

rr^ég.m pedig orztozunk . . .  De a kezdet nagyon
t- sokba fog kerülni.

— Azt előre tudtam. Az első berendezkedés ko- 
L rülbelől tízezer frankba fog kerülni. Azt mondtad

p* nekik, hegy a Grand-Hotelbon lakói?
— Azt, s fogadni mernék, hogy Frcsnay holnap 

meglátogat . . •
— Akkor hát holnap be kell oda szállnod. pod-

- gyászoddal és komomáddal együtt Podgyászod ott 
ï vár a nyugoti vasútnál, almi nevedben letettem. Csak

4 K



el kell onnan hozatnod s még ma este bemutatom ne
ked a komornádat. Különben ismered már.

— Olga a kártyavetőnö. . .  Ismerem. Agya
fúrt leány, s ha gondolod, hogy megbízhatói ben
ne . . .

— Akár csak tebenned. Különben úgyis a ke
zemben van. Ha csak egy gyanús mozdulatot tt*°z, 
becsukni hatom tíz esztendőre • . • Hanem én nem 
vagyok hajlandó a magyar urat játszani, akinek ki
adtál. Külön fogok dolgozni, még pedig nem Ter- 
govicz név alatt.

— Amint akarod. Csak mindennap lássalak.
— Azaz. hogy minden éjjel. A  saint-denisi me

zőn levő kéjl almukban fogunk találkozni, ha csak 
egyikünk, vagy másikunk akadályozva nem lesz. De 
másutt akárhol is úgy teszünk, mintha nem ismernek 
egymást.

— Igen ám, de ez a két bamba együtt látott 
bennünket

— Lesz rá gondom, hogy ne találkozzam velők. 
Különben nem akarom ám. hogy nagyon messzire 
menj azzal az nrfival. akit folcsiptél. Elfogadod, ud
varoltasz vele magadnak s megtudakolod tőle min
dig, hogy Gémozne burát ja miben sánti1 áL Az való
színűleg rajta lesz* hogy nyomozásaival megnyerje a 
kis lány kegyét. Erre pedig majd vigyázok*

— Jó, jó, csak el ne feledkezzél magadról. Ha 
eszedbe találna jutni, hogy vetélytáiva légy ennek a 
Gémozacnak. velem gyűlik meg a bajod.

— Ne félj. Egymáshoz vagyunk lánczolva, s 
ha majd teli erszénnyel vonulunk vissza a magán
életbe. külföldre megyünk megházasodni. — De 
nézz föl csak. A fiatal emberek felállnak s kitelik tő
lük, hogy idejönnek és szeműtryre vesznek. Gyerünk-

— nova?
A szokott helyünkre. Utoljára hálunk ott az 

éjjel. Tudod, hogy szükségein ven Hektorra. Azóta 
bizonyosan hazament már s ott fekszik a skatulyán, 
melyet a bódéból elhozott.

— Jobb lett volna ott hagvni azt a skatulyát* 
Doktor okos állat, de mégis utána indulhat valaki.

!7
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— K i? A  bódéban senki sincs, mort a direktor 
elpárolgott. S nem akartam, hogy a skatulya akár
kinek is a kezébe jusson- Szükségem van arra, ami 

benne van.
A  derek pár megfordult s kiment a Coneorde- 

térre, mialatt Julien és Alfréd az ellenkező oldalon 
jöttek le.

Azért hagyták el a terraszt, hogy közelebbről 
láthn.-sák a grófnő gavallérját De későn érkeztek. A  
két jómadár már elszállott

— Eh, szólt Fresnay, ki mindent a könnyű ol
dalról fogott föl, — ami késik, nem múlik. — Hol
nap majd beszámolok neked Lugosi gróínéról meg 
Tergovicz úrról.

IV.

Mialatt Julien és barátja a két idegent kereste, 
Kamilla és megbízottjai útra készültek.

Épen tizet ütött az óra. Együtt voltak a kis 
ház konyhájában, mindahárman kellően fölszerelve.

A bohócz ügyesen és gyorsan já rt el megbíza
tásában.

Tetőtől talpig uj ruhába volt öltözve, valamint 
George is; Kamilla pedig fiunihát viselt.

Brieritte, az öreg dajka, nem győzte eléggé bá
mulni 3 szentül meg volt róla győződve, hogy senki 
sem fog ráismerni.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy Brigitte 
helyeselte úrnőjének e kirándulását. Sőt vál
tig iparkodott őt erről lebeszélni. De mivel ékes
szólása hatástalan maradt, belenyugodott abba. a min 
urv sem változtathatott.

Derék, csinos asszony volt ez az öreg dajka, s 
e mellett bátor és hűséges. A bohóczot eleinte nem 
jó szívvel fogadta, de George csakhamar úgy meg
kedvelteit© magát vele, hogy pompás ebédet főzött 
számukra, a melyből tisztességesen falatoztak.

• — Készen vagyunk, szólt Kamilla — indulha
tunk!

— Bizony joblmn tennéd, ha itthon maradnál,
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dürmyögött a vén dajka, ki még- most is tegezte a 
leányt.

— Annál inkább, mert mi ketten Georggvel 
ügyi» elvégezzük a dolgot, kisasszony. Sőt jobban 
szeretnék egyedül menni.

— De nekem a kisasszony megengedte, hogy 
elmenjek, s el is megyek, szólt George.

— És én is elmegyek, mondta Kamilla erélye
sen, ha veszedelem van, azt akarom, hogy nekem 
is részem legyen benne.

— Veszedelem, mormolta Courapied. rem ény 
lem nincs, mert hiszen csak azt akarjuk megtudni, 
hogy hol bujkál az a zsivány.

— Ma este beérem azzal, ha megláthatom. A  
többit majd elvégzem azután. — A íödolog az, hogy 
megtudjam, hol tartózkodik s a kutya csakugyan 
odavezet-e bennünket.

— Arról felelek, ha csak az utón el nem szaba
dul tőlünk. Már pedig nem szabadul el —  A  kötél 
erős, nekem meg jó markom van. Egyenesen a gaz
dájának lakhelyére fog bennünket vezetni. Azt 
is rostellem, hogy a skatulyát meghagyjuk n á la . ..  
Ha kalapácscsal összetörhetném, meglátnánk, mi 
van benne.

— De nem lehet ám. atyus. szólt George. —  
Aczéllal van béllelve. De agyonüthetnénk Hektort, 
akkor. . .

— Magam is szeretném elpusztítani. De akkor 
sohsc csípnénk meg azt a kötnivalót. De az is meg
lehet, hogy ebben a skatulyában az irományait talál
nánk m e g ...

— Meg tán egyebet is. atyus. ITa csak papiros
volna benne, az nem zörögne, mikor Hektor 
rázza. #

— Lehet, hogy egy pár tolvajkulcs, vagy gyi- 
lo k . . .

Kamilla türelmetlenül haUeatta ezt a párbeszédet.
— Hát annyira félnek attól az embertől? kér

dezte hidegen.
— De kisasszony, van is m iért. . .  morm«»lta a 

bohóca.
ItoUceteT Moalatról kiaaaasonj.l 4



— Jó. Akkor hát magam megyek. Ez a kutya 
majd elvezet. Elbírok ón vele.

— De már azt nem engedem. Ne nézzen engem 
a kisasszony olyan gyávának-

A bohócz most oldalba rúgta a kutyát, medy 
fojtott morgással állott föl. George eloldta a köte
let, melylyel a cselédágy. lábához volt kötve s oda
adta a kötélvéget az apjának.

Valóságos tusakodás kezdődött most az ember 
ée az állat közt, de Hektor, mivel az orra erősen ösz- 
sze volt kötözve, nem árthatott. Huzni kezdte hát a 
kötelet s kifelé igyekezett az ajtón.

— Tessék, megy ez magától is, szólt Courapied. 
Csak ntána kell mennünk.

Kam illa elbúcsúzott dajkájától s hidegvérrel 
mondta neki:

— Ha reggelig haza nem jövök, menj el Gé- 
mozac úrhoz & mondd meg neki, hogy mi történt 
ma este. Ö majd kerestetni fog.

— Oh kisasszony, szólt a bohócz, nem lesz ab
ból olyan nagy veszedelem. Tessék meggondolni, 
hogy hárman vagyunk. Ha pedig bajba talá
lunk keveredni, én leszek dől . . .  s nem félek 
attól sem. hogy odaveszek, mert a kisasszony gondját 
fogja viselni a gyermekemnek.

— Minden bizonynyal, bármi történjék is, fp- 
lelt Kamilla. — De nem akarom, hogy az életét kocz- 
káztassa, g az éjjel nem is fogja koczkáztatni, mert 
csak kémszemlét tartunk. Különben is revolver van a 
zsebemben, s tudni fogom, hogyan kell vele 
bánni.

— Akkor hát induljunk gyorsan, kisasszony, 
szólt a bohócz. Zig-Zug aligha lakik valami népes vá
rosrészben, máshol pedig nem igen ajánlatos é jfé l
kor járkálni.

Kam illa megcsókolta Brigettet, ki sírva ki* 
sérte ki úrnőjét

A leány előre indult, de csakhamar belátta, 
hogy igy semmire sem mehetnének. — Nem tudták, 
hogy merre kell menni. A kutya után kellett indulni.

ŰO
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s hogy ez az utat mutathassa, , a bohóczot kellett 
előre bocsátani, ki a kötelet fogta.

ü gy is tettek s e megváltozott rendben indult 
tovább a menet. A  kérdés csak az volt, hogy Ilektor 
merre fog elindulni.

A  bohócznak ugyancsak volt dolga a hatalmas 
állattal, 3  most vette csak igazán hasznát a test- 
gyakorlásban edzett karjainak.

Csakhamar végére értek a hosszú boulevardnak 
s a Chateau d*Eau térre jutottak ki.

A sajátságos menet nem igen vonta magára a 
figyelmet. Egyik-másik őgyelgő megállóit ugyan, 
hogy utána nézzen a nagy kutyának, de nem igen 
ügyelt tovább reá.

Kamilla és George kissé gyorsabb lépéssel in
dultak vezetőjük után, hogy el ne veszítsék szem elöl 
A bohócz most a kutya után a Magenta boulevardra 
fordult be. Hektor lankadatlan erővel és sebességgel 
haladt előre, csak néha állva meg, hogy rámorogjon a 
bohóczra.

Hosszabb ideig haladtak így, minden baj nél
kül, végig a külső boulevardon, keresztül a Pigalie- 
téren s be a Clichy-avenuebe.

Ez az útvonal igen bosszú s éjnek idején éppen 
nem bátorságra. Azonban itt sem történt semmi baj ; 
csakhogy Hektor seholsem állott meg s lankadatla
nul tartott a Clichy-kapu felé, mely a kültelkekre 
vezetett.

Mielőtt a kapun kimentek volna, Courapied 
egy magános helyen megállott,

— Kisasszony, szólt, — ha ezen a kapun ki
érünk, nagyon veszedelmes helyen leszünk. Az úton, 
amely itt kezdődik, tisztességes ember az életével 
játszik.

— M iért! kérdezte Kamilla- — Képtelen ?
— Dehogy. Nagyon is sokan laknak ott, Pá“ 

risnak valamennyi zsebmetszője és zsiványa itt tartja  
éjjeli szállását. Ha Zig~Zug it t  talált magának ta
nyát, sohasem találjuk meg s élve nem kerülünk 
haza-

— Menjünk csak. amíg a kutya meg nem áll
• . 4 *
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valamelyik ház előtt Azután majd határozha
tunk.

— Csakhogy az egyes tanyákon, ahol néhány 
kunyhó együtt van, még a járás is veszedelmes. Min
déi. lépten-nyomon gödrök, vermek vannak. Még r. 
rendőrség sem igen mer arra járni.

—És Zig-Zug olyan helyen keresett volna ma
gának szállást? Hihetetlen!

— Oh, nem is fog ő sokáig itt lakni, csak ide
iglenesen, a mig uj bőrbe nem bujhatik. Aztán meg 
tudom, hogy Amandának ismerősei vannak itt. Több
ször küldözött ide.

— Akkor hát kitűnő kalauz lesz . . .  Egyébiránt 
minek tanácskozzunk, mikor úgyis el vagyok hatá
rozva arra, hogy elmegyek a legvégsőig, bármi tör
ténjék is.

Courapied ismét megeresztette az ebet, melyet 
a beszélgetés alatt csak nagynehezen birt visszatar
tani, s Kamilla együtt haladt vele.

A  kutya teljes erővel nyomult előre 8 éppen 
a leghirbedtebb pont irányába iparkodott őket 
terelni.

— No, mormolta a bohócz. — rosszabb helyre 
már nem juthattunk volna.

— Menjünk csak előre! szólt Kamilla el
szántan.

Engedelmeskedni kellett Hektor tovább vezet
te őket. Egy csapszék előtt, melyből lármás vigadozás 
hallatszott ki, megállott, de csak pillanatra, s ismét 
tovább iüent

— Most már csak az Epinettes-tized van 
előttünk, szólt Courapied, s ha Zig-Zug ott van, cso
dálom, hogy a kutya nem a másik kapun vezetett ki 
bennünket. Az a rövidebb u t

Tovább haladtak, s Hektor csakhamar kivezet
te őket a rozzant kunyhó-sorok közül a mezőre*

— Nini, mormolta a bohócz, — csak nem 
Saint-Deuisbe akar bennünket vezetni ez a kutya?

Egyezer csak Hektor balra ugrott, még pedig 
olyan erővel, hogy majdnem elszakította a kötelet. 
Az u tu fiao  keskeny árok húzódott tova, melyet
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Courapied a kutya után szintén átugrott * köves
mezőre jutott, melyen alig* termett me# a fii.

Kamilla és George utána Biettek s megállot
ták tanácskozni, habár a kutya, nyilván gazdája kö
zelié tét érezve, veszettül ránczigálta a kötelet,

Mindenekelőtt tájékozódnia kellett, az pedig 
holdvi^ágtaian éjszakán nehéz dolog volt. Jobbra az 
ut túlsó felén a Montmartre-domb rémlett a homáJy- 
ban, előttük a sa int* dénis i mezőség terjedt el.

— Apám, úgy tetszik, mintha nem messzire 
házat Láti\ék a sötétben, — szólt George.

— Én is látok valamit, szólt Kamilla : de nem 
tudom, ház-e vagy csak kőhalom. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a kutya arra igyekszik. Enged
je !

— Szivesen, mert már igazán nem birok vele. 
A kötél már vágja az ujjamat. De ha utána me
gyünk, isten tudja, hova vezet bennünket.

Elindultak s alig haladtak ötven ölnyire, mi
dőn egy nagy kőrakást találtak, melyet előbb nem 
vettek észre. Courapied megállóit s fürkészni kezdte 
a kömy^cet

Ház volt, de már rom. A  teteje bedőlt 5 két ké
ménye közül csak az egyik állott még. De az ab
lakokon zsalugáterek voltak s a négy fal erősnek 
látszott. Annvi bizonyos, hogy a két bűnös, ha itt van, 
csak ideig-óráiar tartózkodik e helyen s aki itt  há
borítani akarja őket, el lehet készülve a legrosz- 
szabbra.

— Nos, mit vár? kérdezte Kamilla halkan.
— Nem várok, mormolta Courapied. — Ha

nem azt gondolom, hogy legjobb lesz visszafordulni, 
niert őrültség 2c-íme abbé a házba bemenni. Nappal 
nem mondom, de . . .

~  He holnapra az a nyomorult már kiköltöz
het ik innen. \ égére akarok járni a dolognak, mórt 
hiszen meg azt sem tudjuk, hogy Zig-Zug csakugyan 
itt van-e. Meg akarok róla győződni.

— T tánam, aki szeret! tette hozzá Kamilla, el
szántan a ház felé indulva*

George utána eredt s a másik pillanatban



már megelőzte. Courapied nem mert hátul maradni s
engedett a kutya erőfeszítésének, mely a ház felé 
vonszolta.

Alig kellett ötven lépést tenniök, hogy a ház 
elé érkezzenek, s ott ismét megállották. Maga K a
milla is szükségesnek találta, hogy jól megnézzék a 
házat, mielőtt tovább mennének.

Ilogy Zig-Zug itt van, az nem szenvedett Két
séget. Hektor a hátuké lábaira állt s roppant erő
feszítéseket tett, hogy elszabadulhasson- Ugatni 
is akart, s a szij már meglazult annyira, hogy 
elég hallhatóan mormogott. De hol lehet a rémes 
kezű zsivány ? A  fal mögött, vagy valami pincze- 
oduban a romok alatti S hogyan férhessenek hozzá?

— Kerüljük meg a házat, kisasszony, szólt hal
kan Courapied. — Hátha arrafelé találunk valamit.

— Apám, nézd csak, világosság . . . suttogta 
George, az ablakok egyikére mutatva.

Kamilla odanézett s latta, hogy a fatáblak Közt 
egy hasadékon vékony fénysugár szűrődik at. L*ik 
ható szoba vau tehát a háziban s Zig-Zug ott van!

Utólérte hát végre és semmisem fogja gátolni 
abban, hogy megjelenni kényszerítse. Látni fogja 
arezát, kezeit, ha gyertyával jón az ablakhoz, azutáu 
pedig . . . ostrom alá fogjuk venni a házat, 6 revol
verrel kezében fogja a bohóczezal megkötöztetek

Badarság volt ez, de Kamilla már elvesztette 
higgadtságát. A  vér fejébe tolult. Habozás nélkül 
vette ki revolverét, felhúzta, s egy marék kavicsot 
véve föl, mégha jitotta vele az ablakot

A világosság kialudt s Kamilla megértette, hogy 
előbbi föltevése nagyon helytelen voH, mert ha Zig- 
Zug el nem búvik s ablakhoz jön is. kezét nem fogja 
láthatni a sötétségben. Ék

Szaladjunk innen, kisasszony, szólt Coura
pied. — Ott ben talán Egéez banda van . .  Még agyon 
vernek bennünket

— Inkább meghalok, semhogy elmenjek innen, 
mikor végre megtaláltam apam gyilkosát.

E pillanatban vakki halkan kinyitotta az ab
lak táblát
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— K i az? szólt egy női hang.
Kamilla elám ult Ö Zig-Zugot keresi, az ab 

lakhoz akarja csalni, s hívására egy nő jelenik meg.
— Ez az Amanda hangja! kiáltott fel a követ

kező pillanatban Courapied.
Szerencsétlenségére olyan hangosan szólt, hogy 

meghallhatták az ablakban is.
A következő pillanatban a fatáblák szétnyíl

tak s egy fehér alak mutatkozott.
Kam illa és társai az ablak alatt állottak s az 

éj nem volt oly sötét, hogy nem lehetett volna Őket 
látni.

— Hé. te semmi re való, — kiáltott föl Ccura- 
pied dühösen. — Megta*általak végre . . Meg is 
tanitlak. ne félj.

— Micsoda? Hát te vagy, bamba? felelt a 
női hang. — Mit keresel itt?

— Téged, te becstelen!
— Engem? No ez nem rossz. Hát azt gondo

lod. hnrry tovább *is járom veled a vásárokat? Köszö
nöm, elég volt már belőle, meg belőled is. Tessék 
mádkor jönni.

El is jövök, ne félj. Megfogtalak, nem eresz*
telek el.

— Gyere hát, fogj meg. Gyere be öreg. Nyit
va a kapu.

— Az ám. a szeretőd meg ott vár a kapu 
alatt, hogy hátulról leüssön.

$ ezt magadtól találtad ki? Ejnye be 
hamis vncry!. . .  Nohát tudd meg, hogy magam 
vagyok, s ugyancsak gyávának kell loined, hogy 
nem mersz bejönni. Én csak asszony vagyok, de 
olyan pipogya nem tűdnek lenni.

Hazudsz! Zig-Zug is benn van.
... — Z irZ u g f Ejnye be későn keltél fö l  Együtt
jött e velem, mert a direktor nem adta ki a gázsit 
. . . De nem maradt Páriában, elszerződött Lon
donba, g jó  messze van már. ha azóta mindig szalad.

— Nem igaz . . .  S  ha igaz volna, elcsípnék, 
hogy lenyakazzák a gazembert !

5*



A miatt a gyilkoesági história miatt? . . . Tö
rődik is ö azzal ! De ni, talán a rendőrséghez 
szegődtél ? Mit fizetnek azért, hogy a volt 
ezimborád után kémkedel ? No, csúnya mesterségig 
fogtál! Ha még eszed volna, megélhetnél belőle, de 
nagyon ostoba vagy, s pár nap múlva elcsapnak. 
Nem hoztál magaddal egykét íogdmeget?

— Nem . ! . de mindjárt hozok. Nem messze 
van a rendőrállomás.

— Eredj ö>ak. Várom őket Hárman vagytok. 
A másik kettő addig őrt áll. mig te odaleszel . . 
Te, ki az a másik kettő? Fogadni merek, hogy a 
kisebbik az a haszontalan fattyú, George.

George felelni akart, de apja nem engedte.
— Igen, folytatta Amanda, — csakugyan az a 

flcmmirevaló kölyök. Az is ellenem esküdött de 
majd megfizetek neki érte. Hát a másikat hol szed
ted?

Amanda mialatt beszélt, lassanként vissza
húzódott. A  következő pillanatban ismét visszajött s 
kidobott az ablakon valam it ami röptében fétfiye  ̂
kört ir t le s a Kamilla lába elé esve, egyszerre fö l
gyulladt s vakitd világosságot terjesztett

Kamilla meglepetve hökkent hátra g felnézett
— Ilahaha! kaezagott Amanda, — tisztában 

vagyok már vele! . . .  Ez a hölvryecske. akit a mi
nap a bódéból kidobottam. Hát az ő szolgálatában 
vagy, hogy idehoztad? . . .  El akarja fogni Zig- 
Zugot, mert azt gondolja, hogy az ölte meg a pa
páját . . . Ejnye kisasszony, ezégyelje magát csú
nya dolog az a kémkedés! Aztán meg tudja-e. hogy 
rosszul is járhat ? Itt nem a városban vagyunk ám, 
s kedvem volna egy kicsit megcsiklandozni !

^Kamilla nem hallgatott e fen végété* re. A
görögtüz fényénél a szobában egy férfi alakját vélte 
megpillantani s elméjét ez a hirte en előtűnt látvány 
foglalkoztatta.

— Hát te. vén kópé, folytatta Amanda, ellop
tad Hektort? Most már értem, hogyan jutottatok 
ide. Elküldtem Hektort az ékszeres skatulyámért» 
amit a bódéban felejtettem. Te meg elfogtad, mikor
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kijött . . . Megkötözted . . .  de majd elereszted
m indjárt! . . .  ^

Courapied nem engedelmeskedett e kívánság
nak, de nem tudta mitévő legyen* Ahhoz semmi kedve 
sem volt, hogy utána menjen a kutyának a házba, 
mely szerfölött veszedelmesnek látszott, s ha el
ereszti, akkor hiába tették az egész fáradságos utat. 
Visszavinni nem lehetett a kutyát, mert a kifáradt 
bokócz nem birt volna vele, s különben is Zig-Zug 
nem hagyta volna annyiban.

— Hát nem akarod elereszteni? kiáltott föl 
Amanda. — No mindjárt meglátjuk!

S éles fü tty hangzott el az éjszakában.
A kutya. meV jól ismerte ezt a jelt, olyan erő

vel ugrott előre, hogy a bohóczot magával rántotta 
a kapu alá.

— Segíts, George! kiáltott a szerencsétlen.
George odaugrott, két kézzel fogódzott bele a

kötélbe de a kutya még egy végsőt rántott rajta úgy. 
hogy elszakadt s ugyanabban a pillanatban a bo- 
hócz és fia eltűntek a sötét boltozat alatt.

Kamilla csak két jajkiáltást, azután tompa 
zuhanást hallott . . . és semmi egyebet

Odarohant a kapuhoz, hogy barátja in scgit- 
sen. Már be akart rontani a sötétbe, mikor megbot
lott s kénytelen volt megállni, hogy egyensúlyát 
visszanyerje.

Ez a kis baleset az életét mentette meg- Hűvös, 
nedves levegőt érzett, s szeme, mely a sötétséget 
már megszokta, fölismerte, hogy a padlózatban egy 
helyen nyílás van.

Most már értette az egészet. A két szerencsét
len, a hatalmas állat erejének ellent nem állhatva, 
beleesett a nyílásba, melyet a kutya, — ismervén a 
járást, egyszerűen átugrott

Courapied és George a mélységben bizonyosan 
szörnyet haltak, mert Kamilla, bármennyire figyelt 
is, sem segélykiált águkat, de még nyöszörgésüket 
sem hallhatta.

Kamilla agyában a gondolatok rövidebb idő 
a a tt fordultak meg, mint a mennyi a leírásukhoz



szükséges. De nem csak gondolkozni kellett, hanem 
cselekedni is. még pedig gyorsan, mert az a szörnye
teg asszony, ki férjét ily kegyetlenül pusztította el.
bizonyosan nem fogja ezzel beérni. Kamilla el le
hetett rá készülve, hogy Zig^Zug nincs is itt, ki 
fo<r jönni, s először is arra készült föl, hogy revolver
rel foimdja.

De hátha barátai nem haltak meg s még segí
teni lehetne rajtok? Legjobb lenne a legközelebbi 
rendőrállomásra szaladni, még pedig gyorsan, mert 
Amanda ráuszíthatja azt a dühös ebet is.

Kamilla indulni készült, de e pillanatban han
gokat hallott belülről. Női hang volt az egyik, az 
Amandáé, a másik pedig férfihang. Tlogy mit beszél
tek, azt nem hallhatta, de a hanghordozásról Ítélve 
nagyon valószínű volt, hogy czivakodtak.

A leány sejtette, hogy mi volt czivódásuk tár. 
gya. Az egyik nyilván meg akarta őt ölni. a má-ik 
meg azt kívánta, hogy ne bántsák.

Kamilla nem várta be a szóváltás végét. Futás
nak eredt, —  Jó l tudta, hogy visszafelé haladva, a 
Clichy-kapuhoz fog érni, de ismét el kellett Tolna 
haladnia ama esapezék előtt, ahol az egész környék 
iszákosai együtt voltak. Az ellenkező irányba indult 
teliét, nem gondolva mec, hogy errefelé az ut egyre 
jobban távolodik Paristól Saint Denisbe vezet.

Vagy negyedóráig haladt, folyvást kezében szo
rítva a revolvert, s csak most kezdett azon gondol
kozni, hogy nem hátt 1 van-e annak a kapunak, a 
hol a vámőrök vannak, akiktől kérdezősködhetnék, 
kogy merre találhat rendőröket.

E pillanatban az útfél mélyedéséből két homá
ly»* alak emelkedett föl s közeledett lassan feléje.

Kamilla eleinte nem vette őket észre s lassú 
léptekkel folytatta útját. De nem sokáig. Egyszerre 
csak úgy vélte, mintha lépteket hallana háta mögött 
3 hirtelen visszafordult. De nem volt hozzá ideje, 
hogy védelmi állásba helyezze magát.

Két ember rohant rá. — Az egyik torkon, a 
másik derékon ragadta, 8 Kam illa e szókat hallotta:

fW
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— Fogd csak jól. Feladom neki a nyaklót, s
ha majd a hátamra kaptam, motozd meg a zsebeit

Kamilla küzködése közben megnyomta a re
volver ravaszát. A fegyver elsült s a golyó a leve
gőbe repült

— Micsodái még hamiskodik is a tacskó? 
szóit az utonállók egyike. — V árj csak, hadd ve
gyem el a játékát

S botjával kiütötte a szerencsétlen leány ke
zéből a revolvert, még pedig olyan erővel, hogy az 
három ölnyire repült.

Kam illa elsikoltotta magát, de csak egyszer. 
Érezte, hogy szijjat tesznek a nyakára s azt hitte, 
hogy megfojtják.

Az egyik zsivány, ki a szíj két végét egyik ke
zébe fogta, a másikba pedig görcsös botot tartott, 
hirtelen megfordult s hátára kapta Kamillát, a má
sik pedig motozni kezdte a zsebeit.

Kamilla közel volt a megfulladáshoz, de esz
méletét mégsem vesztette el. — Érezte, hogy egy kéz 
kotorász a zsebeiben s kábultan hallotta e szavakat :

— Tyhükvan ám itt szépen! Arany a nadrág
ban, óra a mellényben . . • Ejnye be furcsa égj ván
dorlegény! . . . Bizonyosan megzsebelt valakit . . . 
És milyen fehér a keze, akárcsak egy leányé ! ___

De ni. az is! szólt egyszerre a zsivány.
Küzködés közben a sipka leesett a leány fejé

rői s kontyra fogott haja kioldódva omlott le vál- 
laira.

— Leány, te? kérdezte a másik.
— Az bizony! még pedig süldő forma.
— Xohát csak végezz vele, aztán elvis*zük a 

répa földre és mulatunk.
— De rikoltani fog.
— Majd bekötjük a száját.
Azzal leoldotta nyakáról a zsíros kendőt, rá

tétté a leány szájára, körülcsa varta a fején é« erősen 
megkötötte-

Kamilla elájult.
— Megvan. Ereszd le! szólt ismét az ember, 

miután minden zsebet kiforgatott.
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A másik eleresztett* a s a j egyik végét s a le
ány eszméletlenül roskadt le a földre.

No ez megkapta a magáét* Fogd meg a vállát, 
én meg majd a lábát. Vigyük . . . Tudok itt nem 
messzire egy helyet, ahol nem fognak bennünket há
borgatni.

Fölkapták s már vitték is, mikor — az utszéli 
árkon átlénve. az egyik igy szólt:

— Vigyázzunk! ü g y  tetszik, mintha errefelé
jönne valaki. ___

Kamilla szintén hallotta a gyora lépteket a azt 
kérdezte magától hogy megmentő, vagy újabb ellen
ség közeled ik'e?

C -*khnmar megtudta.
A két útonálló a következő pillanatban már el

eresztette. Kamiba a földre esett s mialatt föl- 
emeTkedni iparkodott, látta, hogy egy ember bottal 
neki megy a két zsiványnak.

A jövevény olyan hatalmasan forgatta a botot, 
hogy a két zsivány az első pillanatban meghátrált.

Az, amelyiknek botja volt. megkisérlette. hogv 
védelmezze magát. De egy hatalmas csapás lefegy* 
verezte. s e csapás után valóságos jégeső omlott a két 
zsivány hátára, oldalára, fejére* ügy. hogy mind a 
ketten ordítva futásnak eredtek.

Az ismeretlen ura maradt a csatamezének. 
Odament Kamillához s kezét nyújtotta, hogy felle
gi tse*

— No, öcsém, mondotta. — ugv látom, nem 
tört el «íeminink. De azért mégis idején volt, hogy se
gítségére jöjjek. De hát mi a manót keres maga 
itt ilyenkcg? . . . No, térjen magához s támaszkod
jék rám . . . Alig bir megállni a lábán.

—r Oh uram, szólt Kamilla, — ön az életemet 
mentette meg.

A női hang csengése kétségkívül meglepte az 
idegent, mert két lépéssel hátrahuzódott * figyelmesen 
nézte a legénykét. A kővetkező pillanatban már 
észrevette a vállára leomló hosszú haját s más han* 
gon kezdett beszélni.
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— Bocsásson meg, kisasszony, szólt — de nem 
sejthettem, hogy e műnk ás ni ha . • .

— Leányt takar, egészítette ki Kamilla. — 
Mindjárt megmagyarázom, hogy miért öltöztem így 
át . . . De mindenekelőtt kérem, esedezem, segítsen, 
hogy barátaimat megmenthessem-

— Barátjait? Hát nem egyedül volt?
— Nem. Egy derék emberrel, meg egy kis hu" 

val jöttem ide . . .
— Nos, mi történt velők?
— Kelepczébe jutottak . * . verembe estek, egy 

rombadölt házban . . . S alig hiszem, hogy a bor
zasztó zuhanás után életben maradtak.

— S laknak abban a házban?
— Igen, gonosztevők, akiket azért kerestem, 

hogy kiszolgáltassam őket a törvény kezének . . • . 
egy gyilkos és női bűntársa.

— És ön hogyan menekült meg? — kérdezte 
az idegen.

— Elszaladtam. Együtt kellett volna meghal
nom barátaimmal, de semmit sem tehettem értök, s 
élni akartam, hogy megbosszuljam őket.

— S a  gonosztevők idáig üldözték?
— Nem- Azok, akiktől ön az imént megszaba

dított közönséges utonállók s éppúgy megtámadtak 
vo^a mást is, mint engem. Nem ismerem őket.

— S a  házbelieket ismeri ?
— Egyikük megölte apámat.
— Akkor, szólt az ismeretlen, — rendőrökkel 

kellett volna magát idek isértetnie.
— Magam akartam eljárni. Okaim voltak rá, a 

melyeket majd megmagyarázok- De az isten szerel
méért, ne v&'Ztegessük az időt . . .

— De kisasszony, hiszen ön maga mondta az 
imént, hogy bizonyosan meghaltak, mikor abba a 
pinczébe lezuhantak. Czéltal&nul tenné ki magát 
újabb veszélynek. A gonosztevők bizonyosan ott ma
radtak. s rai ketten bizonyára nem bírnánk velük. Én 
legalább nem merném megkoezkáztatni, pedig úgy 
hiszem, bebizonyítottam önnek, hogy n#m vagyok 
félénk tsrmésaatü.



— Igaz, s nem is tudom, hogyan fejezzem ki 
hálámat . .  • de hát ott hagyjam-e barátaimat e go" 
nosztevők körmei közt?

— Először is a saját biztonságáról kell gondos
kodnia azzal, hogy visszatér a városba. Ha itt mara
dunk, okvetlenül megtámaduak bennünket, s akkor 
talán nem leszek olyan szerencsés, mint az imént.

— Nem akarom önt újabb veszélynek kitenni, 
sietett közbeszólni Kamilla*

— Akkor engedje meg. hogy bekísérjem a vá
rosba. Holnap pedig, ha megengedi, fölkeresem a 
rendőrfőnököt s jelentést teszek neki.

— Xem . • . Az nem lesz hajlandó intézkedni, 
felelt Kamilla.

— Vagy jobban szereti, ha magam járok el a
dologban? szólt az idegen. Szívesen rendelkezésére 
állok. Ami most éjjel lehetetlen, azt megkísérlem hol
nap fényes nappal s fogadom, hogy értesítést fogok 
önnek nyújtani nem csupán jó embereiről, de ellen
ségeiről i s -----

E pillanatban messziről hallatszó ugatás resz
k e tte d  meg ]\*|pillát

— A WitS** az a rettenetes áPat! mormolta 
ijedten. — Utánam eresztették . . . Ha megrohanná 
önt . . . Siessünk innen!

Elfogadta megmentője k a rjá t ki n város felé 
indult vele, de nem azon az utón, melyen Courapied- 
del együtt idejöttek v o lt hanem oldalt térve, kissé 
távolabb a házaktól s egyenesen a saint-oueni-kapu 
felé tartva*

Hektor már nem ngatott. vagy legalább nem le
hetett többé hallani. Kamilla lassanként visszanyerte 
higgadtságát s folyvást vádolta m agát mikor sze
rencsétlen barátjaira gondolt. De mecrmentőjével is 
k*adett  foglalkozni.

Az éjhomályban nem láthatta vonásait s alig 
várta, hogy a sorompóhoz érjenek, ahol majd a lám
pák világánál megnézheti azt az embert, kinek életét 
köszönhette.

A bástva*kapuboz közeledve, sűrűbbek voltak a 
lámpák, s Kamilla láthatta, hogy megmentője magas

C2
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karcsú, óriás külsejű, finom öltözetű férfi. Senkisem 
tette volna föl ez elegáns világfiról, hotry ezüst-gom
bos sétapálczájavai o’y an derekasan vív meg két 
utón állóval.

Mit kereshetett egy elegáns férfi éjfélután a 
aaint'denisi mezon?

•Az ismeretlen nyilván kitalálta a leány gondo
latait, mert amint a sorompóhoz közel értek, meg* 
törte a csendet s igy szólt:

Bizonyosan csodálkozik azon, kisasszony, 
hogy velem ilyenkor a városon kivül találkozott. 
> acsorán voltam egy jó ismerősöm nyaralójában, s 
az a bolond gondolatom támadt, hogy gyalog térek 
haza a megismerkedem ezzel a környékkel. Azt re
méltem, hogy akad valami kalandom, s akadt is . .

De, tette hozzá vidáman. — én is méltán cso
dálkozhatnom azon, hogy önt itt találtam, olyan he
lyen, ahová leányok nem szoktak járni.

— Hiszen tudja már, hogy miért jöttem id 
felelt Kamilla zavarodottan.

— Oh, nem kívántam felvilágosítást. De meg 
fogja engedni, hogy bemutassam * '.gnmat. Nevem 
Demis de Molinaux.harmincz éves v^gyofc s családom 
utolsó sarjadéka. Sokat utaztam keleten, s azután 
visszatértem Parisba. Még csak egy hete vagyok itt
hon, de most már nem szándékom elutazni, ü g y  talá
lom, hogy eleget jártam  már a világot, s pihenni 
akarok . . . .

az én történetem, attól félek, nem igen ér
dekli Önt, 8 nem is folytatom. — Most csak arra 

f rera, hogy ne támaszkodjék a karomra. A sorom- 
P nal vagyunk s a vámőrök kiváncsi emberek.

. — fogom magamat kellemetlenségnek ki- 
teuni, szólt Kamilla, megmentőjétól eltávolodva. —
Jón* megyek s a kapun túl majd ismét össze- 

Jov^nk.
1 gy is ett. A vámőrök féligmeddig aludtak s 

1 ügyeltek a bemenőkre. Kamilla gyorsan ment 
*y re  az avenueu 8 megállóit egy lámpa alatt, hogy 
v**gre láthas>a Louis de Molinaux arczát is.
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Emez nem váratott magára c& sietett foly
tatni a félbeszakadt párbeszédet.

— Most már Parisban vagyunk, kisasszony, 
szólt udvariasan, s én teljesen rendelkezésére ál
lok. Kivánja, hogy hazakisérjem. vagy jobban szeret 
egyedül térni lakására s elkísérjem a legközelebbi 
bérkocsi-állomásig? . . .  De csak most ju t eszembe... 
az a két útonálló bizonyosan elszedte minden pén
zét . .  .

— Pénzemet és órámat, mormolta Kamilla. —
De nem tesz semmit, majd kifizetem a kocsist 
otthon.

Mialatt e szavakat váltották. Kamilla jól 
megnézte kísérőjét, s megelégedéssel látta, hogy 

rokonszenves arcza van. Szép, barna férfi volt, 
fényes, szelíd szemekkel.

E pillanatban üres bérkocsi jött feléjük, 
mely nyilván hazafelé tartott.

— Uram, szólt Kamilla, — egyedül kívánok 
hazamenni! — De reményiem, hogy holnap látni 
fogom. A Voltaire-boulevardon lakom, 2 92  szám 
a la tt Monistrol Kamilla nevem . . .  S  ha nam 
röstelli a fáradságot, hogy a hosszú utat megtegye...

__ Hogyan gondolhatja azt? felelt élénken a
fiatalember. — De énnekem úgy tetszik, hogy neve 
nem ismeretlen előttem . • .

__ Bizonyosan a lapokban olvasna, mikor
apámat meggyilkolták.

— Hogyan? Ön . . .
— Jaques Monistrol leánya vagyok, akit meg

gyilkoltak. s megfogadtam, hogy bosszút állok ha- * 
l i lá é r t

— Ah. most már értem, hogy miért találkoztam
önnel ama veszedelmes környéken. A gyilkost ke
reste . . .  s az egy újabb bünténynyel f  u to tta  
meg önt társaitól, akik oltalmazni akarták. Helyet
tesíteni fogom 6ket s velem a nyomorult nem fog 
olyan könnyen elbánni. Már holnap megkezdem a 
hadjáratot Föl fogom keresni azt a házat, ha leírná 
. . fölkutatom m . . •



— Nyers téglából van építve . . .  de, kocsis, 
álljon meg!

— lessék! — felelt a kocsis, lovait megállítva. 
— Hova tetszik?

— A  Tróné-térre.
— Éppen arra igyekszem .Tessék felölni.
— A viszontlátásra, uram, holnap, szólt K a

milla remegő hangon.
Molinaux megszorította kezét, fölsegitette a 

kocsiba s megmondta a kocsisnak, hogy hova hajtson.
Kamillának most már e fiatal nemesben de

rekabb szövetségese volt, mint Julien Gémozao s ez 
jobban is tetszett neki.

V.

Alfréd de Fresnay. mikor a dalcsarnok kijá
ratánál Lugosi grófnét elszalasztottá, nagyon el
szomorodott. Ez a rejtélyes nő éppen olyan volt, 
amilyent kívánt és siettetni szerette volna a kalan
dot, mert nem kedvelte a hosszas előkészületeket.

Bosszúsan távozott tehát g hogy türelmetlen
ségét elaltassa, tovább szeretett volna mulatni. 
Elvitte hát barátját a Café Americainbe.

Ez az éjjeli mulatóhely tele van olyan hölgyek
kel. akik vacsorákéi jönnek oda. anélkül, hogy tud
nák: kivel fognak vacsoráim. De Juliennek nem telt 
már élvezete az ilyen mulatságokban. Mivel azonban 
lefeküdni sem volt kedve, azt mondta, hogy megint 
visszamegy a klubba.

Fresnay nem igen kérette magát, hogy vele 
tnenjen. Föltette magában, hogy úgyis másutt fogja 
végezni az éjszakát, ha a szerencse kedvez neki.

Julien nyert s megtöltötte zsebeit Alfrédnek 
PedifT kiürült a tárczája.

É jfél után két óra felé Alfrédnak egy fillérje 
sem volt s Gémozactól kért kölcsön tiz aranyat ki 
tovább nyert, ő pedig elment vacsorázni, má
sodszor.

Semmi sem «zeraz olyan étvágyat, mint a
: Mooifltro] kft 5

es



CG

veszteség s Fresnay, mikor a legközelebbi vendéglőbe 
betért, olyan éhes volt, mint a farkas. Egyszersmind 
föltette magában, hogy ismeretséget köt egy nővel, 
ki megtetszik neki.

Válogathatott is. A nagy étterem tele volt s 
a törzs-kisasszonyok teljes számban voltak jelen.

Ezek azonban nem igen ejtették őt kisértetbe. 
Nagyon is jól ismerte őket; neki uj, ismeretlen va
lami kellett.

Megállt hát a terem közepén, szemével alkal
mas szomszédságot keresve. Végre egy szögletben egy 
leányt pillantott meg. akit még sohasem látott s aki 
nem* hasonlított a többiekhez. Egyedül ült egy asz
talnál g szerényen költött el egy kis sonkát, meg egy. 
félpalaczk közönséges medocot.

Üres szék volt ipellette s Fresnay sietett is 
azt elfoglalni.

Megta]álta, amit keresett.
A  leány sem szép nem volt, sem va

lami Ízléses öltözéket nem viselt. De ezigány arez- 
lö re s ingerlő ruházata volt s Fresnaynak ez éppen 
elég volt ahhoz, hogy kíváncsisága és kalandvágya 
fölgerjedjen. A  vörös grófné után ez a barna mulatt- 
nő éppen alkalmas folytatásnak ígérkezett.

Fresnay nem hímezett-hámozott a társalgás 
niegkezdósével.

— Nem igen jó lehet az a sonka, szólt, s amit 
i  zik, az sem különb.

— Meglehet de semmi köze hozzá, felelt a 
leány. — Azért ült ide, hogy a vacsorámat becsmé
relje?

— Nem, szép barna angyal, hanem azért hogy v 
jobbal kínáljam meg.

— Akkor itt maradhat. — Rántott csirke, ma
láta, szamócza és ó burgundi jó lesz. A pezsgőt nem
szeretem*

Fresnay előhívta a pinezégt és ismételte « 
rendelőit. Észrevette, hogy a többi nő gúnyosan mo
solyog reá. Nyilván nem helyeselték a választást s 
az irigység bántotta őket Amiért az*án Fresnay 
föltette magában, hogy még jobban fogja őket bőse-
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szántani s a legnagyobb tisztelettel kezdett bánni
ismeretlen vendégével.

Bocsánat, szép hölgy, hogy ilyen bizalmas 
vagyok önnel. Bizonyosan tolakodónak fog találni.

— én, csak furcsának — felelt a barna 
minden zavarodottság nélkül Szeretem a bátor fe l
lépésű férfiakat. De tudja, ha azt gondolja, hogy va
csora után hazakisérhets akkor csalódik, kedves ur.

— Oh, esküszöm, hogy nem táplálok ilyen utó- 
gondolatot

— Annál jobb, mert felsülne. Xem vagyok 
olyanféle, mint ezek a kisasszonykák, akik úgy bá
mulnak rám, mint valami ritka állatra.

— On bizonyára először van most i t t  
Először, de utoljára is. Most este érkeztem

1 árisba s éhes voltam. Feljöttem hát ide, mint akár 
máshova. De holnap már vége lesz a mulatságnak. 
Munkához látok, hogy becsületesen keressem meg 
a kenyeremet.

— Mivel? — kérdezte Fresnay ártatlan képpel
— Jósnő vagyok. K ártyát vetek g kávé-aljból

olvasom ki a jövendőt.
Ejnye be pompas ! Én mindig tudni kivan-* 

tani. hogy milyen végem lesz s ha ön meg tudná mon
dani . . .

Xem nehéz. Gonoszcsont fog maradni mind
halálig. De korcsmában nem adok kihallgatást

Akkor hát . . . mondja meg, hogy hol lakik. 
Azt nem mondhatom meg. Először is szál

lást kell keresnem. Az pedig nem könnyű dolog.
— De addig is csak lakik valahol ?

Bizonyos, hogy nem az utczán fogok háln i
De önnek nem kell tudni, hogy hol

— Mi a neve?
Olga... De nezze csak, ön gazdag, ugy-e? 

Xem tudom, mennyi a vagyonom. Csakhogy 
nia este nincs egy fillérem se.

— De a vacsorát csak ki tudja fizetni! — kér- 
Olga élénkén.

. . í í* t  kinek néz engem | De ismernek itt
* hiteleznek, ha k e ll

5



Olga tovább evett, de nem oly jóízűen, mint 
előbb s meglátszott rajta, hogy fél, hogy neki kell 
majd fizetni.

Fresnay. mialatt szintén hozzálátott az evés
hez, szempillája alól nézegette vendégét, aki való
sággal mulattatni kezdte.

— Nini, most ju t  eszembe — szólt ismét. — 
Lakását nem tudja, vagy nem akarja megmondani ; 
de semmi sem gátolja abban, hogy az enyémet m?g~ 
tudja.

— Hát csak tessék megmondani — felelte 
Olga. poharát kiürítve. — Az nem kötelez semmire.

Alfréd kivett tárczájából egy névjegyet s le
tette az abroszra, szomszédnője elé, ki meglepetten 
kiáltott fö l:

— Ni, hát ön báró? Ez szép. Szeretem az úri 
embereket . . s hizelgek vele magamnak, hogy tet
szem is nekik. Sok grófnőnek s marquisnőnek jö
vendöltem már.

— Elvezetek önhöz egyet, ha akarja, s drága 
árt szabhat neki. Én fizetem. Tartsa meg a névje
gyemet g értesítsen, mihelyt elfogadhat ben
nünket.

— Jó.
A leány ledobta asztalkendőjét s föl akart

állni.
— Mi lelte? kérdezte Fresnay. — Az orosz sa

látát még meg sem kóstolta.
— Mindegy. Sietok. Várnak.
— Csak nem akarja velem elhitetni, hogy haj

nali négy órakor kártyát vet valakinek.
— Higyjen, amit akar. Én megyek,
— Hova?
— A nyugati vasúthoz, ha már épptti tudni 

akarja.
— A kedvesét várja a postavonattal, ugy-e?
— Nincs kedvelem. De mennem kell.
— Engedje meg legalább, hogy kocsin vigyem 

ki a vasúthoz.
— Világért se! À vendéglő előtt van bérkocsi 

elég, s nem félek egyedül menni.

rs



Olga ezalatt már fölállott az asztaltól s Fres- 
nay kénytelen volt akaratának engedni. A különös 
leány erősen megszorította kezét s határozott léptek
kel ment kifelé.

Fresnay alig tudott hova lenni a csodálkozás
tól s nem tudta, mit gondoljon e különös leány felől. 
Sokáig tűnődött ezen s üritgette egymás után a po
harakat, amig gondolatai végképp összezavarodtak és 
agya elkábult.

A hetedik pohárnál elaludt s mikor fölébredt, 
a terem csaknem üres volt. Ekkor elszánta magát 
arra, hogy lefeküdjön; kifizette a vacsorát, bérko
csiba ült s otthon ágyában folytatta az álmot, mje* 
lyet a vendéglő asztalán kezdett meg.

Másnap megreggelizett, nagy gonddal felöltö
zött s két óra után megjelent a Grand Hotel irodá
jában, Lugoei grófnő után. kérdezősködve.

Némi keresés után azt a fevilágositást adták 
neki. hogy az az urhölgy ma reggel érkezett, a har
madik emeleten lakik, 9 itthon van.

Fresnav megmondatta magának az ajtószámot 
s fölment.

Az első emelet folyosóján egy úriemberrel ta
lálkozott, aki lefelé jött s amint őt meglátta, úgy 
tett, mintha az orrát fújná, úgy, hogy Fresnay nem 
láthatta az arczát; testtartása azonban arra az urra 
emlékeztette, akit tegnap este Lugoei gróf né va 1 lá
tott.

— Éppen jókor jövők! mondta magában. Most 
már nincs elfoglalva. De vájjon elfogad-e?

Följebb ment és ugyancsak kifáradtan ért föl 
a harmadik emeletre, hol egy darabig keresnie kel
lett a hosszú folyosókon az illető ajtószámot.

Y%pe megtalálta s látta, hogy a kulcs benne 
v"n az ajtóban* Egyszerűen benyithatott volna, da 
Bem akarta meglepni a gróf nét s szerényen ko
pogtatott.

Csakhamar könnyű lépteket hallott. Az ajtó 
m egnyit kissé és a nyílásban egy nő mutatkozott.

Két felkiált ás hangzott el egyszerre. A nő ra
g u ért s ő i* megismerte.

G9
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Olga volt, a kártyavetőnő.
— Ni, ön az! kiáltott föl a leány. — M it ke

res itt ̂
— A^t a hölgyet, akit el akartam önhöz ve

zetni, hogy kártyát vessen neki, felelt Fresnay ne
vetve. — S mivel éppen nála találom . . .

— Ne olyan hangosan, az istenért! Ha meg
hallaná . - -

— Hát maga a komornája?
— Láthatja.
— Hát azért hagyott engem a faképnél, hogy 

őt a nyugati vasúttól elhozza?
— Azért. Ismeri?
— Hogyne? V árja a látogatásomat . . .
E pillanatban belülről csengetés hallatszott.
— Az úrnője türelmetlenkedik. Menjen be 

kincsem.
— Megyek, de egy szót se, ugyebár? Iía  az 

asszonyom megtudná, hogy hűl találkoztunk, elker
getne.

— S ismét kártyát kellene vetnie. Ne féljen, 
nem szólok. .  - de csak azzal a feltétellel, ha olykor- 
olykor eljön hozzám és értesítést ad Lugosi grófnő, 
meg az életmódja felől.

Olgának nem volt hozzá ideje, hogy erre a ki
kötésre feleljen. A  grófiló maga nyitotta ki a belső 
ajtót s elámulva állott meg, mikor látta, hogy ko
mornája egy úriemberrel beszélget, akit nem ismert 
meg azonnal.

Fresnay sietett megelőzni a grófné kérdéseit,
— Bocsánat, asszonyom, szólt kalapot emelve,v

— komornája. aki nem ismer, nem akart bebocsá* 
tani. Én pedig nem akartam tágítani. Rosszul 
tettem?

— Nem, felelt a grófnő némi habozás után-
— Éppen el akartam menni, de mivel ön fölfáradt..

— Oh. nem akarok visszaélni percre ivei-
Olga félrevonult, hogy bebocsáasa A lfrédet

ki be is surrant a lakosztályba. Utasnak való lakás 
volt ez s három egymásba nyíló szobából állott.

—  Amint lá tja , szolt Lugosi grófnő. —  niég
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alig vagyok rendben a nem is szándékozom sokáig 
maradni e fogadóban. Ezért nem is bontottam még 
ki a málháimat. De a szalonban sokkal jobban cse
veghetünk- Jöjjön, báró ur.

S komomájához fordulva hozzátette:
— Xem vagyok itthon senkinek.
Alfréd bement a grófnővel a közönségesen bú

torozott szalonba s helyet foglalt mellette egy kis 
kanapén. A  grófnő bejövetelkor az ajtót bezárta, 
s Olga, ki künn maradt, nem háborgathatta Őket

— Megvallom, kezdte a grófné, — nem remél
tem, hogy önt viszontlátom. Úgy gondoltam, hogy 
nem vette komolyan azt a véletlen beszélgetést egy 
kávéház terraszán . . .

— T álát rossz péven veszi, hogy eljöttem? 
kérdezte Fresnay élénken.

— \ ilágért sem. de attól félek, hogy nagyon 
messzire mentem, mikor megígértem, hogy elfoga
dom ont- Barátnak, jó ismerősnek megjárná. Mind 
a ketíen egy társadalmi osztályhoz tartozunk s élénk 
elvég é  se, megvallom, mulattatott. De önök fran* 
cziák, fájdalom, nem érik be kevéssel, 8 előrelátom, 
hogy többet fog tőlem kivánni.

— Meglehet, de önnek szabadságában áll azt 
meg nem adni- Addig is bátran cseveghetünk. Hisz 
a csevegés ártatlan dolog. Mit csinált Tergovicz 
úrral?

— Ejnye, be jól emlékszik a nevekre !
— De még az arezokra iaî A  lépcsőn találkoz

tam az említett úrral s azonnal ráismertem. 
Reményiem, az előadás után elvezette önt még va- 
Inmi érdekes párisi helyre, amelyet ismerni 
kívánt.

— Xem. A nápolyi kávéháziba kisért el fagy- 
laltozni s éjfélkor elvált tőlem itt a kapunál. Fáradt 
éü álmos voltam.

— Én nem. Egész éjjel önre gondoltain s reg" 
geli öt órakor feküdtem le. Amikor szerelmes va
gyok, nem tudok aludni

— SzerelmesÎ Önt Vallja meg az igazat, kár
tyázással és vacsorájáéval töltötte az éjszakát.



_  Nem tagadom. Ezzel szoktam a szivbeli ba
jaimat gvógvitani. De ezúttal az orvo^ág nem hasz
nált. Sok pénzt vesztettem és sokkal szerelmesebb 
vagyok, mint valaha-

— Majd elmúlik. De a veszteség megmarad, s 
ha ncgy v o lt . . .

— Oh, nem bánt* Elég vagyonom van ahhoz, 
hogy néha egy-egy drága szeszélyem is legyen. Van 
pedig egy, amelyet nagyon szeretnek kielégíteni. 
Sikerülni fog-e? Az óntól függ.

— Tőlem?
— Öntől* Tavaly egy nagybátyámtól igen csi

nos palotácskát örököltem a Mozart-ntezahan. Azt 
vettem a fejembe, hogy csak valami szép nőnek 
adom bérbe. A bérösszegre nézve nagyon engedé
keny vagyok. Ha szép lakóm megengedi, hogy

mindennap udvaroljak neki, sohasem küldök rá 
nyugtát-

__ Dyen föltétellel könnyű lesz lakót találnia,
kivált ha a palota be is van bútorozva.

— Két hét alatt az is meglenne. A  kárpitosom 
elvégezné De nem adnám ki akárkinek! Miért ne 
lenne ön az a lakó. akit keresek?

— M egbo londult?
__Nem én! Szerződést nem kell aláirai s min

den pillanatban felmondhat. De a mig Parisban 
tartózkodik, sokkal jobb lakása lesz ott. mipt a foga
dóban. Nem értem, hogy miért ne fogadná el ajánla
tomat.

— Mert nem komoly, felelt a grófnő, Fresnay- 
nak egyenesen a szemébe nézve-

A grófnő kiválóan szép volt ma. Szeme sajátsá
gos fényben ragyogott, s derékhoz simuló háziruhája 
egész pompájukban tüntette föl remek idomait.

Freenay százszorta szebbnek találta igy, mint 
utczai öltözékben, s szívesen ajánlott volna föl neki 
többet is. mint egy bebutorozott palotát, mert sze
szélyének nem tudott ellentállni.

— Azt hiszi, hogy tréfálok? szólt Mivel bizo
nyítsam be hát, hogy komolyan beszélek? Jöjjön
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el velem a Mozart-utczába. Megmutatom a palotát
s azután elmegyünk a kárpitoshoz . . .

—- Bocsánat, vágott szavába a gTÓínő, — ön 
alkut kínai nekem. Már pedig én nem üzleteket köt
ni jöttem Parisba, hanem mulatni.

— Én is úgy értem, s Ígérem önnek, hogy ha 
ott unatkozni fog, nem az én hibáin lesz. Elfogad
ja  i

7“  Hát azt képzeli, hogy rögtön azt fogom 
fe.qlni: igen. vagy nem, mintha egyszerűen csak egy 
kis sétáról lenne szó? Különös fogalma van felőlem, 
mondhatom. S rmt gondolna, ha igent mondanék ?

gondolnám, hogy ön egy fensőbb gondol
k ozás  nő, aki édeskeveset törődik az előítéletekkel, 
azt Uszi, ami tetszik, s nem bánja, akármit 
gondolnak is a bolondok. Aztán meg örülnék is, ha 
e fogadná, mert ez azt bizonyítaná, hogy nem va
gyok önnek visszatetsző.

Xohát legyen boldog; nem visszatetsző. De 
ez nem ok arra, hogy a kedvese legyek . . .

— Nem köteles vele. Jogában áll a házbért lefi
zetni, nekem meg jogomban áll föl nem venni.

— On mindig csak tréfál.
Legkevósbbé sem. Ajánlatom igen komoly. 

On azt mondta tegnap este, hogy alkalmas lakást 
*ere?. En felajánlom házamat. Adja nekem az első
seget.

Ezt még meg kell gondolnom, felelt a grófnő
nevetve.

. Más szóval : tanácsot akar előbb kérni Ter- 
govicz úrtól.

— Sohasem kérek mástól tanácsot.
— Pompás! kiáltott föl Fresnay. — Tehát 

HiCgegyeztünk (
Oh. korántsem! Még nem határoztam el.
Majd elhatározza. Addig is megrendelem 

a bútorokat
Ejnye m ilyen szeles ember! A lig  ism erjük 

egymást s erővel azt akarja, hogy sorsomat az 
Önéhez kössem ! lia  m indig ilyen v o lt sok badarságot 
követhetett el.



— Követtem el néhányat. De ennél pompáaabb 
alkalmam még sohasem volt s nem is lesz. El lennék 
ragadtatva, ha lönkretehetiiém magamat önért.

— Azt éppenséggel nem kívánom. S  mivel ön 
az imént tanáraké rést emlegetett, ajánlom, hogy kér
jen tanácsot barátjától, Góraozac úrtól, akit tegnap 
bemutatott. Kérdezze meg tőle, hogy minő vélemény
ben van az ön szép terve felől. S ha ö azt fogja ön
nek tanácsolni, hogy hajtsa végre, kötelezem maga
mat, hogy — lakója leszek.

— Gémozac kivonná nuigát a tanácsadás alól. 
Minden gondolatát Monistrol kisasszony foglalja el 
s nem érdeklődik többé az én szerelmi viszonyaim 
iránt. Fejébe vette, hogy fölkutatja az Öreg Monis
trol gyilkosát

— Én nem korholom érte. S nagyon jó né
ven venném öntől, ha mimiig értesítene, hogy nagy
lelkű barátja milyen lépéseket tett ama derék leány 
támogatására, ki atyja gyilkosán bosszút akar ál
lam.

— Nem fogom elmulasztani, g köszönöm, hogy 
ezzel kilátásba helyezte, hogy gyakran fogunk talál
kozni. Mindennap jelentést fogok önnek tenni, amig 
itt lakik, azután pedig még sűrűbben — a Mozart- 
utczában.

— Bocsánat, még nem mondtam, hogy bele
egyezem ..  •

— Annyi, mintha mondta volna. Holnap dél 
ben eljövök, hogy együtt menjünk el a bútorokat 
kiválasztani. Estére együtt ebédelünk! . . . Nem! 
ön el akart menni hazulról — s én be akarom bizo
nyítani, hogy sohasem háborgatom semmiben* . . . 
Igaz . . . nemde megtartja a mostani komor- 
fiáját?

— De, uram, ismétlem, hogy . . .
— Bátran megtarthatja. Az ö számára is lesz 

ott lakás a még másik két cseléd számára is. Azt 
akarom, hogy házát uriasan rendezze be. Istálló 
nincs, de bériek önnek kocsit, mely épp o'jan ele
gáns lesz. mint akármelyik úri fogat.

Lugotd grófnő bizonyára nem jött » gykönnyen

<• t * *



zavarba, de Fresnay modora cgó>aen lenyűgözte s 
annyira megzavarta, hogy nem tudott neki mit fe
lelni.

— Fölveszem a foglalót, folytatta Alfréd ke
zet csókolva, — s megyek. A viszontlátásra, grófnő, 
holnap! . • . . Önről fogok álmodni az éjszaka.

S  hirtelen fölállva, olyan sietséggel ment ki, 
hogy majd felforditotta Olgát, ki az ajtónál hall
gatózott. Megfenyegette ujj aval, s mikor a leány 
egészen a folyosóra kisérte ki, ezt súgta neki, mi
alatt száz frankos bankjegyet csúsztatott a kezébe:

— Láthatod, hogy jól fizetek. Iparkodjál kel
lően kiszolgálni. Több pénzt fogsz igy keresni, mint 
a kártya vetéssel. Az asszonyod előtt csitt . . .  Sor. 
kérdezni valóm leaz, s nem fogok alkudni.

Olga nem tudott hova lenni nagy ámulásábaa, 
Fresnay pedig rohanva ment lefelé a lépcsőn.

Nagyon meg volt elégedve látogatásával, s ezt 
mondta magiban:

— Végre mulatni fogok egy kicsit. Ez a magyar 
grófnő fölséges és szentül hiszi, hogy én igazi gróf
nőnek tartom - . .  Ha a ezobaczicza el nem árul, 
az asszonya sohasem fogja észrevenni, hogy tisztá
ban vagyok családjával, én meg majd nagyokat ne. 
vetek az uriaskodá&án.

A bebútorozás sokba fog ugyan kerülni, de ha 
majd megelégeltem az arany hajú szépséget, a kárpito
som visszaveszi az egészet. Nem koczkáztatok tehát 
sokat, s körülbelül bizonyos vagyok benne, hogfcr 
élvezetesen fogom tölteni a nyarat . . .

Annyi bizonyos, hogy nem fogok úgy nnat- 
konfl, mint az a higvelejü Gémozac, ki egész ide
jé t azzal fogja tölteni, hogy szerelmes sóhajtásokat 
bocsát Monistro! kisasszony felé. . .

S  Fresnay elégedetten gyújtott szivarra és in
dult klubja felé, ahol Juliennel remélt találkozni.

< Jk
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Kamilla, kit amaz emlékezetes éjszaka élmé
nyei egészen megtörtek, másnap igen későn éb
redt föl. — Öreg dajkája, kit éjfél után két órakor 
vert föl álmából, hogy menjen ki és fizessen a ko- 
csLruak, nem kérdezősködött tőle kalandja felőL — 
Kamilla pedig, mikor kialudta magát, nem tartotta 
szükségesnek, hogy mindent elmondjon derék dajkája" 
nak, kinek a bosszú müvében úgy sem vehette volna 
hasznát.

Azt sem közölte az öreg asszonynyal. hogy gon
dolatait most egy uj ismerős foglalja eh az egyet
len, akiben még reménye van. s kinek eljövetelét tü. 
rebnetlenül várja.

Megígérte, hogy el fog jö n n i. . .  Vájjon meg
ta rtja ^  szavát í

Kamilla csaknem kételkedett ebben. Azt mondta 
magában, hogy lovagias ember kötelességének tartja, 
hogy segítségére siessen egy leánynak, de azt már 
nem tartja kötelességének, hogy közelebbi ismére 
féget is kezdjen vele*

így okoskodott Kamilla s szomorúan gondolta 
el, hogy ez az egyetlen ember, akihez fordulnia le
het, hogy támogassa őt, nem csupán a gaz gyilkos 
fölkutatásában, de főképp abban, hogy fölkeresse a 
szegény bobóczot és fiát.

Vájjon meghaltak, vagy még most is élnek a 
sötét pincze fenekén? — Bármint legyen is, Kamil
lának nem volt szabad róluk megfeledkeznie, s már 
is szemrehányást tett megának, hogy megfogadta a 
Molinaux tanácsát, ki rábeszélte, hogy jöjjön heza * 
s ne tegye ki magát újabb veszélynek azzal, hogy 
még egyszer fölkeresi azt az á4kozott házat.

Igaza volt, mikor nem engedte meg, hogy 
vesztébe rohanjon, de abban nem fogja meg
akadályozni. hegy kedvezőbb körülmények közt, 
vagyis nappal meg ne tegye a kísérletet, jól felfegy
verkezve s egy megbízható és bátor barát k W  re tő
ben, aki semimféle veszélytől nem fog visrzarimbii.

Ez a barát pedig nem lehet más, mint maga

V I.



!Moíinaux. Rajta kivül Kamilla senkit sem tudott, 
aki erre a nehéz és veszélyes szerepre alkalmas lett 
volna. Ha nem jón el, akkor nem marad egyéb 
hátra, mint ismét ahhoz a rendőrséghez folyamod
ni, mely atyja halála után oly keveset tett az o ér
dekében 6  melyhez legkevésbbé sem volt bizalma.

Kamilla fölkelt s ismét rendes gyászruhájába 
öltözött. Brigitte behozta neki a reggelit, de bánnint 
iparkodott is, sehogy som tudta eloszlatni fiatal úr
nője borúját és nyugtalanságát. Kamilla türelmet
lenül számiálgatta az órákat s váltig biztatta magát, 
hogy már nem sokáig fog várakozni.

\ égre nem maradhatott már tovább a szobá
ban s lement a kertbe, mikor kocsizörgést hallott s 
összerezzenve állott meg.

Hirtelen az ut felé fordította fejét, de a helyett, 
akinek jövetelét várta, egy csinos fogatból Gémozac- 
nét és fiát látta kiszállni.
. Julien nyájasan köszöntötte, Gémozacné pe

dig megcsókolta m acikét orczáját s a leggyöngédebb 
hangon mondta:

— Eljöttem önhöz, kedves gyermekem, amint 
megígértem. Egész este önről beszélgettünk.

Kamilla néhány köszönő szót dadogott, de meg
látszott rajta, hogy gondolatai másfelé járnak.

— Hogyan töltötte a tegnapi délutánt, mikor 
tőlünk eljött? folytatta Gémozaené. — Nagyon rosz- 
szul tettem, hogy egyedül hagytam önt ebben a ház
ban, mely olyan szomorú emlékekkel van tele. S  iga
zán sürgetnem kell Önt, hogy mielőbb máshová tegye 
at lakását.. Kérem, ne szóm ontson bennünket az* 
zal, hogy ilyen távol lakik tőlünk.

~   ̂ alóban a legnagyobb hálával tartozom jó
akaratáért, asszonyom, felolt Kamilla. — de mon
dottam tegnap, hogy m ién akarok úgy maradni, a 
Bdi.t vagyok. Kötelességet kell teljesítenem s ami g 
apám gyilkosát meg nem találom . . .

— Hát még folyvást ezzel a gondolattal van, 
kedves Kamillám! Hisz* ez valóban esztelenség . . .

— Szándékom nem változott, aszonyom a nem 
** fog változni.
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Akkor, kisasszony, engedje meg arra emlékez
tetnem, hogy elfogadta segédkezéseraet, szólt közbe 
Julién.

— Nem feledtem el, uram, s nem is bántam 
meg. De nekem a magam utjain kell járnom, s most 
már alapos okom van hinni, hogy meg fogom ta
lálni azt a nyomorultat. Tudom, hogy abbanhagyta 
előbbi mesterségét és Parisban tartózkodik-

— Lehetetlen tehát, hogy kikerülje sorsát, ha 
gondosan nyomozzák- Keze alakjáról rá fogott is
merni, s én mindjárt azon kezdem, hogy megbí
zandó embereimmel közlőm ezt a különös ismer
tető jelet. Csatlakozni fogok hozzájok, ha kell, e 
gonosztevő nyomozásában.

— Fogadja- szives köawnetemet a jő szándékáért-
De Kamilla, midőn ilyképp köszönetét mondott,

ezt gondolta magában:
— Ez ugyan nem fogja megtalálni Zig-Zugot. 

Az egyetlen ember, aki erre képes, az én múlt éjjeli 
megmentőm, s az nem jön . . .

Gémozacné nem akart ellene szólni fiának, de 
úgy vélekedett, hogy Julien nagyon is könnyelműen 
köti le m agát — Az óvatos anyának e látogatóival 
nem csupán az volt a czéljn. hogy Monistrol kis* 
a^zony iránt érdeklődését tanúsítsa. — Nagyon jól 
észrevette, hogy fia szerelmes lett a leányba, s ma 
rrçgel ki is vallatta. Julién pedie minden 
habozás nélkül kijelentette, hogy Kam illát szívből 
szereti. 8  az anya, anélkül, hogy teljesen elvetette 
volna a hazavág gondolatát, úgy vélekedett, hogy 
mielőtt beleegyezését adja, alaposabb értesülő* kell 
szereznie Kamilla felől.

— Ez hát az a ház, amelytől nem akar meg 
válni, — kezdte* újból Gémozacné. — Hogyan lak
ba tik ilyen szomorú helyen?

— Mindig itt laktam, asszonyom, születésen 
óta. s apám is itt halt meg, — felelt Kamilla-

— De ez nem alkalmas lakás egy magányos 
leánynak.

— És ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
— Azért, mert nagyon egyedül van. — Hanoui,



— csak igen kevés időm van s búcsút Veszek ön
től, kedves Kamillám, — Ha kedve lesz bennün
ket meglátogatni. mindig szívesen látjuk s férjem  
megbízott, hogy emlékeztessem önt, hogy pénztára 
mindig nyitva áll számára.

Kamilla büszke mozdulatot tett, mely nem ke
rülte ki a Julien figyelmét.

— Xem erről van saó. szolt élénken- — Ön üz
lettársa apámnak, s az a pénz. amit fölvesz, jogosan 
tulajdona. De én a magam jószántából szeretnék ön
nek szolgálni, s kérve kérem, mondja meg, mit tud 
arról az emberről, akit keres. Az imént azt mondta, 
begy Parisban van.

— Az éjjel még itt volt-
— U tta ?
— Nem láttam, de bizonyos vagyok benne.
— Hát már megindította a hadjáratot? kér

dezte Gémozacné.
— Igen asszonyom, felelt a leány habozás

nélkül.
— Amint látom, nem vesztegette az :dőt. S  

ngy gondolom, boldogulni fog a Julien segédkezébe 
nélkül is.

— Xem kértem, s ha elfogadtam, csak azért 
tettem, mert nem akartam a visszautasitás által há
látlan lenni* De nagyon sajnálnám, ha Gémozac ur 
miattam veszélynek tenné ki magát.

— Kész vagyok életemet is koezkáztatni, kiál
tott fel Julien-

E nagy hévvel adott felelet hallatára Gémo
zacné elvesztette türelmét.

— Megőrültél, fiam? szólt. — Xem fogom en
gedni, hogy rendőrnek csapj f5 L #

— Ura vagyok cselekedeteimnek, felelt Julién
hidegen, — a figyelmeztetnem kell. anyám, hogy ez 
a hely éppen nem alkalmas arra. hogy ezt a kérdést 
vitassuk. •

— Ebben igazad van. Menjünk hát innen. Re' 
menyiem, nem bántasz meg azzgi, hogy egyedül 
hagy*/ távozni?

JCZ-------
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— Nem, anyám, de reményiem, a kisasszony 
megengedi, hogy legközelebb ismét eljöjjek

Kamilla nem felelt. Kényelmetlenül érezte ma
gát és Gémozacné anyai buzgósága kemény próbára 
tette türelmét. — Nem akarta sem az anyát megsér
teni, sem a fiút visszautasítani, de el volt határozva 
arra, hogy szándékát nem fogja megváltoztatni, még 
ha örökre elidegeniti is ezzel magától atyja üzlettársá
nak a nejét és visszariasztja Julient, ki szolgálatait 
felajánlotta.

— Isten önnel, kisasszony, szólt Gémozacné. 
— Nagyon sajnálom, hogy háborgattam. Nyilván vár 
valakit. — íme, épp most áll meg egy kocsi a kerítés 
előtt.

Valóban bérkocsi állott meg az utón, s a kocsi 
ablakán egy arcz lett látható, melyet Kamilla rög
tön megismert, de amely azonnal el is tűnt a kocsi
belsejében.

— Alkalmatlanok lennénk, szólt ismét Gémo- 
zacné. — Gyerünk, Julien, nincs már itt semmi dol
gunk.

Julien szó nélkül követte anyját s Kamilla a 
megnlázottság érzetével látta őket kocsijukba ülni, 
mely elrobogott velők.

VII.

Gémozacnéval és fiával gyorsan robogott el a 
kocsi, a Kamilla észrevette, hogy Julién kihajolt az 
ablakon, hogy szemügyre vehesse azt az embert, ki 
a kocsiban rejtőzött.

Kamilla szemrehányást tett magának, hogy fel
be eszantóttá az anyát és megbántotta a fiút, holott 
egész egyszerűen megnevezhette, sőt bemutathatta 
volna nekik uj látogatóját-

Kimondhatatlanul örült annak, hogy megmen~ 
tője eljött. Talán hírt hoz neki az elveszettek fd ő l!

Molinaux megvárta, míg Gémozacék kocsija jó  
messzire haladt, a csak akkor szállott le. Kamilla 
elébe ment.
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A fiatul ember kalapemelve köszöntötte s K a
mi, la most a napvilágon még szebb férfinak találta,, 
mint az éjjel.

— Bocsásson meg. hogy ilyen későn jövök, 
kezdte lágy hangon. — Délelőtt azért nem akartam 
eljönni, nehogy pihenésében zavarjam. Sőt attól 
félek, hogy most is rosszkor jöttem, mert háborgat* 
t,am • . . Látogatói voltak * . .

— Gt*mozacné asszony és fia. Apám, közvetlenül 
halála előtt üzlettársa lett Gémozac urnák; az a 
fiatal ember pedig, kit az imént elmenni látott, a 
gvilko^áer éjjelén nagy segítségemre volt . . .  De

én olyan dolgokrcí beszélek itt, amiket ön nem ismer, 
mert a múlt éjjel még nem beszélhettem el törtóiete- 
ffiet.

Csak annyit mondott, hogy atyja gyilkosát
üldözi.

^  történet egyszerű és rövid. Egy este be- 
ópozott házunkba egy gonosztevő. Rávetette magát 

apámra, megfojtotta és elszaladt* Én utána eredtem 
s ̂  egeszen a Trone*térig üldöztem, ahol egy komé- 
( 1 «-bódéba surrant be. Bementem a nézőtérre s el 
akartam fogatni a gyilkost. De senkisem hallgatott 
rám. s kevés híja volt, hogy magamat el nem fogtak. 
A fiatal Gémozac véletlenül éppen ott volt s párto- 
TOfft fogta anélkül, hogy ismert volna * . 8  mikor 
Ve'e együtt ide visszajöttem, apámat halva találtak.

Borzasztó! Miért nem jelentette föl a gyil
kost?
, Néhány napig eszméletlenül lebegtem élet
^  halál közt. A bíróság kihallgatta az akrobatát, 
ftkit el akartam fogatni, de azután szabadon bocsá- 
t'^tta .. . Csak tegnap este jutottam ismét nyomára,
8 ön tudja, hogy miként végződött kirándulásom . * .

~  Azt az utat természetesen azok tanácsolták, 
*k>k kíséretében voltak, nemde!

Igen . . . Egy ember, ki tagja volt a Zig- 
^ug társulatának . . •

— ZiírZug • . . Furcsa egy név!
— Aíá* neve is van. de azt még nem ismerem.

A gonosztevő megszöktette egy társának a nejét . . .
BoisioUy: Mo»tatról k i iu im ;  6



s ennek a nőnek a férje volt a tanácsadóm, tizenkét 
éves fiával együtt, akit magunkkal vittünk s aki ap
jával együtt esett bele abba a verembe, vagy pinezébe 
. . .  De bocsánat, még föl sem kértem, hogy lépjen be 
szerény hajlékomba.

E szavakkal Kamilla a ház felé indult, Moli
naux pedig utána ment* Brigitte, ki éppen az ajtóban 
állott, elbámult, midőn látta, hogy úrnőjét egy csinos 
gavallér kiséri.

Kamilla fölvezette vendégét az emeletre s az 
ebédlőn mentek keresztül, melyet a gyilkosság óta 
nem hasznait.

— Itt rejtőzött el a gyilkos, szólt Kamilla.
— De hogyan juthatott be? kérdezte Molinaux. 

— Cselédjük nem zárta be a ház ajtaját*
— Nem volt cselédünk. Semmink sem volt, 

ami egy rablót kisértetbe ejthetett volna, s igy nem 
is féltünk. De szerencsétlenségünkre, aznap húsz
ezer frankot kaptunk Gémozac úrtól.

— És hogyan történt a gyilkosság?
Kamilla elmondta a már ismert jelenetet s mi

dőn a kezet említette, mely a függönyön megjelent, 
Molinaux föl állott. — Ilyenformán ? kérdezte

S finom fehér, arisztokratikus kezét, melyről 
a keztyüt lehúzta, a függönyök közé dugta.

— Igen, mormolta Kamilla, önkénytelenül arra 
gondolva, hogy ez a kéz mennyire különbözik attól a 
borzasztó, görcsös, fekete kéztől, melyet akkor, s 
azóta álmaiban is gyakran látott. — Ennyi volt min
den, amit a gyilkosból láttam.

— Hogyan? Hát nem ismeri az arczát? v
— Nem . . . Mikor apámat megrohanta, fel

döntötte a lámpát, a a szoba sötét lett.
— Hogyan reményli hát megtalálhatni ?
— A kezéről okvetlenül.
— Ez valóban olyan ismertető jel, amelyről 

ráismerhetünk, ha ugyan valaha megtaláljuk*
— Kételkedik talán benne?
— Attól tartok, hogy a mull éjjeli kirándulás 

szökésre késztette . . .  ha ugyan valóban ö tartóz* 
kodott abban a házban, melyet ön említett.

8*.
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— Mindegy, azt a házat mégis föl kell ke
resnem. Barátaim ott maradtak, s nem hagyhatom 
ott őket.

— Éppen azért jöttem, hogy eikiaérjem önt oda.
— Köszönöm, uram. Kész vagyok önnel 

menni.
— Bérkocsim el fog bennünket vinni a saint

oueni kapuhoz. Onnan gyalog megyünk tovább, s ön 
majd megmutatja az utat. — De hogy is hívják 
azt az akrobatát, akit vádol? ^

— Zig^Zug. Ö a gyilkos, bizonyos vagyok
benne.

— Elhiszem. De azt nem hiszem, hogy most 
is ott van még abban a házban, ahol ön a múlt éjjel 
kereste. Nagyon valószínű, hogy a történtek után el
sietett onnan. Csupán azt remélhetjük, hogy némi 
útbaigazító nyomot találunk ott.

— ü g y van, mormolta Kamilla, ki szintén nem 
remélt többet.

— De, folytatta Mól ina ux, ön azokat is meg 
akarja találni, akiket tegnap elvesztett.

— Úgy van, uram, az a főczélom. Föláldozta; 
magukat értem s én máris nagyon sokáig késtem 
azzal, hogy segítségükre siessek.

— Még nem vesztett el sok időt, mert a gyilk > 
vagy bezárta őket a pinczébe, s ez esetben kiszaba
dítjuk őket, vagy pedig agyonzuzták magukat az 
esésben, vagy Zig-Zug megölte őket. Meg kell je
gyeznem, hogy ezt az utóbbi eshetőséget valószínűbb
nek tartom.

— Mikor leestek, mindenesetre megsérültek.
— Ha csak ennyi bajuk történt, elhozhatjuk

őket ide a né.kül. hogy bárkit is beavatnánk a_ kü
lönös kaland titkába. . « Most azonban induljunk.

* — Megyek. Szíveskedjék megvárni a kocsiba:-.
M oíinaux meghajtotta magát s kiment, inig  

Kamilla öltözőjébe sietett, honnan pár perez múlva 
utrakészen jött elő.

B eült a kocsiba M olinaux mellé s a kocsis el
indította a lovakat

A fiatalember megmondta neki, hogy mindéi: 

. _ 6 *
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eshetőségre gondolva, köteleket s különféle eszkö
zöket is hozott magával.

— Köszönöm, szólt Kamilla, — s én minden
üvé el akarok önnel menni.

— Nem ellenzem, de csak úgy, ha veszélynek 
nem teszi ki magát.

— Ön is kiteszi magát, pedig senkiért sem kell 
bosszút állnia.

Azt felelhetném erre, hogy amit teszek, ka
landvágyból teszem s a veszedelmes kalandokat kü
lönösen szeretem. De inkább megvallom, hogy fő
képp az ön iránt való rokonszenv bir e lépésre. Ön 

* olyan érzést kelt bennem, melyet nem tudnék kel
lően meghatározni. Kinevetne, ha azt mondanám, 
hogy az első pillanatban szerelmes lettem önbe. Ma* 
gam sem hiszek a pillanat alatt keletkező szerelem
ben. De a rokonszenvben, mely ilyen körülmények 
közt támadhat, igen. . . De csak most veszem 
észre, hogy mindez majdnem szerelmi vallomás 
gyanánt hangzik. Mindenesetre korai volna még, s 
kérem, ne higyje el*

— Hiszem, hogy ön a legőszintébb és legneme
sebb férfi, szólt Kamilla meghatottam

— Egyébiránt, folytatta Molinaux vidáman, — 
ha már csakugyan merészelnék önnek vallomást 
tenni, nem is tudnám, hogy kitől kérjem meg a 
kezét. Kénytelen lennék Gémozac úrhoz fordulni, 
s ez az üzletember art hinné, hogy a pénzére áhí
tozom.

— Azt nem tudom, hogy ő mit gondolna, fe
leit a leány, — de én nem függök Gémozac úrtól, 
è ha valamikor férjhez megyek, magam választok. S  
h<gy valakit férjemül válaszszák, azt előbb jól kell 
ismernem . . •

* — Engem pedig éppen nem ismer. Nem is ké
rek egyelőre egyebet, mint art a reményt, hogy e ki
rándulás után. bármi legyen is az eredménye, is
meretségünk nem szakad meg.

—  Nagyon természetes, fe le lt Kam i la élén
ken. — M indig szívesen fogom ont lá tn i. De külön
ben is, hogyan lehetnék el az ön támogatása nélkül f
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Semmi eset re sem fogunk meg ma azzal a gonosz
tevővel végezni . . . s önön kivül senkim smcs, aki 
nyomozásban segitene. _

— De Gémozac ur szintén ismeri szándékát,
nemde ?

— Ismeri, de nem helyesli.
— És a fia i
— Ö helyesli, de nem képes arra, hogy segítsé

gemre legyen. . .  Az imént is arról beszélt, hogy a 
rendőrség támogatását kéri ki.

— Az pedig semmit sem fog végezni. Kezében 
volt már a gyilkos, ée eleresztette. Retten sokkal 
jobban fogunk végezni. De mielőtt oda érünk, 
szíveskedjék némi felvilágosítást adni . . . On a 
gyilkosnak csak a kezét látta, de azt is említette, 
hogy megszöktetett egy asszonyt. Milyen ez az 
asszony ?

— Magas, barna. Láttam a bódé előtt, tündér
nek öltözve, s az éjjel megismertem annak a háznak 
az ablakán, a hova most megyünk.

— Ha másutt fogja látni, napvilágnál, még 
könnyebben ráismer. De szó volt egy kutyáról is. 
nemde?

— Igen, a Zig-Zug kutyájáról. Az a derék em
ber. aki segítségemre volt. a Tróne-téren fogta el; 
a kutya egy skatulyát tartott szájában, melyet haza 
akart vinni gazdájának. Courapied megkötözte . . .

— S az a kutya vezette önöket nyomra.
— Igen. Odavezetett, ahhoz a házhoz. Ott bero

hant a kapu alá . . .  Courapied utána szaladt. . .
— S beleesett a verembe. Most már tisztában 

vagyok a helyzettel.
Pár perez múlva a saint-oueni kapuhoz értek. 

Kiszálltak a kocsiból s gyalog mentek tovább. K a
milla megismerte a helyet, s az országúiról csak
hamar megmutatta Molinauxnak a rom la tag házat.

— Közelebb van, mint gondoltam, szólt a fia
tal ember, — s szeretem, hogy nincs a közelében más 
ház. Senkisem fog bennünket háborgatni. Jerünk..

Kamilla készséggel követte utitársát s csakha
mar ott voltak a ház előtt. *



Moíinaux mé# egyszer menni agyar áztatta ma
gának a történteket, s mikor Kamilla megmutatta 
neki, hogy Courapied és a fia melyik irányban tiin
tek el, igy szólt:

— Legjobb lesz először is körüljárnunk a há
zat. Bizonyára hátul is van ajtaja, a melyen a go
nosztevők kijártak, s azon fogunk bemenni mi is, 
hogy a verembe ne essünk.

A  tanács jó  volt s Kamilla követtel A  házat 
megkerülve, azt látták, hogy ez az oldala még rom- 
ladozottabb, mint az elülső.

— Képzelem már, hogy mi volt ez a ház, szólt 
Moíinaux- — Nem csodálnám, ha pénzt ver
tek volna benne, de alig hihetem, hogy Zig-Zug 
és kedvese itt laktak, — habár csak ideiglenesen is... 
De ime itt a bejárás; amott benn pedig egy lépcső, 
mely azonban nem látszik elég biztosnak.

— Elbír bennünket, szólt Kamilla, előre si
etve.

Moíinaux kénytelen volt utána menni s egy
szerre ért vele egy nagy szobába, amely egészen üres 
vo lt

— Itt tartózkodtak a semmirevalók, szólt a 
fiatal ember, lábával egy eloltott gyertyát rúgva el, 
mely az ajtó mellett hevert.

— Igen, felelt Kamilla, — ebben a szobában 
voltak, mikor a ház elé jöttünk. Az ablakon csak 
a nőt láttam, de bizonyos vagyok benne, hogy a férfi 
is iu  volt a szobában.

— Itt volt, semmi kétség, szólt Moíinaux, — 
s itt volt a kutya is . .  itt hagyták a nyakra valóját.

— S rajta az elszakadt kötél, meg a ezij, mely- 
lyel Courapied és fia megkötözték.

— A gonosztevők tehát magukkal vitték kutyá
jukat. Annál jobb — az talán még egyszer nyo
mukra vezet, ha valahol e lta lá lju k . Bármint le
gyen is, nem igen valószínű, hogy az éjsza
kát ebben a házban töltötték. Nincs itt sem
ágy, sem szék. Azt sem hiszem, hogy a történtek 
után visszajönnek még ide. Bizonyosan találtak már 
maguknak kényelmesebb lakhelyet.
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— Ha csak a pinczebe nem rejtőztek, a hová két 
társam lezuhant.

— Az nem valószínű. Akármilyen gonosztevő 
is valaki, holttest mellett nem szeret hálni. De azért 
mégis meg kell tudnunk, hogy hova lett az ön két 
társa. Itt nincsenek, azt láthatjuk. Menjünk le hát.

Lementek, s egy földszinti folyosón végigha
ladva a tátongó pinczenyiláshoz értek.

Molinaux kibontotta csomagját, s egy hosszú 
kötélvégére kötött nsebbeli lámpást gyújtott meg.

— Nini I kiáltott föl. — Létra vezet l e . . .
A  nyilásból valóban egy létra két ága nyúlt föl, 

melynek alja a pincze fenekén volt-
— Reményiem, nem fog rajta lemenni, szólt 

Kamilla.
— Előbb levilágítok, s ha meglátom, hogy mi 

van lent, majd meggondolom, hogy mit kell tenni, 
felelt & fiatal ember.

S lebocsátotta a kötelet, melynek végén a lám
pás himbálódzott

— George! kiáltott le Kamilla a sötét üreg fölé 
hajolva.

Senkisem felelt.
— Meghaltak . . . mormolta a leány, közelebb 

simulva uj barátjához.
— Nagyon valószínű , , .  A  lámpás még nem ért 

feneket, pedig már majdnem két ölnyire bocsátot
tam  le... Most végre leért... Harmadfél ölnyi mély
ségbe zuhanni, tökéletesen elegendő ahhoz, hogy az 
ember belehaljon. S  ha barátjai életben maradtak 
volna, bizonyosan feljöttek volna a létrán . . .  ha csak 
Zig-Zug utóbb nem bocsátotta le, hogy maga végez” 
zen velük. Erről akarok most meggyőződni. Innen  
a lámpás világánál semmit sem látok.

— Én is lemegyek önnel, szólt Kamilla, mi" 
alatt Molinaux fölhúzta a lámpást.

— Hová gondol! felelt emez. — Nőnek egyál
talában nem alkalmas lejárás ez. Különben is gon
dolni kell minden lehetőségre. Ha Zig-Zug, valahol 
e romok közt rejtőzve, meglesne bennünket s fe l
húzni a létrát* mi is ott vesznénk, holott, ha ön itt
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marad, vigyázhat. Az első gyanús nesz hallatám  
figyelmeztet a veszélyre, s én foteletek, hogy segít
ségére lehettek.

— De hátha a nyomorult a pincéében rejtőzik, 
e önt megrohanja . . .

— Rosszul já rh a t. . .  Kitűnő hatlövetű revol
ver van a zsebemben.

Kamilla szorongó szívvel nézett utána, s látta, 
hogy mint ereszkedik lejebb és lejebb a sötétbe.

— Leértjein ! szólalt meg pár pillanat múlva a 
fiatal ember hangja, de nemi látok itt semmit, Ivö" 
rüljflrom a pinezét. Ne ijedjen meg, ha lámpásom 
világa eltűnik. Nem fog sokáig tartani.

Nemsokára alulról ez a kiáltás hangzott fö l:
— Itt vagyok, kisasszony.
— Nos? kérdezte Kamilla.
—  Nincs it t  senki.
— Hova lett hát Courapied és fia? Elásta volna 

testeiket Zig Zug?
— Én is gondoltam erre, g megvizsgáltam a 

talajt, de ásásnak seholsem akadtam nyomára.
— Tehát kimásztak volna ezen a létrán ! Az 

lehetetlen, mert a zuhanástól súlyosan kellett meg
sérülniük.

— Nem. A szénporban aligha sérültek meg, i 
nagyon lehetséges, bogy a létrán kimásztak.

— És azok a gonosztevők, kik e verembe ejtet
ték őket, engedték volna, hogy menek ül jenek ? Ezt 
alig hihetem.

— Mindjárt megmondom, kisasszony, hogyan 
magyarázom én meg magamnak ezt az eltűnést. Di 
itt már semmi dolgunk sincs, engedje meg. hogy el
oltsam lámpásomat é s . . .  eltüntessem nyomainkat

MoIíloux fe ljö tt elfojta a lámpást azután 
megfogta a létra két szarát, fölemelte kissé* s el
eresztette.

A létra nagy zuhanással esett végig a pincze 
fenekén.

— Mit csinál? kérdezte Kamilla elbámulva.
— Leheteleuné teszem, hogy más is járjon még
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ezen az utón. Most mór mehetünk! szólt Molinaux, 
a kötelet és lámpát folvéve s összecsomagolva.

Kamilla nem ellenkezett. Szinte öntudatlanul 
engedelmeskedett védelmezőjének, s neon gondolt ana, 
hogy cselekedeteit vitassa, vagy tanácsait vissza
utasítsa.

— Kisasszony, szólt egyszerre a fiatal ember, — 
meg fogom önt szomorit&ni, mert kiábrándítom egy 
csalódásból. Az én nnegyoződócem az, hogy a bohócz 
és fia együtt vannak Zig'Zuggal és egyetértettek 
vele. Az volt a czéljuk, hogy önt kelepczebe 
csalják.

— Az lehetetlen. Courapied gyűlölte azt a hit
vány gonosztevőt, ki feleségét megszöktette, George 
lsedig ki nem állhatja mostoha-anyját, aki mindig 
esek bántotta.

— Én pedig azt mondom, hogy mindnyájan Qgy 
húron pendüinek és összeesküdtek ön ellen. A verem" 
beesés élői* ki volt számítva. Courapied és fia egy
szerűen leugrottak, jól tudva, hogy egy rakás szén
porra esnek és sec nini bajuk s m lesz..  • Arra szá- 
nA tittak, hogy ön utánuk fog mami.

A  fogás nagyon jól volt kiszámítva s valósá
gos csoda, hogy nem sikerült. Tudja-e. hogy miért 
nem vették űzőbe az éjjel?

Azért, mert azt hitték, hogy beleesett a p:n- 
ezebe  ̂ először is ott keresték. . .

Kamilla lehorgasztotta fejét s nem tudta magát 
elszánni arra, hogy barátjait elitélje.

— Gondolkozzék csak higgadtan, folytatta 
Moünaux* A bohé>cz és fia nem maradtak a pincéében. 
Kisegítették tehát őket onnan. Hogyan tehát 
ez, hogy nem keresték önt fe lf l ia  hivei lettek volna, 
egyenesen odaszaladtak volna önhöz- Nem tették. Te
hát ellenségei voltak s minden azt bizonyítja, hogy 
csillantak a másik két nyomorulttal. .

De semmi sem bizonyítja azt, hogy újra nem 
kezdik.

ZijrZug tudja most már, hogy Ön üldözi; igen 
]r«lószinü tehát hogy most már csakugyan el akarja 
ont veszíteni. S  hogy mire képes, arról már meggyé-



ződhettünk. K i tudja, minő kelepczebe akarja még 
csalni. Még arra is vetemedhetik, hogy éjnek idején 
megtámadja önt abban a házban, amelyben egyedül 
lakik.

__ T£it csináljak hát? kérdezte Kamilla csüg
gedten. — Adjon tanácsot ön, kinek máris életemet 
köezönhetem.

__ Azt tanácsolom, hogy költözzék ki házából,
béreljen magának lakást valami népesebb városrész
ben s fogadjon megbízható férficselédet. Ha fölha- 
talmaz rá, szivesen eljárok mindebben.

— Gemozacné ugyanezt aján lotta. • • s nem fo
gadtam ©1 tanácsát.

__ Fogadja el kisasszony 8 ne szakítson olyan
családdal, melynek feje majdnem korlátlanul rendel
kezik az ön vagyonával. Ha majd illendő lakása lesz. 
mondjon le végképp az ilyen veszedelme» kirándulá 
sokról, b bizza egyedül én rám, hogy atyja gyilkosát 
előkeritsem . /

Kamilla habozott a felelettel.
Molinaux folytatta:
__ Vegyen magának gondolkozás! időt kisasz-

szony. .  Most pedig, nem ajánlom föl kíséretemet 
hazáig. Ha megengedi, bérkocsiba ültetem, és holnap 
délután négy órakor tiszteletemet fogom tenni, hogy 
előadjam terveimet.

— Várni fogom, felelt Kamilla, nagy felindu
lással s égve a vágytól, hogy megtudhassa, mit akar 
voltaképpen uj barátja.

vm.
Egy bét telt el, s a helyzet ugyancsak megvál

tozott.
Kamilla folyvást arra gondolt még, h*>gy atyja 

haláláért bosszút álljon, de sokat gondolt I»uia de 
Moiinauxra aki szerelmet vallott neki s nőni 
óhajtotta vermi.
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Szerelmet vallott Julien Gémozac is, bármeny
nyire ellenezte is ezt anyja, de Kamillától csak ki
térő feleletet kapott.

Julien azóta folyvást borongós kedélyű s hasz
talan iparkodik szórakozást keresni a kártyaasztal 
mellett.

Alfréd de Fresnay minden Nagyobb fáradság 
dcIküI győzte le Lugosi grófné büszkeségét. A szép 
vörös hajú asszony beköltözött a mozart-utczai kis 
palotába. s Alfréd vigan éli vele világát.

Még nem volt oka megbánni tettét. A ..magyar 
grófnő4' nem szenveleg ugyan iránta heves szerel
met, de kedvesöl bánik véle s pompásan mulattatja.

i A grófságát, meg az őseit már nem emlegeti, 
va amint Tergovicz úrról sincs többé szó.

Fresnay azt kezdi hinni, hogy az ő grófnője 
, valamelyik külvárosában született, de annál 
Aii»sebb gondja ia nagyobb. Neki elég az, hogy nj 
te eredeti.

,  ̂ megmaradt úrnője mellett, s példás bűz- 
t á g g a l  és hűséggel s*olgálja őt- Fresnay több Ízben 

m*r me?tndni egyet-mást úrnője múltja 
*e,o!. de Olga néma maradt, mint a hal.

Ellenben unni kezdi már a csöndes, nyugodt 
tét. melyet Alfréd az ö számára is biztosított s 

megjátszik rajta, hogy jobban szeretne ismét kártyát 
vetni és kóborolni.
j  Fresnay mindjárt az első naptól fogva, mikor 
«ligeti grófnő az ő palotájában kö tözött, rendes szo- 

Ka^oket vett fel. Négy órakor eljött a grófnéhoz.
elvigye megaét áltatni ; megebédelt vele vala- 

ITle!yik élőké ó vendéglőben s neki szentelte az estét 
«zó legtignsabb értelmében. mert csak éjfél után 

«et órakor vált el tőle, hogy aztán éjszakáját a klub
on fejezze be a kártyaasztal mellett

Egy hétfői szép tavaszi napon Alfréd a szó- 
'•ttnal korábban jö tt el. A grófnő rendesen a 

vá.rU ; *  exut^ 1 nem volt helyén,
! i felpillantva, a második emeleten egy ab-

'kooBccálian férfi-alakot vélt észrevenni.
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— Máris! mormolta fogni közt. — Ez bizony

elég furcsa lenne!
Alfrédnek természetesen külön kulcsa volt, s ha 

valaha, úgy most volt kellő oka és alkalma ahhoz, 
hogy használja. Használta is, óvatosan zárta be is
mét az ajtót s nesztelenül ért föl a kis előcsarnokba, 
ahol Olga rendesen fogadni szokta.

Ezúttal nem volt ott, a Alfréd haMnni vélte a 
hangját s nevetést is hallott felülről.

— ü g y látszik, mulatnak ott fönn, mondta ma
gában.

Lábujjhegyen iront fol a lépcsőn s az emelet
re érve, m eg álljt hallgatózni; de mivel semmi 
neszt pbui hallott, szétnyitotta a szalonba vezető 
ajtó kárpitjait és olyasmit látott, a mire csakugyan 
nem volt elkészülve.

Az igen maga* szalont eltolható közfal válasz
totta ketté, melynek közepén nyitás volt, de még 
nem vo't lekárpitozva.

Abban a részben, a melybe Alfréd a kárpit kes
keny nyitásán belátott, Olga ült háttal az ajtó felé 
egy lakk-asztalka előtt s kártyát vetett, vagy magá
nak, vacy úrnőjének, kit Alfréd csak minden máso
dik pillanatban láthatott.

— Meg-megjelent hat lábnyi magasságban, de 
rögtön el is tűnt. visazalebegve egy trapézen, a mp* 
Íven tcstFzinü trikóban, kurta rózsaszín szoknyában, 
szatin-czipőben, lebontott libegő hajjal állott-

— Nincs külomben. komódi ásné volt valami
kor, — mondta magában Fresnav, — mindég is 
gyanítottam.

S a helyett, hogy egyenesen belépett volna, vé* 
gét «znkitimi a komédiának, csöndesen meghúzó
dott a kárpit közt, hogy kényelmeden éVezze ezt a 
látványt*

Kevés úriember dicsekedhetik azzal, hogy ked
vénél ilyen hnyzetben látja, s a külö'.íczséget ked
velő Alfréd nagy n  mu.au ti a forrnia id>*nu nő 
nillaratnyi megjelenő** *:n

Világért sesn háborgatta volna, annyival in* 
k ib l. meri Olga bmnhangon kezdett beszélni. * ö
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csöppet sem bánta, ha meghallja, hogy mit mo-d a 
grófnőnek.

— Már megint a piros alsó! kiá tott föl a ko- 
raoma. — Jó  kártya, de nagyon is sokszor mutat
kozik.

— Minél többször, annál jobb! szólt le röpté
ben a grófnő.

— Ma is láttuk. De ha összetalálkoznál a makk- 
k irá ly lya l. . .

— Törődöm, is én a makk _k irály lyal •
— Én bizony igen. A  makk pénzt jelent. Aztán 

megint itt van ez a zöld kilenezes . . .  Ez a leg
rosszabb kártya • . . felsülést jelent. Rossz vége 
lesz a dolognak.

— Elég! Untatsz a jóslataiddal. Eredj föl s 
készítsd el a fürdőmet.

— Szépen vagyunk! szólt magában Fresnay. 
— Úgy látszik, én vagyok a makk-király.

— Eredj már! ismételte a grófné. — Öt perez 
múlva én is fölmegyek.

Olga összeszedte a kártyáját, fölállott s kifelé 
indult, mialatt umöje még egy pár fordulót tett a 
nyújtó-rúdon.

— Jó  napot, grófnő, szólt most F i^ n ay elő
lépve, legnyájasabb hangján.

A grófnő hirtelen felegyenesedett, leugrott a 
földre s karját mellén üsízefonva, elébe állott a na
tal embernek.

— Hogyan jött be ide? kérdezte szárazon.
— Az ajtón, felelt zavartalanul Alfréd. — * 

Hiszen tudja, hogy külön kulcsom van.
— Nem bíztam volna rá, ha sejtettem volna, 

hogy kémkedni fog utánam.
— Én? Nagyon rosszul ismer, grófnő. Hiszen 

annyi szabadságot adtk önnek, a mennyit csak le
het. és mindig csak abban az órában jövök, a mi
kor vár. Ma valamivel előbb jöttem, az igaz. de ezt 
esoppet sem sajnálom, mert olyan öltözékben lep
tem meg a mely valóban gyönyörű, s egy olyan te. 
hetsógot fedeztem föl benne, a melyről még soha 
*e*n azélt.
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— Mondottam önnek, hogy szeretem a testgya- 
korlatnak minden nemét. És ettől teljesen meg va
gyok azóta fosztva, hogy itt lakom. — De milyen 
gondolat volt ide úgy betoppanni? Egyenesen jött
föl ide? . , t  1#

__ Igen. S megvallom, hogy mielőtt beleptem,
egy darabig nagy élvezettel bámultam önt.

— Hogyan van az, hogy Olga nem vette
észre? 0 . .

— Mert csak a kártyára gondolt. Sejtelme
sincs róla. hogy itt vagyok. ^

— Már pedig azt neki is tudni kell, szólt a 
grófnő az ajtón kilépve s komornáját hangosan szó.
litva : .

— Maradj csak fenn. Az ur itt van. Siess, ké
szítsd el ruhámat 1

— Azért beszél ilyen, hangosan, hogy a piros 
alsó is meghallja? kérdezte Alfréd mosolyogva.

— Kedves barátom, nem szeretem a féltékeny
kedést. Jó l tudhatja, hogy nincs kedvesen; a mikor 
majd kedvem lesz szeretőt tartani, minden teketó
ria nélkül megmondom önnek. Most pedig kijelen
tem. hogy meguntam már ezt a magányt. Barátai 
azt találják gondolni, hogy szégyenli magát miat
tam . . .  Azt akarom, hogy bemutasson nekik. . .  s 
először is annak, a kivel együtt volt, mikor a da% 
csarnokban találkoztunk.

Gémozacnak! kiáltott föl Fresnay. — No « r  
nek a társasága nem nagy mulatságára lenne.

— És ugyan miért? Akkor este igen kellemes 
fiatal embernek találtam, és hacsak ön nem félté
keny reá- nem értem, hogy miért ne hozhatná el.

— Nagyon szívesen megtennem, de azzal a fiú
val nem lehet boldogulni. SzerdnxB s hozzá még 
nőni is akarja venni az illetőt.

— A meggyilkolt Monistrol leányt Emlí
tette volt fáikor este a dalcsarnokban.

Terringettetl milyen jó emlékező tehetsége
van.

— Sohasem felejtek el semmit De ön megígér- 
te, bőgj* mindig értesít*1*» fog a Gétnozac ur dől-



gai roi, s mióta itt vagyok, egyetlen egyszer sem 
említette előttem még a nevét sem.

— Ha sejtettem volna, hogy az ő szerelmi his
tóriája érdekli, telebeszéltem volna a fejét.

— Hogyne érdekelne az a szerencsétlen leány, 
meg az ön legjobb barátja?

— Nem sajnálni való egyik sem.
— Hogyhogy?
— Egy» hogy a leánynak milliói lesznek az 

apja találmánya után, Gémozac pedig, ha a leány 
nem fogja is szeretni, könnyen vigasztalódhat^  
mert ő meg; még gazdagabb lesz.

— No és Monistrol kisasszony is szereti azt a 
fiatal embert?

— ü gy látszik, nem.
— Pedig igen csinos fiatal ember. — Igaz, 

mennyire van már a gyilkos ellen indított hadjárat
tal? Ha Gémozacnak volnék, már régen megtalál
tam volna azt a gonosztevőt.

— Meglehet. Ön erélyes, leleményes, bátor no,
— az a szegény Julien pedig csak sóhajtozni 
tud . . . Én különben megvagyok győződve arról, 
hogy ez a Zig-Zug csak efféle alak. A rémes
kezű akrobata sohasem is létezett. — De Julién ezt 
el nem hiszi. Az anyja hiába feddi. dorgálja, min
dennap elmegy a Voltaire-boulevardra, s mikor a 
kisasszony ka nem fogadja el, negyedó raszámra el
sétál a ház előtt.

— Ez csak azt bizonyítja, hogy állhatatos sze
rető. . . .

— Igen ám, de vetélytársa is van.
— Valóban? Én azt hittem, hogy az leány a 

megtestesült szendeség.
— Oh a vetélytáranak jó szándéka van s a 

leányka nyilván arra számit, hogy elvéteti magát 
vek* — De mit érdekli úgy ez a dolog?

— Kiváncsi természetű vagyok, s a bizony- 
telan dolgok mindig csábítanak. Azt hiszem, 
hogy ha ismeretségben volnék Monistrol ki&aazony*

jó tanácsokat tudnék neki adni.
— Jó, jó ! — Hagyjuk most ezt az üldözött

P5



ártatlanságot, s menjen inkább öltözni, hogy «t 
Boisba mehessünk.

— Minden áron a Boisba akar velem menni, 
Alfréd? kérdezte a grófné hízelkedő hangon-

— Nem éppen, de máshová úgyis alig lehet 
menni, s ha megebédelünk a „Madridéban . . .

— Még nincs ebéd ideje. Miért ne tennénk ad
dig egy látogatást Monistrol kisasszonynál?

— Monistrol kisasszonynál? ismételte Fresnay. 
— És ugyan micsoda czimen? Hiszen nem ismeri.

— Baj is az! felelt hidegen a grófné. — Majd 
bemutat Ön.

— Elment az esze? Ugyan minő ürügy alatt 
vigyem el ahhoz a lánykához Lugosi grófnőt?

— És ugyan miért ne mehetnék én el hozzá? 
Talán ön engem nem tart méltónak arra, hogy egy 
tisztességes nő elfogadjon?

Erre a váratlan kérdésre nehéz volt felelni s 
Fresnay kitérés által iparkodott magán segíteni.

— Mennyi üres szó, vágott közbe a grófnő. S  
ez mind csak azt jelenti, hogy nem teljesiti a kí
vánságomat ! . . . Most történik először, — de 
utoljára is.

Alfréd már bosszankodni kezdett a keményen 
akart visszavágni, mikor a komorna e szavakkal lé
pett be:

— A fürdő készen van s nincs már fönn senki.
Olgának torkán akadt a szó. Most pillantotta

meg Fresnayt s már megbánta, amit mondott, mert 
hiszen úrnője figyelmeztette az imént, hogy az ur 
itt van. v

— Hát volt ott fönn valaki? nevetett Frœnay.
— Nem volt . . . Megcsúszott a nyelvem — fe

lelt a komorna ritka vakmerőséggel.
__ Úgy vélem — szólt a grófnő — nem azért

jö tt ide. hogy jelenlétemben a komomámmal társa
logjon s nagyon lekötelezne, ha magamra hagy vele- 
Srükségwn van reá, önre pedig nincs.

— Hát nem akar velem ebédelni?
— Épp oly kevéssé, mint ön engem elvezetni 

oda, ahova menni akarok.

oc
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— Ismétlem, kedvesem, hogy az nagy hóbort 
volna, — szólt. — Nem bánom, akármilyen szeszélye 
van, csak erről az egyről mondjon le.

— Már pedig engem csakis az úgynevezett 
hóbortok mulattatnak s úgy találom, hogy nincs 
bennök elég részem.

— De remélem, csak nem fog oda nélkülem 
elmenni.

— Dehogy, csak lesse a lyukon! — felelt a 
grófnő, beleesve az ő megszokott komédiásnöi mo
dorába.

— Még ha megtiltanám is? — szólt Alfréd, 
hogy mégjobban fel ingerelje.

— Főképp, ha megtiltja. Engem ugyan nem 
fog pórázra!

— Veszem észre, hogv olyan fajból való, 
mely sohasem tűrte a rabságot, s én nem is akarom 
megalázni azt a nemes v é rt amely ereiben csörgedez. 
Hanem szabad akarok lenni én is.

— Amint tetszik, kedves ur. Isten hírével.
S miután Fresnayt visszakézzel félretolta. a 

magyar főurak ez állitólaeos sarjadéka beleragidt a 
nyujtó-rudba. felhúzta rá magát s a legnehezebb 
cs legveszedelmesebb fordulásokat végezte rajta-

— Folséces ! — kiáltott Fresnay, ki csak úgy 
fogta az oldalát a nevetéstől. — Vendégszerepelnie 
kellene a czirkusiban.

— Ne igen mondja kétszer, mert megteszem — 
felelt a grófnő, trapézét derekasan neki röpítve.

— Az sokkal jobb is lesz, mint oktalan lá
togatásokat tenni.

— Álljon félre, mert a rúd betöri a piszéjét.
— Igaz Hát nem jön a Boisba?
— Félre, ha mondom. Neki találok rugatni a 

képes felének.
— No, pedig azt épségben szeretném megőrizni 

• . . . Ajánlom magamat; majd visszajövök, ha bele
fárad a gimnasztikába. — Sohse fáradjon . . . ma
radjon csak fenn a kakasüllón. Olga majd lekiser.

— Olga. meg ne mozdulj!
Olga keserves képet vágott Hibásnak érezte

: Mon isiről UnMioiir>
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magát s nem tudta, hogy melyikre hallgasson. Végre
is azt cselekedte, hogy kihúzódott az első szoharószbe 
s Fresnay, mikor mellette elhaladt, hamarjában oda- 
szólhatott neki, anélkül, hogy a grófnő, ki a magas
ban hintázott, meghallotta volna:

— Tíz aranyat kapsz, ha holnap délelőtt el
jössz 'liagzám.

A  meghökkent komorna nem mondott sem 
igent, sem nemet, s Fresnay sietve ment le a lépcsőn.

Más természetű szerető busán távozott volna, ö 
jókedvűen ment tovább* Sohasem ringatta magát 
csalódásban az állítólagos grófnő nemessége és ér
zelmei felől, s ez most uj, igazi alakjában jelentke
zett előtte s csak annál nagyobb mulatságot szerzett 
neki.

Ami Lugosi grófnőnek szándékát illeti, hogy 
meglátogatja Monistrol kisasszonyt, Fresnay ennek 
semmi fontosságot sem tulajdonított, biztœan szá
mítva arra. hogy ez a szeszély mihamarább el fog 
múlni.

De mégis azt gondolta magában, hogy nem fog 
ártani, ha Julién barátját figyelmezteti, hogy esetleg 
útját vághassa a grófnőnek. S  mivel mie'őbb talál
kozni akart Julienne!, nem hajtatott a Boisba.

— A klubba! szólt oda a kocsisnak, mialatt 
felült.

Ez a klub, melyben két fiatal emberünk a nap 
egy részét és gyakran az éjszaka nagrobbik felét iá 
tölteni szokta, nem tartozott Páris legelőkelőbb tár
saskörei közé, de nem is volt amolyan közönséges 
játékbarlang, amelybe mindenki bejuthat. A tag
felvétel nem ment valami nehezen, de ajánl à* és sza
vazás okvetlenül szükséges volt hozzá.

Igaz. hogy vendégül is el lehetett oda menni, 
megebédelni s ebéd után ott tölteni az estét — más
nap reggelig, s réBZtvenni minden játékban.

Az előkelő klubokban az ilyesmi nincs megen
gedve, a e klubban is régóta emlegették már. hogy 
szigorítani keíl e részben az alapszabályokat; de mi
vel edd igeié az ily vendég-látogatások miatt semmi



kellemetlenség nem fordult elő, a választmány a ré
giben hagyta a dolgot.

Fresnay tehát, a klub játszó-termébe érve, ép
pen nem csodálkozott azon, hogy a kártyaasztal körül 
két-bárom uj alakot lá to tt

— Mit csinálnak itt? kérdezte Fresnay egy* 
Daubrac nevű ismerősétől, kivel az ajtó mellett ta
lálkozott.

— Semmi különöset. A  nagy játékosok még
nincsenek itt, az aprók meg az utóbbi időben sokat 
vesztettek, s nincs igazi játékkedv. Gémozac bará
tunk ad nekik egy szerény kis bankot- •

— Az ám ni . * . most látom csak. — No. meg
várom, amig elvégzi. Nem akarok, belevágni a sze
rencséjébe. Pedig beszélni szeretnék vele,

Fresnay e beszélgetés alatt egy úri embert tar
tott szemmel, ki épp akkor lépett oda az asztalhoz. 
Fgy vélte, mintha ez az idegen veszedelmesn ha
sonlítani Tergovicz úrhoz.

— Ismeri azt az urat? kérdezte Fresnay Dau- 
braetól.

Ez odanézett s igy felelt :
— Nem ismerem. Most látom itt először. Bizo

nyos, hogy nem tag.
— Kiváncsi vagyok rá, hogy ki hozta ezt ide s 

mi a neve.
— Azt könnyű megtudni. Mind a kettőnek be 

kellett iratkoznia az ebédlistába. Megyek és megné
zem. Sehogy sem tetszik az arcza.

— Ha megnézte, értesítsen engem is — szólt 
Fresnay. a játszó asztal fe’é tartva.

Szembeállt az ismerősnek tetsző úrral s a le
hető legnagyobb figyelemmel nézegette. Fiatal, szá- 
ks* barna, elegáns ember volt, kinek vonásai erő. 
sen emlékeztették Fresnayt arra a ..magyarára, kit 
a dalcsarnok bán Lugwi grófnővel látott beszélgetni. 
P ° akkor csak oldalról látta, most pedig szemben a 
U*y nem volt egészen bizonyos abban, hogy a kettő 
u?yanaz.

Azt azon* an egész biztossággal láthatta, hogy 
az idegen nagy szerencsével játszik. Ötszáz frank

yy
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kai támadta me# a Gémozac baDkját « meré«zen 
duplázott rá mindaddig, mig négyezer frankot pem
húzott be.

— Tartom az összeget, — szólt Gémozac. k it 
ez a veszteség csakn^i teljesen kifosztott-

— Teringettétí gondolta magában Fresnay,— 
elúszik a fiú. De majd vigyázok én rá.

Julien elvesztette a négyezer frankot s a kör 
pénztárából kért kölcsön ötven aranyai, hogy öt 
perez alatt kihúzott bankját folytathass i-

— A szerencsétlen nem tudja, hogy kivel 
van dolga! mormolta Alfréd a foga közt. — Ha ez 
az ember a grófné ,jnagyar“-ja, akkor nem érdemel 
bizalmat. — Okvetlenül figyelmeztetnem kell Juüent.

S közeledni iparkodott barátjához. — Az 
érdeklődök nagy tömegben állták körül az asz
talt, úgy, hogy Fresnay csak nagynehezen jutha
tott a bankár közelébe.

Útközben megállította Daubrac, s halkan ezt 
mondta neki:

— Tergovieznak hivják; az a kimondhatatlan 
nevű lengyel kapitány hozta ide vendégnek.

— Tisztában vagyok már vele, dörmögte 
Fresnay. És odafurakodva Julienhez, épp akkor ütött 
ennek a vállára, mikor Tergovi^z az egész bankot 
kihúzta.

Julien hátrafordult a barátját megpillantva
szólt :

— Adjou bankot más.
A játékosok dörmögtek, mer. nekik csak kevés 

jutott a bankból, de csakhamar elhallgat! ik, mikor 
az idegen késznek nyilatkozott a bankadásra.

Fresnay megfogta barátját s a terem egyik 
szögletébe sietett vele.

— Elment az eszed 1 . szóit hozzá. Nagy nehezen 
öeszenyersz kétszáz aranyat, s három kártyára el
veszted Î

Julien felelet helyett vállat vont.
— De csak most próbálj nekem szemrehányást 

tenni, hogy a palotámat bebut oroztál ta m a magyar 
grófnőm számára, folytatta Fresnay*
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— Jogod volt hozzá, nekem meg jogom van 
játszani-

— Megengedem. Be tudod-e, ki nyerte el
a pénzedet ? %

— Bánom is én, akárki! Meg se néztem.
— Xohát nézd meg. Ott ül a helyeden. Mit 

gondolsz, kihez hasonlít?
— Mintha láttam volna már valahol, de . ..
— Megmondjam, hogy hol láttad? . . . Emlék- 

szel-e arra az idegenre, aki Lugosi grófnőnek a dal- 
csarnokban integetett?

— Emlékszem . • . Ez az ember csakugyan 
olyanforma.

— Körülbelül bizonyos vagyok benne, hogy ő 
az. Egy másik pontra nézve pedig teljesen bizonyos 
vagyok. Az én drága barátnőm a hátam mögött 
szerelmeskedik ezzel a gavallérral, ki a Tergovicz 
nevet viseli- Nekem határozottan azt mondta, hogy 
földije hazautazott. íme pedig itt van. 9 erős a 
gyanúm, hogy az imént nála volt. Meg kell adni, 
hogy nem vesztegeti az idejét. Mióta bankot ad, 
minden kártyára nyer, — a Mozart-utcxában pedig 
elfoglalja a helyemet, mikor ott nem vagyok.

— Nohát ne játszszál ellene, annak a nőnek 
pedig add ki az u ta t

— Hiszen a vége mindenesetre az lesz, ámbár 
nagyon mulattat. Be ugyancsak meg fogjak lepni, 
ha azt mondom, hogy a grófnő nagy érdeklődéssel 
foglalkozik veled, meg még valakivel.

— Mit akarsz ezzel mondani!
— Az imént összevesztünk, mert erőnek erejé

vel azt akarta, hogy mutassam be Monistrol kisasz' 
monynak.

— Ez már igazán netovábbja a szemtelenség
nek! s valóban kiváncsi vagyok rá. hogyan jutott—

—Nem emlékszel, hogy akkor este. mikor ta
lálkoztunk. a Monistrol meggyilkolásáról volt köz
tünk azé- ü g y látszik, hogy ez a dolog nagyon ha- 
W t a grófnőrejnert azóta számtalan-zor emlegeti, 
y •lósággá azon kezdek tanakodni, vájjon nem 
***neri-e azt a gazembert, ki a gyilkosságot elkövette.



# lia  csakugyan az az akrobata volt, nem éppen lehe
tetlen, hogy találkozott vele, mert erős a gyanúm, 
hogy ö is komediásné volt- Ma, mikor meglátogat
tam, rajtakaptam, hogy egy trapézén a legnehezebb 
fordulatokat végezte, mint egy igazi kötéltán- 
czosné.

— Örömmel tapasztalom, hogy nem nézed igazi 
grófnénak, szólt Gémozac gúnyosan- — Ami azt é 
illeti, hogy ismeretségben lehet azzal a gonosztevő
vel, akit kerekek, azt egyszerűen nem hiszem.

— Hátha kisüthetném, hogy ez a nemes 
Tergovicz ur senki más, mint Zig-Zug?

— Nézd meg a kezét.
— Megvallom, hogy biz az csöppet sem rend

ellenes. Feltűnő ügyességgel használja a kezét. A  
kártya úgy sikamlik az ujjai közt, mint a g y ik . . .
S kedve* is neki, mert majdnem minden aranyat 
összeszedett már. Nem mernék megesküdni, hogy 
nem hamis játékos.

— Hagyjuk ezt a találgatást, s mondd meg 
inkább, mit feleltél a grófnőnek, mikor elég vak
merő volt azt kívánni tőled, hogy vidd el Monistrol 
kisasszonyhoz.

— Azt feleltem: soha! Erre olyan mérges lett, 
mint a pulyka, én meg otthagytam. De kívánsága 
gondolkozóba ejtett. Itt valami titoknak kell lap
pangunk amelyet holnap okvetlenül ki fogok derí
teni. A grófnő komomája meglátogat. Két azáz- 
frankos bankó meg fogja oldani a nyelvét, a telje
sen tisztában leszek az asszonyával • . . sőt taláq 
Tergovicz urammal is. — Hát te hányadán vagy i

— Csak ugv. mint mindig. • Eljárok a 
Yoltaire-boulevardra mindennap, s négy eset közül 
egyszer fogadnak el, — mikor szabad a tér. — Ma 
is megfogadtam, hogy többet fe’éje sem nézek. S  
holnap megint csak elmegyek! . . . Nem tudok ma
romnak parancsolni. Te rers*r ezt nem érted, mert 
sohasem szerettél igazán.

— De ha megtörténnék rajtam egyszer ex a 
szeren nőtlenség, nem maradnék «okáig bixoaiyta-
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lanságban. Ismerni akarnám legalább a vetélytár- 
samnt! — Miért nem várod meg azt az urat az 
ntezán. hogy minden teketória nélkül megszólítsd, 
ha már nincs annyi bátorságod, hogy Monistrol kis
asszonyt kényszeritsd a megnevezésére ?

— Tegnap megmondta a nevét. Mohnauxnak 
hivják.

— Ebből ugyan keveset tudunk meg. Hogyan 
ismerkedett meg vele?

— Az az úriember, úgy látszik, valami szol
gálat ot teU neki, s erősen biztatja, hogy föl fogja 
kutatni az atyja gyilkosét.

— Valami iparlovag lesz, aki megszimatolta, 
hogy gazdag a leány. Nem volna szabad tűrnöd, hogy 
Monistrol kisasszony befonassa magát egy ember
rel, aki a pénzére vadászik. Miért nem szólsz apád
nak' Ö kezeli a vagyonát s ahhoz mindenesetre 
joga van, hogy tanácsot adjon neki.

— Igazad van. Holnap reggel szólok az apám" 
nak. O uein ellenzi határozottan a szándékomat, de 
anyám hallani sem akar róla.

Fel tudom fogni. De tedd meg azt. amit mon
dok. Én is rajta  leszek, hogy értesülést szerezzek 
s ketten majd csak megtudunk valamit arról a te 
vetéiytársadról. Nézd csak, Tcrgovácz kizsebelte a 
bankot s felállott. Megrakodottan hagyja el a klu
bot. Holnap elmesélem ezt a grófnőnek. Most pe
dig jer, kocsizzunk ki a Boisba. A szabadban meg
tisztul az agy velőd.

• IX .

Mialatt Alfréd 'de Fraraay vig életet folyta
tott az állítólagos Lugosi grófnővel, Louis de Moli- 
naux pedig *Monástrol Kamillának udvarolt, ki 
nem utasította viasza. Courapicd és lia keserves na
pokat éltek. •



104

Xem haltak me^, mint Kamilla gondolta s 
Zig-Zuggal «cm mentok el, mint Molinaux állította.

Ott ve ztegeltek egy söté:. földalatti odúban, 
amelybe nem tudták, hogyan jutottak. Rövidebb, 
vagy hosszabb ideig tartott eszméletlenség után osz- 
szetören. fájó tagokkal, de teljes épségben tértek 
magukhoz « vak sötétségben találták magukat.

Lábaik hideg talajon jártak, kinyújtott ke
zük nyirkos falat érintett s felülről a legvékonyaőb 
fénysugár sem szűrődött át hozzájuk. — Minden 
arra mutatott, hogy el vannak temetve s hogy 
éhen kell elveszniük.

Az apa & a fiú, miután egy darabig szomo
rúan beszélgettek helyzetükről, hozzáfogtak ahhoz, 
hogy átkutassák a pinczét. melybe saját vigyázat
lanságukból estek.

Világosság nélkül biz ez nem volt könnyű 
feladat, de tapogatózva, fölismerték, hogy egy szűk 
folyosóban vannak, mely olyan alacsony vo’t. bo<nr 
Courapied fölérte kézzel a boltozatát.

E folyosó, ha sötét és alacsony volt is, nem 
vnlt üres. Két oldalt hordók álltak sorban s a ku
tatók sok mindenféle tárgyat érintettek, amit azon
ban ez első u : alkalmával a tapintásai non ismer
hettek föl. '

Az bizonyos volt előttük, hogy nem ide estek 
le. Ha az ember hat-hét lábnyi mély**%be esik, 
attól még nem veszti el az eszméletét. E gy hozták 
őket ide, mialatt el voltak ájulva a azután vagy 
bezárták, vagy befalazták Őket, hogy éhen vesz- v 
szende.

Egyedül csak Zig-Zugnak és Amandának tá
madhatott ilyen ördögi gondolata • ha nem tar
tották szükségesnek, hogy áldozataikat agyonüssék, 
nyilván teljesen bizonyosak voltak abban, hogy 
számukra amúgy sincs menekülés.

Courapied borzadva gondolta el. hogy minő 
sors vár reá és fiára « keservesen bánta, hogy Mó
nidról kiaa^azonynyal idejött. Az egyetlen remény, 
amely biztatta, az volt. hogy •  leány talán niegme-
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neküît a gonosztevők komiéi közül s rendőrökkel 
fog visszajönni, hogy barátjau kiszabadítsa.

De ez a remélt szabadit ás kérhetik ifi, élni 
pedig* nem lehet táplálkozás nélkül.

Most még nem voltak éhesek, mert elindulás 
előtt Brigitte, a gazdasszony, jól tartotta őket- De 
pár óra múlva ismét megjön az étvágyuk. S  ho
gyan elégítsék ki ?

Jelentékenyen súlyosbította helyzetüket az, hogy 
nem járhattak biztosan, nem tudták, merre 
menjenek s minden pillanatban ki voltak téve an
nak, hogy egy, talán még mélyebb üregbe zuhan
nak le.

Courapied végképp kétségbeesett. Elterült a 
hideg földön, magához vonta fiát s várta — a ha
lált. De e helyett csak képmása : az álom jött s le
zárta szemeit. ^George nem aludt, nem volt álmos, 
s mialatt apja mozdulatlanul feküdt ott, ö azon 
tanakodott, hogy miképp szabaduljanak innen.

Először is arról iparkodott magának számot 
adni, hogy hogyan ju  ottak ide. hogy aztán ebből 
megítélhesse, mi lehetőségük van a szabadulásra.

IIol vannak? Vájjon ez a ház. melynek olvan 
mély és terjedelmes pincaéje van, haramiák, vagy 
pénzhamisítók tanyája-e? Miért hagytak itt hordó- 
ta t, holott a ház régi lakói eltávoztak?

Vájjon e pinczének csak egy kijárása van-e, 
vagy pedig valami folyosó nem vezet-e ki valahol 
a mezőre? A pincze, amelybe leestek, nyilván annak 
a falnak a túlsó oldalán van, amely mellett eszmé
letre tértek. De hol van rajta az ajtó?

Vagy azt kell megtalálni vagy pedig más 
kijárást keresni, őket úgy hurczolták. vagy tolták 
Jde be; ugyanazon az utón tehát ki is kell jutha:- 
mok. Nincs tehát elveszve minden remény-

(Vak a sötétség bántotta nagyon a gyerme
ket Mit nem adott volna egvetlen szál gyertyáért 
Ine£ egy csomó g y ú jtó é rt !...

Ekkor eszébe ju to tt hogy reggel, mikor a 
yi«ártéren a bódék körül őgyelgett, egy künn álló 
kávéházi asztalról néhány szál gyújtót csent
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el. Vájjon a zsebében van-e még? Kimond
hatatlan aggódásai tapogatta össze magát & 'csak
hamar nagyot kiáltott örönébcn; a gynjtó meg Volt!

Roppant óvatossággal szedegette ki zsebéből 
a drága szálakat* melyek százszorta becsesebbek 
voltak, mintha megannyi gyémánt, vagy gvömrv 
lett vo^na a zsebében.

De nagy öröme csak rövid ideig tartott, mert 
mikor megolvasta, úgy találta, hogy mindössze ki- 
lencz szál gyújtója van.

Ezzel a csekély készlettel ugyan alig találhat 
kijárást, e mindenesetre nagyon takarékosan keil 
vele bánnia, mert ahány szál elfogy, annyi eshetőség
gel van kevesebb remény a szabadulásra.

De vájjon meggyuiiad-e minden szál, vagy 
meggyullad e csak egy is f A pincze nyirkossága 
ezt is kétségessé tette.

George megtapogatta ujja hegyével a gyújtó
fejeket s örömmel látta, hogy ujjáu halvány vilió 
fény keletkezik. — Ez már kezdete volt a remény
ségnek, de még korántsem biztosította a világosságot. 
Egy szál gyújtó csak néhány másodperczig ég s 
azután ismét sötétben marad az ember, ha lámpája, 
vagy gyertyája nincs.

Lassan felállón s tapogatózva kereste a hor
dókat* — Az elsőnél, melyet, keze érintett, megásott s 
miután meggyőződött ró*a, hogy a fa meglehetősen 
száraz, hozzádörzsölt egv gyújtót.

Kékes világosság támadt, melyet csakhamar 
fehérebb fény váltott fel, amint a gyújtó rája isdü- 
zet fogott.

A szerencse, — éppúgy mint a szerencsétlenség 
ritkán já r  egyedül. George első tekintete egy nagy 
lámpásra esett, mely egy hordónak a tetején állott.

De hátha üres ez a lámpás ? George levette 
s belenyúlva, hosszú darab gyertyát talált benne, 
melyet azonnal meg is gyújtott.

— Hála istennek! rebegte.
V iaseopzaladti apjához a fölrázta mély ál

mából.
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— Mi az ? riadt fol a bohóc z. — Honnan sze
rezted ezt a gyertyát?

George elbeszélte, hogyan találta a lámpást, 
Courapied gondosan vette szemmértékre a gyertya 
hosszúságát $ így szólt:

— Előre fiam, pillanatot sem szabad veszteget
nünk a pineze megvizsgálásával, mert a gyertyánk 
nem sokáig fog tartani.

Pár lépésnyire voltak attól a faltól, mely a 
pinezét elzárta.

Courapied először is ezt a falat vizsgálta meg. 
de seholsem látott rajta semmiféle nyilast.

Hasztalan döngette sarkával, sehol sem adott 
olyan hangot, hogy ürességre lehetett volna következ
te tn i

— Azt gondolom, hogy lesz valahol ajtaja. De 
gyerünk, járjuk végig.

Elindultak. George előrement s a lámpást vit- 
te. Végigmentek a hordók során, melyek szabályosan 
voltak elhelyezve s csappal ellátva, mint a pálinka- 
mérésekben. Odábbmenvo a lámpák világánál ha
lomra rakott sódarakat. besózott húsokat találtak.

— Világos, szólt Courapied, — ez a pineze 
csempészek íerakó heVe. Bizonyosan látni is fog* 
jtik őket. ha ugyan előbb ki nem szabadulunk. Az. 
éhhalál ellen már biztositva vagyunk.

Tovább mentek mindaddig, inig egy helyen két
felé nem vált a folyósó. Melyiken induljanak most 
el? A jobboldaliba tértek be. s csakhamar olyan aka
dályra bukkantak, melyre nem számítottak.

Tátongó ür nyilt meg lábuk elatt. s ha gyer
tyájuk nincs, okvetlenül elvesztek volna, mert az ür 
olyan mély volt. hogy nem láthatták a fenekét.

Szomorúan tértek vissza s a válóponton be
fordultak a másik folyosóba. Ez meg zsákuteza volt.

— Ennek a pinezének sehol. semerre sincs nyi- 
lá*a. szólt Courapied elcsüggedve.

— Hacsak a fejünk fölött nincs valami akua- 
**»j. biztatta az okos George.

Fölnéztek s nem láttak napvilágot.
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Eszükbe sem jutott, hogy talán éjszaka van. s 
szomorúan tértek vissza oda. ahonnan elindultak.

__ Xo legalább éhen.szomjan nem halunk,
szolt George, a hordókra, meg a sódorakra mutatva. 
— De a gyertyát kimélni ked, 8 mindjárt el is ol
tom. . _

— Eloltod! Kiáltott föl Courapied. — Meg
bolondultál fiú? mit csinálunk ebben a sötétségben ?

— Csakhogy, mormogta George félénken. — 
ha égetjük, három óra múlva elfogy, a akkor vége
képp sötétben maradunk.

— Az már igaz. De ha eloltod, mivel gyújtod 
meg megint, te szerencsében?

__ X volez szál gyújtó van a zsebemben- Ezzel
a készlettel meg leszünk egy hétig, ha mindennap 
egy negyedóráig, vagy tiz perézig világítunk ma
gunknak. . . .  ameddig eszünk.

—  Igazságod van, mormolta Courapied. Ma-t 
pedig, hogy világosságunk van, használjuk fel arra, 
hogy fekvőhelyet készítsünk magunknak.

— He'yes. Nem fogunk a puszta földön fe
küdni.

— Hát ugyan miből csinálsz ágyat?
— Sonkából! Majd meglátod.
S lebontva egy csomag sóderról a takaró-vász

nat, a lapos husdarabokat szétrakta a földön, úgy, 
hogy két derékalj-formát képeztek, néhányból pe
dig párnafélét csinált.

— Leleményes gyerek vagy, fiam! — kiáltott 
föl Courapied.

— Olyau helyet választottam, a honnan éppen 
a kezünk ügyébe esik az éléskamránk. Csak a ke
zünket kell kinyújtanunk, hogy megfogjunk egy só- 
dart, vagy megfordítsunk egy csapot.

— Hát a kenyér?
— A nélkül majd csak elleniünk. A besózoti, 

füstölt bús szomjassá teszi ugyan az embert, de 
van itt innivaló elég.

— Az á m ! . . .  Hátim üresek a hordók!
— Nem üresek. Megkopogtattam. Tels vanuak.



109

— Igen ám, de mivel ! Vízzel nem, az bizonyos.
George a csap alá tartotta bal tenyerét s jobb

kezével egyet fordított a csapon.
Mikor tenyere megtelt folyadékkal, a szájá

hoz kapta.
— Ju j be erős! kiáltott föl, kiköpve a folya

dékot, melyet le nem nyelhetett.
— Pálinka lesz! Dörmögte Courapied. — Még 

ha jóféle volna! De nyilván c*ak szesz.. Meggebe
dünk. ha csak azt iszszuk.

— Hátha mégsem. Most mindenekelőtt levágok 
két-három szelet sonkát. Szerencsére a zsebemben 
maradt a késem.

Úgy tett, a miként mondta. A vaumon szét
rakta a szeleteket, s a hordók közt motozva, talált egy 
ócska bádog iteáét is, a melyet tele eresztett szűzzel.

— Teritve van, szólt. — Ebédelhetünk.
Nekem egyhamar nem kell. Ez a szerencsét

lenség elvette az étvágyamat.
— Nekem sincs.
És Courapied végigterülve a sonkákon, csak

hamar el is aludt.
George gondosan beletette a ’ámpásba a nyolez 

>zál gyújtót, melyet szárazon akart tartani s szin* 
tén átengedte magát az ártatlanság álmának.

Sokáig aludt, de mégis előbb ébredt föl ap
jánál.

F e lü l és hallgatóa-tt, azt remélve, hogy majd 
megüti a fűiét valami nesz. De «1 földalatti üreg 
csöndjét æmmiaem zavarta meg.

— Ha a kisasszony nem gondoskodik rólunk, 
itt ugyan senkisem fog bennünket keresni, gondolta 
Hágában George, ha csak a csempészek . . .

E pillanatban úgy tetszett, mintha a zárófa' 
*flt kívülről megdobbantotta volna valami. — George 
fölállott, s tapogatódzva mászott oda a falhoz. Hoz- 
*ányomtn fülét s hallgat ódzott, de nem hallott 
többé femmit.

Meg sem gondolva, hogy hangja úgysem hat 
keresztül a kötömegen. torkasiakadtából kezdett
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kiabálni, de kiabálásával csupán apját ébresz
tette föl.

Mennyire kétségbeesett volna a két fogoly, ha 
tudták volna, hogy azt a dobbanást, melyet az imént 
George hallott, annak a létrának a lezuhanása okozta, 
amelyen Molinaux ment le a szén poros pinezébe, 
de őket i*ehol sem találta.

— Mi az fiú? kiáltott Courapied, álmából föl
rezzenve.

— Semmi, apám, felelt George. — Azt hittem, 
hogy kiviilről bontogatják a falat, hogy kiszabadít
sanak bennünket. . .  de csalódtam.

— Hej, mi ránk senki sem gondol már, sóhaj* 
tott a vén bohócz. — Na de gyújtsd meg a lámpást, 
— hadd együnk.

— Én is ehetnem, szólt George, lehajolva, hogy 
a lámpást fölvegye.

Amint világot gyújtott, első dolga volt meg
mérni s nyolez egyenlő részre osztani a gyertyát, 
ugyanannyi vonalat vájván bele körmével.

— Mit piszmogsz azzal a gyertyával? kérdezte 
Courapied bosszúsan.

— Azt akarom, hogy ne égessünk többet, mint 
a mennyi kell. Úgy a mint kimértem, kilenczedna- 
pig lesz világosságunk, feleit George.

— Talán el se fogyasztjuk egészen... a gyer
tya tovább fog tartani, mint mi, szólt borúsan Cou
rapied.

George sietett odanyujtani apjának a lcgiz- 
letesebb sódar-szeletet mely azonban olyau sóa volt, 
hogy pár falatnak a lenyelése után csupa tűz vríH 
a szájuk padlása.

Courapied, hogy segítsen magán, derckasat hú
zott az itczéból, de az erős borszc&z korántsem ol
totta a tüzet

George sokkal okosabb vo lt Ö esek megobló- 
gette a szeszes folyadékkal a száját a ez hüsitette 
némileg. A sód art azután is nehezen nyeldesték. de 
végre mégis jóllaktak.

A  sansz természetesen a fejébe szállt Coura- 
piednek. ki le is dőlt, hogy kialudja a gőzét Nem
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volt részeg, csak elkábult, de ez elég volt ahhoz, 
hogy gondolkozni se tudjon.

George, kinek épen maradt az esze, mindjárt 
nz első evés alkalmával felfogta, hogy — ha ki akar
nak innen szabadulni, az apja segítségére sehogy sem 
számíthat, elhatározta tehát, hogy maga fog hozzá
látni a bizonytalan feladathoz s ismét elindult a 
pincze kikutatására. Lassanként megszokta a sötét
ben való járást, sót a folyosó egyik ágában levő mély
séget is ki tudta kerülni.

De kutatásai semmi olyan eredményre nem ve
zették, a melytől szabadulást várhatott volna.

Gondolta ugyan, hogy az elfalazott folyosó vé
gén nyiláénak kell lenni a boltozatban, mert ott 
frissebbnek érezte a Vvegőt s ez csak felülről jöhe
tett. De hiába tekintgetett föl, nem látott világot.

Szörnyű élet kezdődött most a szegény fiúra 
nézve.. Courapied szüntelenül aludt, s csupán azért 
ébredt föl. hogy még jobban teleszivja magát bor- 
szesz? zol * George pedig, ki semmit sem ihatott, iszo
nyúan szenvedett a szomjúságtól.

Az idő ecyre telt anélkül, hogy számot tudott 
volna magának adni az egymásután nmló órákról. 
Egyformán, nyomasztó lassúsággal teltek ezek. és 
^ u n ib en  sem különböztek egymástól, mert e mély- 

é̂srben örökös éjszaka volt. ,
George csak akkor gyújtott gyertyát, mikor 

apjának enni adott, ki azonban alig evett már, de 
vpzont a sötétben is nagyon pontosan meg tudta ta
lálni a bordó csapját, tdeereszteni a bádogéi teset s 
tártál™át aztán leönteni a gégéjén.

Ennek a nyomorgónak csak a halál lehetett a 
Vege, hacsak a csempészek, akik a hordókat és besó- 
f^tt húsokat ide lerakták, mihamarabb el nem 
Jönnek.

George úgy okoskodott, hogyha jönnek, csakis 
n^ ‘n az aknán jöhetnek le. a melyet sejtett, de bi- 
^ ‘Pyosan nem tudott, g újra meg újra ehránaaorgott 
Î1? °lfalazoU folyosó végére, ahonnan mindig csa
l v a  kellett viaszaténni.
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Végre egy Ízben olyan öröm érte, a melyre már 
gondolni sem mert.

Kutyaugatást hallott.
A szegény fiú, ki olyan régóta volt már eljárva 

a világtól, úgy érezte magát, mintha újjászületnék. 
Élőlény közeliétét jelezte ez az ugatás, s mivel tisz
tán volt hallható, George azt következtette, hogy a 
föld szine és e folyosó közt összeköttetésnek kell 
lenni.

Az ugató kutya nem lehet messzire az akna szá
jától, s az a gondolat, hogy ez a kutya talán a Zig- 
Zug veszedelme» Hektorja, jelentékenyen megza
varta a fiú Örömét, ki így okoskodott magában:

— Zig-Zug nyilván azért hagyta itt, hogy 
őrizze az egyetlen kijárást, mely ebből a pinczéből 
kivezet, s faljon föl bennünket, ha menekülni aka
runk, Eh! mindegy! inkább az a kutya marjon 
agyon, semhogy éhen veszszek! . . .

Az ugatás megszűnt, de George tovább hall
gatózva. tompa dübörgést hallott feje fölött. Távoli 
mennydörgő, közeledő vihar himöke volt ez. S las
sanként a dörgés csakugyan egyre liai lhat óbb és 
erősebb lett.

George kimondhatatlan örömmel nésetfc föl
felé. lesve, hogy nem lát-e villámlást. A villám csak
hamar ki is gyűlt, fényes, ezik ázó vonalat rajzolva 
az ég sötétjére, s pillanatnyi világítása mellett Ge
orge a boltozatban valami kürtő-félét pillantott 
meg. mely egészen felnyúlt a szabadba.

Ez a kürtő elég keskenynek látszott ahhoz, 
ljogy föl lehessen benne kapaszkodni, a két ellen
kező falhoz támaszkodva, mint a kéményseprők szok
ták. De csak hat-hét lábnvi magasságban kecdődö't 
s George nagyon kicsi volt ahhoz, hogy ezt fölérje.

De azért a menekülés ez utjának fölfedezése 
nem volt kevésbé becses, és George föl is tette ma
gában. hogy törik szakad, de ezen a kürtőn ki fog 
mászni.

Csakhamar újabb, még pedig igen kellemes 
meglepetése volt.

Homlokán nehéz esőcseppek et érzett.



Fönn megeredt a zápor s a viz csakhamar 
folyni kezdett lefelé a kürtön.

V íz! ez valóságos kincs volt Coopéra nézve, 
ki majdnem meghalt szomjan, s rögtön hozzá is 
látott, hogy szom juság-okózta kinjgn enyhítsen. 
Fdőbb csak à tenyerébe iparkodott felfogni az eső
vizet, igy csak az ajkát nedvesíthette meg; azután 
pedig jobbat gondolt, visszasietett fekvőhelyükhöz 
s előhozta a bádog-itczét, amelyet apja bon-zesz^zel 
szokott volt teleereszteni.

Nem költötte fel az öreget, s mikor a kürtő 
alá visszatért, a zápor valóságos felhőszakadása 
lett. Pár perez alatt kétszer szedhette tele s hajt
hatta föl az itezét s azután ismét telecsurgatta, 
hogy visszavigye apjának.

A víz egészen helyreállította a szegény fiat. 
Késznek érezte magát minden kísérlet megtételére, 
hogy magát és apját megmentse. De előbb jól meg- 
akarta fontolni az egészet. S mialatt a kürtő; ö» 
lefolyó vizzel kedvteléssel áztatta magát, komolyan 
gondolkozott.

Először is azt magyarázta meg magának, hogy 
miért nem látta ő eddig ezt a kürtöt. A véletlen 
ngy hozta magával, boey mindig éjszaka járt itt, 
még pedig olyankor, mikor az éjszaka el volt borulva 
úgy, hogy a csillagokat sem lehetet* látni. Csakis a 
villámlás mutatta meg neki e menekvést. ígérő 
nyilápt.

Elöbb-utóbb majd csak világos 1 esz. s akkor 
aztán jobban megnézheti a kürtőt.

George azt is felfogta, hogy ez a kürtő nem 
szolgálhatott egyébre, mint embereknek való föl és 
lejárásra. Nem volt olyan tágíts, ÍM>gy hordákat, 
vagy nagyobb tá rs a k a t lehetett volna rajta lcbo- 
(váíani. Ha tehát itt mégis vannak bordák és nacy 
°somhgok, a pln erének más lejárásának is kell '«ennie. 
Kell valahol ajtónak lenni a falban, de az olyan 
G gyepen van elrejtve, hogy liasztalan volna keresni.

Zig-Zug ismerte ezt az ajtót, mert hiszen azon 
hu rézül ta be őket ide. ebbe a második pinezéhe,
®°t*lobey Moaterol UmmMtmr.
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mely gonosz ezéljaának sokkal jotiban megfelelt, 
mint az első.

K ijutni innen csakis a kürtőn lehet, ez világos 
volt előtte, s azon kellett lennie, hogy a kellő elő
készületeket megtegye.

A legnagyobb nehézség az volt. hogy a boltozat 
nvilását elérje. — Az jutott eszebe, hogy a hor^ 
dókat használja föl lépcsőnek. Tudta, hogy a többi 
közt van két-három üres hordó is, amiket kóny- 
nyen gördíthet ide. Apját ráér fölkelteni akkor is, 
ha majd ezzel készen lesz.

A férgéteg elhúzódott, az eső elállót!. George 
visszatért a hordókhoz, magával vive a vízzel teli 
itezét, s csakhamar eljutott apja mellé, ki mélyen 
aludt a sódarakon. Keze ügyébe tette le a vizet, s 
hogy biztosabban dolgozhassék rászánta magát, 
hogy meggyujtja a gyertyát

Már csupán egy szál gyújtója volt, a nehezére 
Tsett ezt föláldozni, mert ha a szabadulás nem si
kerül, örökre sötétben maradnak. De a pillanat 
döntő volt s nem lehetett habozni.

Meggyujtóttá hát a gyertyát, melynek alig volt 
már meg egy negyedrésze, s hogy jobban lásson, 
nyitva hagyta a lámpást.

Fáradság nélkül találta meg az üres hordókat, 
melyek elül voltak a sorban, 3 a legszélsőt elgördi- 
tette, még folyvást nem háborgatva apját.

Csakhamar elért a hordóval a kürtő alá s föl- 
állitotta.

Fölnézett, s most úgy tetszett, mintha az ég 
nem volna már olyan sötét. Világos sem volt még 
egészen de már derengett

George nagy örömmel mászott föl a hordóra, 
hogy úgy várja be a napvilágot, melyet már körül- 
belól egy hét óta nem látott

Az a kis darab ég, melyet George a kürtő szá
ján át lá to tt szemlátomást febéredett, de világos
ság még nem hatott le a pincze mélyére.

George alig győzte várni a tavaszi nap fölkel
te t  mert boros időjárás mellett nem vizsgálhatta
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Tolna meg jól a kürtöt, amelyen föl kellett másznia. 
Azt már kimérte, hogy a hordó tetején állva, mek' 
kora távolság választja el folnyujtott kezét a boltozat- 
nyílásától. Meglehetősen nagy volt ez, de remélte, 
hogy egy jó ugrással majd csak belekapaszkodhatik 
valamibe.

Hogy a kísérletet megtegye, be akarta várni a 
teljes napvilágot.

E pillanatban apja kiáltását hallotta, ki re
kedt hangon szólította.

— Itt vagyok apám! kiáltott vissza George, a 
hordóról leugorva.

Apját a sódar-ágyoo ülve találta. A vén bohócz 
veszettül káromkodott.

— Te fiú, mit öntöttél ebbe az itezébe ? ftrmcdt 
George ra.

— Vizet apám. Az imént hoztam, megihatod, 
— én már ittam.

-— Nesze, nézd mit csinálok a vizeddel.
S  végig öntötte fiát a vizzel, melyet ez olyan 

gondosan fogott fel az edénybe.
— Szeszt adj nekem! Fordíts egyet azon a csa

pon!
— De apám, kelnél fel inkább. Találtam egy 

helyet, ahol innen kimehetünk.
— Hát csak menj. én itt maradok a hordó mel

lett, s ha te rest vagy, majd magam szolgálom ki 
magamat*

Azzal kinyújtotta kezét s megfogta a csapot, 
mely egy fordításra bőven ontotta a szeszt. Tele akar
ta ereszteni az itczét, de nehézkes mozgása közben 
feldöntötte a lámpást, melyből az égő gyertya ki
esett.

George odaugrott, hogy fölvegye. De már 
kéaő volt A  borszesaszel itatott fold egyszerre lán- 
Put vetett, s a bátor fiú hátra volt kénytelen ugrani, 
ö t nom i» érte el a láng. de Cours pied, ki épugy 
tele volt öntve szoszsaeL mint a fold. azonnal meg
gyulladt.

A szegény bohócz borzasztóan vergődött, or-

11*
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ditozott, s fia hasztalan iparkodott megkapni lán
goló ruháját, hogy cl vonszolja. Talán mégis sike
rült volna ez, ha az ezalatt föl melegedett szeszes hordó 
szét nem pattan s longtengert nem zudit Coura- 
piedre, ki most már végképp elveszett.

Georgera, bár elég lélekjelenléte volt ahhoz, 
hogy hátraugorjék. szintén ráfröcscaent az égő 
szesz, s csak nagynebezen bírta magán eloltani, 
hogy aztán futva meneküljön.

Apján már nem segíthetett, a pincze már 
tele volt lánggal, mihamarabb szétrobban a többi 
hordó is, — minek maradt volna hát ott George 
a tüztengerben ?

Az önfen tartás .ösztöne magával ragadta s 
lélekszakadva futott a süni filât előtt, mely csak
nem megfullasztotta.

Csak ott kezdett ismét lélekzetet venni, ahol 
a folyosó kétfelé vált, de itt sem maradhatott volna 
sokáig megfulladás nélkül, mert a tűz ijesztő gyor
sasággal harapódzott el. George meg sem állott, 
amig a hordóhoz nem ért; fölugrott rá s fötekintve  
nem csupán a napvilágot látta, hanem azt is, hogy 
a kürtő-falból vaspántok nyúlnak ki s valóságos 
hágcsót képeznek.

A legalsó pánt legalább két láhnyi magasság
ban volt tőle, de George nem Inában nevelkedett 
négy éves kora óta a komédiás mesterséglen s c 
mellett könnyű is volt, mint a zerge. Fölvetette 
magát a levelűbe, megkapta az első pántot, azután 
felhuzódott a másodikhoz, harmadikhoz, mindaddig. K 
amig a lába is föl nem érte a legalsót Ekkor aztán 
a többi már csak játék volt neki. Csakhogy a füst 
má* itt is utolérte és vastag gomolyokban tódult 
fölfelé a pincze egyetlen nyilásán.

A szegény fiú semmit sera láthatott már. pe
dig fönn sütött a nap. De ácsért < ĉym fölebb <«« 
folcbb mászott » végre úgy számított hogy most már 
mindjárt főnt lesz.

Egyszerre csak a feje beleütődött valamibe...
A kürtő felső nyílását rostély zárta el.

V
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Most már valóban elveszettnek hitte magát. 
Körülötte egyre vastagodott a füst; már égető kez
dett lenni s a szegény fin olyan hoVzötben volt, 
mint aki egy kémény tetején ül, amely alatt tüzelnek.

Összeszedte minden erejét s úgy vetette neki 
fejét és vál'át a rostélynak . . .  És csakugyan érezte, 
hogy az enged is kissé.

Végső erőfeszi test tett; de ebben a pillanatban 
újra hallotta azt az ugatást, melytől az imént úgy 
m egijedt. . .  Az ugatás egészen közelről hallatszott, 
— a kutya orra oda volt nyomva a rostélyhoz s 
George érezte lehelletét.

— Ez Ilektor! — mormolta magában. — Vé
gem van.

Már-má*r el akarta ereszteni a vaspántokat, 
meyekbe fogódzott, mikor egyszerre c^ak ellenállha
tatlan erő ragadta meg s iszonyú robbanás tette sü
ketté és eszméletlenné.

A fiú teste magával telietet lenül repült ki az 
aknából s vele repült a rostély is, a kutya is. A pin- 
ezóbon tiz hordó robbant föl egyszerre, szétvetve 
mindent.

Az a kürtő, amelybe George fölmászott, lángot 
és fekete füstöt okádott. A fold megrázkódott 3 a 
vörös háznak egy fala összedőlt.

A reggeli nap szomorú pusztulást világított 
nieg g a robbanás zajára lékkszakadva siettek e’ő 
az emberei:.

Mikor George magához tért, már öten-hatan 
álltak körülötte, rongysaedők. csavargók s két vám- 
űr is, akik éppen állomásukat mentik elfoglalni.

A távolban a kutya eszeveszetten futott és 
Mikinek som jutót eszébe, hogy utána szaladjon.

George nem is gondolt többé rá s első «znva, 
ttK'bret körülié álló emheivkhez intézett, ez volt:

— Apám! Mentsek meg az apámat!
— Há/ hol van az apád? — kérdezte egy

tt-ngŷ Bcdő.
— Ott lenn a pinczcben.
— Ejha, hát itt pincze is vanf — szólt egy

feU k
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— És mit keresett apád a pinezebenf — kér
dezte a két vámőr.

— Beleesett velem együtt.
— Hát mit gyújtottatok meg? — kérdezte 

a rongyszedő.
— Szeszes hordók gyulladtak meg . . .  De bo. 

csássauak szabadon, hadd menjek segítségére.
— Ilm , hm, szeszes hordók ! — szólt az egyik 

vámőr. — Ez érdekes.
S  halkan kezdett beszélni társával, ki a kö

vetkező pillanatban gyors léptekkel indult el a csend- 
orkarzámya felé, mely a saint-oueni kapu közelé
ben volt.

Ezalatt többeket is hozott oda a kivánc-iság, 
a többi közt Villard apót i*. a legközelebb eső hír
hedt oeap-zék tulajdonosát, ki amint odaért, igy szólt:

— Régóta készül már ez a dolog. V im ku éj
jel világosságot lehetett látni a „vörös ház“-ban s 
bizony nem hiába világítottak benne. De most szét
robbant. Annál jobb, legalább elpusztulnak a tájék
ról a csempészek. És magok fináuez urak meg nem 
tudták szagolni kétszáz öluyiről ezt a pálinka fészket.

— Dcjszen majd utána járunk — dörmögte a 
vámőr, s a siránkozó tiut megrázva, rámordult:

— Vezess el, te kölyök, annak a pinczcuek a 
bejárásához, ahol az apádat hagytad.

Az akna. mely még most is füstölt, annak a 
kőrakásnak a közelében volt. amely mögött akkor 
i>te Courapied és KamiHa meghúzódtak, mi előtt v 
a végzetes házhoz közeledtek.

De a háznak imént ö*szcroskidt fala teljesen 
eltnrhwznlta azt a bejárást, ahol Courapiod és th  
a pinezébe k ittek.

— Itt volt — -zólt George, a rumladékra mu
tatva.

— Lám, még tréfálni is van kedved. No. majd 
elmúlik a bortönlien.

— A börtönben! Hiszen nem vétettem én 
semmit.

— Majd kiereszteni, ha megmondod, hol van-
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nak a csempészek. Csak nem akarod velem elhitet
ni. hogy apáddal együtt nem tartoztál a ban
dához?

— Nem bánom, kísérjenek be — szólt George
— do előbb segítsenek apámon, hagyjak odaegni.

— l ia  a pinezeben maradt, akkor mar régen 
megsült, — szólt egy csavargó.

— Én bizony lemennek, de nincs kanócz — 
mondta a rongyszedő.

Odament az aknához, de nem nézhetett le, 
mert a még folyvást felszálló forró es bűzös gőz 
majdnem leütötte lábáról.

— Ha még csak pálinkaszag volna — mondta
— de úgy tetszik, mintha égett hús volna.

George sírva fakadt Látta, hogy apja vég
képp odaveszett. Nem bánta most már. akármit csi
nálnak is vele,

— Hogy hívnak ? — kérdezte tőle nyersen a 
vámőr.

— George Couranied a nevem.
— Furcsa név. Mi a mester-eged ?
— Komédiás. — monda a fin habozva.
— Igaza lehet — szólt a jelenlevők egyike. 

Ügy tetszik, mintha littam  volna ezt a fiút a bú
csún a tmne-téri bódék eevike előtt.

— Ott voltunk, — .szólt George.
— Nem arról van szó — mondta a vámőr. 

Hol lakói?
—  Az igazgató bódéjában laktunk*
— Hát most?
— Sehol. ifcazgató megbukott s mi nem 

tudtuk, hova menjünk, mikor ebbe a pincéébe le
estünk.

— Rá akarsz szedni. haszontalan kölvke, de 
inajd mondasz te még igazat is. Először is brkisér- 
tetlek. Majd meglátjuk aztán, keres-e valaki a rend- 
ómégen.

Georgonak n nyelvén vo lt hogv Monistrol kis- 
t***xmyr\ hivatkozzék, de azt gondolta magában, 
hopv yzr  ]enne jól tevőjüket ilyen kellemetlen dolog



*20

ba keverni. Inkább hallóratott, s készebb volt börtön
be menni, semmint Uonistrol kisasszonyt megne
vezni.

X .

Mindenki tudja, hogy a szerelmeseket az aka
dályok még jobban feltüzelik. Már pedig Julien  
Gémozac őrülten szerelmes volt s minél hidegebb 
volt iránta Kamilla, annál jobban imádta.

Jó l tudta, hegy Kamilla rendszeresen fogad 
egy Molinaux nevű urat s nem volt annyi lelki ere
je, hogy közelebbről tudakozódjék tőle eme fiatal 
ember felől.

Kamilla megbüvölte. akarata ellenére — sőt 
talán épp azért, mert legkevésbé sem iparkodott öt 
meghódítani. — Xcin. használt ellene eomzni, sem a 
Frwnay erélye a gúnyolódása, sem az anya szemre
hányásai, sem az öreg Gémozac komoly tanácsai.

Ebédre nagy ritkán jelent meg már otthon ; 
vagy* aludt még. mert az egész éjszakát a kártya- 
asztal mellett töltötte, vagy pedig már korán elm eit 
hazulról, hogy a \ o-tairt?‘boulevardon ögyolegjeai.

Elannyira, hoRv végre az apa szüksége* hk 
látta a személyes közbelépést- Egy szép napon 
anélkül, hogy felségének, vagy fiának szólt volna, 
befogatott s a Voltaire' bou leve r lra  lm j ta tott.

A kocsis jó l tudta az utat, s negyedóra is alig 
telt bele, mire a magányos ház kerítése előtt mes- 
állott* — Gemozao kiszállt a kocáiból s bement 
az udvarba. A ház lakatlannak Iá;szott s lépteinek 
zajára nem jö tt elő senki.

— A kisasszony talán nincs itthon, gondolta 
magában Gémozac. — De hát ig v igyft  n házra 
az a hims öreg dajka \ Ha pedig a kímmüudj elvitte 
magáira], akkor nagy gondatlanság volt be nem zlr- 
ni az utezaajtót.

E pillanatban úgy tetszett, mintha az eraelet- 
ről braaélgeté* hallatszanék. Gémozac figyelt n <*ak- 
hamar két hangot különböztetett meg, melyek kJ- 
zíil az egyik férfihang volt.



— llohó ! mondta magában. — úgy látszik, 
rosszkor jövök. Bizonyosan a Julien vetélytársa van 
itt. . . A dolog sokkal messzebbre ment mar. mint 
gondoltam, mert a leány egészen bizalmas magány
ban fogadja el, s kezdem hinni, hogy Julién leg
jobban teszi, ha visszavoou’.

De azt mégis szeretném megtudni, hogy kifé.e 
s milyen ez a szerencsés vetélytárs.

Gémozae, miután ezeket elgontki.tíi. fö felc 
indult a lépcsőn, gondja lé-vén rá. hogy léptei jól 
hallhatók legyenek. A mellett erősen köhögött is.

Meg is hallották, mert fönn a társalgás azon
nal elnémult. _

A következő pillanatban Monistrol kiso^azony 
jelent meg a szalon ajtajában. L tczai ruhaba 'o.t 
öltözve s kalapja fején volt.

— Én vagyok, kedves gyerm ekem , kiáltott 
elébe Gémozae. — Nem várra látogatásomat, ugy-e
bár? . ,

— McgvtlkMD, nem. felelt Kamilla mint]en 
zavarodottság nélkül. — de igy iá mindenkor szi 
vegén látom.

— Tehát n m háborgatom!.. De úgy tetszett, 
mintha vendége volna.

— Igaz, de nagyon örülnék, ha bemutathat' 
nam önnek. Kérőm. Utáljon be.

Gémozae nem kérette magát másodszor. Belé
pett Monistrol küw^zony u t'n  a szrlonba a egy uri- 
emberrel állt szemközt, ki kalappal kezében állott 
a szobál«n a igen t>ino8  külsejűnek látszott.

— Louis de Molinnux ur, szólt Kamilla, ven
dégére mutatva.

Gémozae c név hallatára meglepetten t « m
tett föl # # . . .

__ Bocsáss)ii meg. uram. szélt aztán, mielőtt
Kamilla tovább mroetett volna a bemutatásban. — 
nem Aveyronbol va ó on ?

— l>e igen. uram . . .  Kihez van szrrmcsém?
— Pierre Gémozae vagyok s jól ismertem az 

fderatyját. Hámort ulajdows volt A veyrm l**  »
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va^it szállított p á rá in  részére. De ha jól tudora, 
már rég meghalt?

— Pár évvel ezelőtt.
—  Tudtam, hogy van egy fia, s mindig csudái- 

koztam azon, hogy ez a fiú miért nem folytatta a 
vá lalatot.

— Teljességgel nem volt hozzá hivatásom, el
lenben nagy kedvem volt az utazáshoz. S  volt is va
gyonost elég. hogy e kedvelésnek átengedhessem 
magamat. Csak nemrég jöttem ismét haza, miután 
a világot bejártam.

— ü g y  látszik tehát, hogy nagyon részü l vol
tam értesülve, felelt Gémozac # . . Én ugyanis azt 
gondoltam, hogy a derék Molíoaux tönkrement, fia 
!*odig eltűnt.

— Apám csakugyan jelentékeny anyagi veszte
ségeket szenvedett, de én örököltem anyám után s 
utazni nem éppen annyi, mint eltűnni, felelt Mo- 
linaux szárazon. Egyébiránt nagyon örülök, hogy 
tolakoztam önnél . . . anynyival inkább, mert 
lözelrhh föl is akartam keresni.

— Szabad-e tudnom, hogy miért ?
— Ilogy megkérjem . . . nem a Monistrol kis

asszony kezét, mert hiszen ön sesn nem atyja, setn 
nem gyámja . . - hanem csak be^eegvezését/ Tartoz
om  e r r e ] annak a nagylelkű férfiúnak, ki a kisasz- 
szony atyját^ támogatta, g ennek halála után neki 
barátja és párt fog*'» ja volt.

Géinezac kérdő pillantást vetett Kamillára.  ̂
ki most így szólt:

—  Én tanácsoltam Molinaux urnák, hogy out 
e kérései fölkcreme, s mivel a véletlen most össze- 
hozott bennünket, engedje meg, hogy egy kényes 
tárgyat érintsek. Fia, Julien ur. bizonyosan szolt ön-
nek bizonyos .szándékáról, mely rám nézve igen 
megtisztelő-

— Oh igán. szólott, a nekem a legkisebbkif**gá- 
f * »  a »  voit ellene. Az édesanyja kiv*é fél a do
logtól. de csatlakozott volna ő is, s n<m titkolom 
ön előtt, gyermekem, hogy midőn Molinnux urat
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választja férjéül, fiamat kctségbeejti . . .  De hát 
szabadi áfában áll azt tennie, amit tetszik s 
nines jogrom gáncsolni azért, hogy szive szán
dékát követi. Sót éppen azért jöttem most ide, hogy 
ajánljam önnek, hogy nagykorúi itassa: magát, én pe

dig hozzálátok, hogy kózbs ügyeinket úgy rendezzem, 
hogy ón saját belátása szerint rendelkezhessék jöve
delmeivé1. Számlája évenként vagy fé^venként fog le
záratni, amint kívánja, s velem és enyéimmel csupán 
annyit fog érintkezni, amennvit éppen tetszik.

—A legnagyobb örömmel fogok önokxel érint
kezni továbbra is, ha megengedik, felelt Kamilla, 
— s mivel vá’asztásomat helyesli . . .

— N^m rajtam áll a helyeslés. Molinanx ur 
derék embe rnek a fia. és semmi kétségem sincs benne, 
hogy apja szellemét örökö'te- De reményiem, nem 
fogja talán rossz néven venni, ha tudakozódom fé
lő1© azon a vidéken, ahol cyeraKk-éveit töltötte.

Erre a kijelentére, mely némileg fenyegetésnek 
látszott, Molmsnx ajkába harapott, de teljes nyuga
lommal fele’t :

— Nagyon jól fogja tenni uram, ha tudakozó
dik. Úgy gondolom, elfeledtek már kií**é otthon, de 
hízelgők magamnak azzal, hogy nem hagytam a vidé
ken rossz emlékeket-

Elöre is meg vagyok róla győződve, szolt 
Oémorae. ki épp az ellenkezőt gondolta s föltette 
magában, hogy még rznan ir aveyroni üzletfeleinek.

Olyasmire emlékezett homályosan, h°gy az öreg 
Molinauxt fia juttatta tönkre s hogy a fiú rossz útra 
tért- De a hámoros bukása óta sok év múlt már e , 
s Géipozac nem mert megbízni emlékezetében.

Volt még ideje a tudakozódásra- mielőtt ez a 
házassági ten* megraásithatatlan lenne. A káza^u- 
gnt eW zör is ki kel! hird-tni « ezek a formaságok 
leg.dáhb két hetet vesznek igénybe; neki pedig négy 
nap is elég volt ahhoz, hogy Aveyronbói választ 
kapjon.

— Hosszul háláltam meg jóságát, uram. szólt 
Kam iik- •— IV  esküszöm önnek, mélyen meg va-
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pryok hatva attól, amit érettem tett. Mondja mez 
Julien urnák, hogy hn szivem szabad lett v o ln a ...

— De fájdalom, nem az, vágntt közbe kissé cpi- 
nvos hangon Gémozac apó. — Julien uríinak vi- 
gaaxtalódnia kell. Talán jobb is lesz ig y . . .  De nini. 
ha jól emlékszem, ön megfogadta, hogy csak ’nldvT 
mrgy nőül, aki atyja gyilkosát előkeriti. Jó l tudom, 
hogy Julien nom felelt meg ennek a fö ltételn ek ... 
Molinaux ur bizonyára szerencsésebb volt, nem
de? . . .

— Fájdalom, nem mondhatnám. Sőt attól tar
tok, hogy 9obc«orn fogdák d . Molinaux ur megtett 
minden lehetőt, de nem mehetett sem m ire... De 
megmentette éle em^t.

—  ̂Ah. valóban ? . . .  No akkor értem, hogy meg 
akarja jutalm azni. . .  Hogyan ? hát élete veszélyben 
forgott? Talán az az ember, aki atyját meggyilkolta, 
önt is meg akarta ölni?

— Nem éppen úgy. mint ön gondolja. Meg
tudtam. hogy egy mog.Fiyo^.rombedÖlt házion 
rejtőzik, kívül a városon . . .

— Xyüván Molinanx ur szolgáltatta önnek 
ezt a fölvilág.^itást.

— Nem. Egy szegény vásári komédiád, aki 
Zig Zuggal együtt volt egy tá rsu la tn á l... Egy e*- 
te elindultam e komédiással és fiával. Zig Zugot föl- 
kenvui . • . Ök nem is jöttek viasza többé. . . Bele
i t e k  egy verembe, mely n ház kapuja alatt volt . . .  
Én is csak véletlenül kerültem ki ezt a sorsot s futva 
menekültem . •. De n tisztaságon két útonálló Twgtï" 
mndott. kifosztott s Isten tudja, mit tettek volna 
velem, ha Molinaux ur segitaégennv nnm jő, 
ki élete vepzélyeaztetésével ragadott ki kezükből.

— Valóban nagy* szerencse, hogy a véletlen
*ppen akkor hozta arra MoKnaux u ra t? .. De c 
kalandnak még folytatásának is ke!l len n i. . .  Nem 
ment el aztán fényes nappal, hogv megvizsirálja 
azt a zsiványfészket ?

— P*1 elmen em. Molinaux ur volt azivfv> el
kísérni. Ö le i r  ment a Mm a pinezébe, amelybe a
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«zerencsétlenek lezuhantak. . .  de testeiket nem ta
lálta meg.

— Akkor hát nem haltak meg. ITa önnek let
tem volna, kisasszony, megkértem volna Molinaux 
urat, hogy tegyen jelentést a rendőrségnél, h o ^  
niinő különös dolgok történnek abban a házban. 
Ugyan miféle ház az?

— Nyers, vörös téglából van építve, s ott az 
egész környék ismeri.

— Nyers vörös téglából ! Különös . . .  Nem igen 
szoktam olvasni a lapokban az újdonságokat, de 
ma reggel mégis feltűnt eg y . . .  Tegnap ugyanis a 
saint-denisi mezőségen, egy rombadölt házban ször
nyű robbanás történt.

— Szent isten!
A robbanásnak emberélet is esett áldozatul, 

mint a lapok mondják. Egy ember beleégett a pin- 
czébe, egy gyermek pedig súlyosan sebesülve került 
ki belőle.

— És „ .. mi lett* belőle ? kérdezte élénken 
Kamilla.

— Azt a Lapok nem Írják. Bizonyosan kórházba 
szállították. De ez a történet nyilván semmi össze* 
függősben sincs az önév^. — Most azonban el

kell önt hagynom. Dolgaim ha zaszóli tanafc.
Usak azért szöktem ki irodámból, hogy önnel 
az ügyeiről beszéljek. Örülök, hogy ilyen ha- 
P}°r megegyeztünk. Reményiem, nem sokára viszont
láthatom Most pedig magára hagyom jegyesével. . .  
Molinaux ur, volt szerencsém.

Molinaux hidegen hajtotta meg magát, az 
M1̂ eg Gémozae pedig kiment a nélkül, hogy kezet 
8*orilott volna Kamillával, kit ez a hidegség nem 
n°«yon bántott.

— Legalább vége szakadt e ferde helyzetnek, 
Mondta. Megmondtam neki az igazat, s nem is bá- 
,,0m. bogy megmondtam. . .  De ön. barátom, mit 
Gondol ama különös esemény felől, melyet Gémozae

elbesafdtf
— Egyszerűen nem hiszem, felelt Molinaux.
hírlapi koholmány lesz. De ha igaz volna is.
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akkor sem vo'na összefüggésben nz on kalandjával. 
ZigZtur czinkoitársai, akik ont ahhoz a ve-z?delïiiofl 
házhoz elvezették, régen odálih állottak már . . .  
Ennél sokkal szomorúbb ujsácrot kell önnel közöl
nöm — vagy legalább rám nézve szomorú.. .Ma es
te elutazom.

—  E lu tazik!
— Igen. Egy barátom, a kinek igen fontos 

ügyben van rám szüksége, sürgősen hiv Angliába.
— S  nekem csak most mondja ezt?
— Tegnap még magam sem tudtam. Barátom 

levelét csak ma délelőtt kaptam meg. A szokott n»ö 
előtt nem mertem önhöz eljönni, s éppen a mikor 
«•zólni akartam erről, jött be Gémozac ur. Az ö je
lenlétében természetesen hallgattam a dologról. Még 
azt hihette volna, hogy az ö tudakozódásainak ered
ménye elöl sietek külföldre.

— Milyen gondolat!
— Hát nem vette észre, hogy milyen dühösen 

távozott? Ha beérte volna azzal, hogy velem szem
ben mutassa ki nemtetszését, nem is ügyeltem volna 
rá. de ön iránt még több is volt, mint hideg, s kö
telességem önt arra figyelmeztetni, hogy többé nem 
számit hat erre az emberre. Sohasem fogja önnek 
megbocsátani, hogy fiát miattam visszautasította.. .  
s minden lehetőt meg fog tenni, hogv nekem ártson.

— Eh, mit bánom én azt! Érzelmeim nem 
fognak változni. Sem a rágalom, sem a távoliét non 
fogja velem feledtetni, hogy jegyesek vagyunk.

— Ha ebben bizonyos lehetnék, könnyebb szív
vel utaznám el.

— Tehát kétkedik bennem! Mivel érdemeltem 
ezt meg í . . • » mivel győzzön» meg arról, lvogy meg 
fogom tartani Ígéretemet? . . . Ha a törvény megen
gedné, már holnap a neje lennék.

— De nem engedi . . . s a hivatalos formasá
gok sok időt vesznek igénybe . . . Miért is nem 
vagyunk angolok! . . . Ehnenaénk egy protestáns 
lelkészhez. kijelentettük neki szent esküvel, hogy 
házasságunk előtt semmi törvénye* akadály «ino*.. .



s ő rögtön összoesketnc bennünket . . .  De fájda
lom!, Franczinországban nem igy van ez . . .  g mi
előtt egy pap, meg egy polgármeseter öszzeadna ben
nünket, ellenségeimnek elég idejük le>z arra, hogy 
on előtt befeketítsenek.

— Az nem fog nekik sikerülni . . . De hogy 
megnyugtassam ónt, kijelentem, hogy kész vagyok 
Angliába menni és ott esküdni meg önnel.
9 — Megtenné! Szembe merne szállni a világ

elöitéletével, rágalmaival i . . Nem félne attól, hogy 
végképp magára haragítja Gémozacékat? Holott 
^agyona a Gémozae kezében van! . . .

— Vagyonom? Szívesen lemondok róla. hogy 
életem boldogságát biztosítsam. De úgysem foszt
hatnak meg tőle. Apám Írásai közt megtaláltam a 
Gétnozac úrral kötött szerződéit.

— Hála istennek! Attól tartottam, hogy ön 
talán vigyázatlan volt. 8 azt az Írást kiadta kénéből.

— De külömben is Gémozae ur képtelen arra, 
hogy hazudjék, vagy csaljon, s bármilyen viszony 
legyen is jövőre köztünk, non aggódom, mert bizo
nyos vagyok benne, hegy soha egy fillérrel sem fog 
megcsalni . . •

— És eljön velem Angliába ' . .  Még ma este ?
—  Nem, barátom. Bármilyen független sae-
is lenni, ennyire még sem megyek a világ Íté

letének kiosénylésében. Azt fogják mondani, hogy 
on megszökn<tctt, « én nem akarom, hogy ezt mond
jak* l  tána fogok menni Londonba Brigitte kidére- 
hen, s úgy jövők ismét haza, mint törvényes hitvese. 
*^nlnnek «cm lesz joga ez e'len kifogást tenni. De

nem megyek el Páriából, amíg tisztába nom 
lövök azzal a különös e^*eménynyel, melyet Gémo- 
íac ur az imént elbeszélt.
. ^— Hogyan f Hát még folyvást «rre a hírlapi
kacsára gondol, mely egy újdonságot hajh ászó zsur
naliszta agyában kelt k it

— 8  ön nem találja természetesnek, hogy rir  
^T^dolokf Valami azt súgja mkem. hogy a veaarde- 
endwil megmenekült gyermek Zig-Zug ellenségének

1*27
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a fia: George, a kiről sohasem akartam elhinni, hogy 
árulóm lett volna.

— Én nem osztozom bizalmában, kétíves Ka
m illa; de bármint álljon is a dolog a kis ficzkó hű
ségével, legyen róla meggyőződve, hogy ha ő lett 
volna az, ki a pinezébol megmenekült, egyenesen 
ideszaladt volna önhöz.

— Gémozac ur azt mondta, hogy meg van se
rülve . . .  vagy talán börtönbe vetették, mint gyanús 
emberek követőjét*.. .  És mit fog mondani, lia kér
dőre von ják ?.-. Beszólni fog Zig-Zugról. . .  ró
lam • . .  .

— Meglehet. De mit lehet ez ellen tenni ?
— Föl kell keresni s megkérni, hogy beszélje 

el a vele történteket. . .  Nem tudom, hol van, de ma 
még megtudom. Mert először is elhajtatok a saint-

oucni kapuhoz, a vörös házhoz, tudakozódom a vám
őröktől. a lakosoktól. . .

— És alaposan kompromittálja m agát. . .  Kér* 
ve kérem, kedves Kamilla, mondjon le erről a tervről 
s ha minden áron akarja, hogy ez a kutatás meg- 
történjék, bízzon meg vele engem.

’ — Ö n t!. -. Hiszen ma este el kell utaznia!-..
— Elhalasztóm az utat huszonnégy órára 

Sürgőn y ózni fogok barátomnak . . .
— S holnap meglátogat?. •. Oh, akkor elfoga

dom aján latát. . .  Csak azt Ígérje meg. hogy min
denesetre értesíteni fog George felől.

— Vagy legalább arról a gyermekről, akit a 
robbanás «7inhelyén találtak . . .  Mert a kettő nom 
okvetlenül ugyanaz •. • Mindenesetre meg fogom 
tenni mindazt, amit tehetek. De kérem. Ígérje meg 
még egyszer, hogy utánam jón Londonba . . .  Olyan 
hihetetlennek tetszik előttem boldogságom!...

— Megígértem, s megtartom szavamat.
A fiatal ember térdre akart bocsátkozni előtte. 

Kamilla nem engedte.
— A Brigitte hangját hallom, szólt. — A vá- 

ro*ha küldtem, s bizonyosan he fog ide jö n n i. . .  De. 
különös. •. úgy tetszik, mintha ijedtem sikoltoznék * -

Csakugyan sikoltások hallatszottak, azután pe
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dig cKy ajtó becsapódása. A következő pillanatban 
Brigitte sápadt, rémült arczezal rohant be a szobába:

— Mi bajod? kérdezte Kamilla ijedten-
— A kutya! . . .  A . . .  a komédiás kutyája, 

dadogta ki nagynehezen Brigitte.
Kamilla összerázkódott, s maga Molinaux is 

megdübbentnek látszott.
— Hol van? sürgette a leány elfogódott han

gún.
— A konyhában . . .  X ary  szerencse, hegy be 

tudtam zárn i..*  Mert most nincs elszijjazva az orra 
a mindnyájunkat fe lfa ln a ...

— De hogyan került ide?
— Amint az imént kosarammal hazajöttem s 

a konyhaajtót kinyitottam, a lábamba ütődött va
lami úgy, hoiry majd elestem. . . Hát ez a csúf 
dög volt . . . berohant a konyhába s egyenesen 
felugrott a i*adkára. Onnan aztán visszafordult elle
n e m ... de szerencsémre a kilincs mér’ a kezemben 
volt s kirántottam az ajtót- Ha ezt nem teszem, 
bizonyosan öszemnnczangolt volna. De jói bezártam... 
Az ablakon meg ki nem ugorhatik. mert marás és m;- 
kor elmentem, becsuktam a külső fatáblákat is. Hall
ják, milyen zenebonát visz végbe?

Valóban tompa dübörgést lehetett hallani.
 ̂ — Kcrálj csak. veszett barom! dörmősött

Brigitte. Azt az ajtót ugyan be nem tö rö d ...
_ Kamilla, ki épp oly zavarodott volt, mint cse

ndje. kérdően tekintett Molinanxra-
— Ha mozkötüzhetnők. mint a múltkor, mond

ja Kamilla, ismét nyomára vezetne bennünket Zig- 
^tignak.

— Megint olyan utat akar tenni, mint a mult- 
kor é jje l! kiáltott fel Bri sitté, két ko®f*t égnek emelve. 
"T No elég szépen sikerült a nnTtkori kirándulás is! 
**°*t pepiig tudom, nem kerülne haza elevenen.

— Valóban eszteJenság volna, szólt Molinaux 
^  különben sem érné el caélját mert bátran me- 
nnn állítani, hogy e kutyáhn koránt sincs meg az a 
tulajdonság, melyet az a bohócz ráfogott Ha ^*ak- 
uK3*an annyira ragaszkodnék gazdijához, nem hrgy-
Bml ^ **oh *y  : MonUUol IrtMMumjr 9
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tta volna el . . . már pedig itt is nem Zi g Zugot ke
resi, mert hiszen ZisrZug nincs itt . . .

— ITogyan magyarázza tehát m eg ? ...
— A magyarázat a lehető legegyszerűbb . Mint 

a legtöbb kutyának, ennek is jó helyi emlékezete ran. 
(lazdája alkalmasint elkergette, mert bizonyo
san attól félt, hogy a kutyáról rá fognak ism erni. . .  
A kutya aztán addig kóborolt, míg a Tróné- 
térre nem került, a hol egy időben tanyázott. 
Itt aztán elment a ház előtt, s eszébe jutott, hogy 
(.jrysjrer már já rt itt. Az utezaajtó alkalmasint nyitva 
volt, s a kutya egyenesen besza’ndt a konyhába . . .

— Valóban meglehet, mormolta Kamilla, kit 
csak féligmoddig győzött meg ez ar okoskodás.

— fa  én abban a nézetben vagyok, folytatta 
M olioaui. hogy nem kell a konyhában hagyni. — 
Csöppet sem csodálkoznám rajta, ha meg vohia vesz
ve; de ha nem vohta is. mindenesetre veszedelmes ál
lat. melytől nem lehet eléggé óvakodni.

— Mit csináljunk hát vele? kérdezte Kamilla.
— Azt. a mit a rendőrök a gyanús kutyákkal 

tenni szoktak. Agyon kell lőni.
— De én nem akarom, hogy veszélynek tegye 

ki magát-
— Oh. nem megyek lie a konyháiul. Biztos hely

ről puffantom le. A  konyhaab^k fatábláin bizonyo
san van lyuk . . .

— Van, szólt Brigitte, — kettő is. Ez igazán
jó gondolat. v

— Nos hát, jó asszony, vezessen a kellő helyre. 
À kisasszony itt marad. Srük*églden, bocy tanúja 
legyen annak a kellemetlen jelenetnek.

— De látni akarom, szólt KamiVa,— s ha vev 
saclylyel jár, osztozni akarok benne.

— Veszély nem lehet, mert különben semmi 
szín alatt sem boc»á tan ám oda. Jöjjön tehát, ha kí
vánja*

Brigitte előre sietett, M Kjinux és Kamilla kö
vet tek.

A konyhaajtó előtt elhaladva, mm is sunyira
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ugatást, mint rekedt vonitást hallottak, mely egyik 
biztos ismertető jele az ebdühnek.

Kimentek az udvarra s Brigitte a konyhaablak- 
boz vezette őket, melynek külső táblái légmentesen 
voltak elzárva.

Molinaux benézett a két lyuk egyikén, melyek 
û fatábla aljában voltak.

— Látom a kutyát, mondta. — A manóba is, a 
fa tábla és az üveg közt legalább öt hüvelyknyi tá
volság van. A ezélzás nem lesz könnyű!

Alig mondta ki e szavakat, midőn üvegcsöröm- 
Polóa hallatszott s hátra kellett ugrania.

A kutya meglátta s fölugrott az ablakra.
— így már könnyebb lesz eltalálni, mondta 

Molinaux. & előre szögezte revolverét.
A kutya másodszor ia nekiugrott az ablaknak 

8 ezúttal sikerült a belső párkányban megkapasz
kodnia. Az üveg egyre töredezett hatalmas fejének 
nyomásától* A következő pillanatban kidugta vérző 
orrát a fatábla nyílásán*

Kamilla és Brigitte remegve húzódtak hátra.
A  kutya feje félig látszott ki a lyukon. Szőre 

fel volt borzolva, szeme véres volt, tátogó szájából 
omlott a tajték, s rekedt vonitáasal nyomta kifelé 
a* elzárt fatáblát. — Merően nézett MoHnauxra. 
ki mozdulatlanul állt helyén g czélba vette.

A lövés eldördült. Ideje is volt, mert a fatábla 
n**r  recsegett az állat hatalmas fejének nyo* 
másától.

Elorditotta magát, de nem esett hátra.
Molinaux meglehetősen közelről lőtt, de még-

talált pontosan oda, a hova akart. A helyett, 
bogy bezúzta volna az állat koponyáját, csak az orrát 
*°bezte meg. a szeme alatt.

De ami ieen különös voh. a kutya a helyett, 
hogy a lövés után visszahúzódott volna, csak annál 
'mhösebben feszi tette magát neki a  fatáblának 
. — Menjen el innen, kedves Kamilla, kiáltott
bátra Molinaux. másodszor is exélbavéve a kutyát.

Kamilla nem mozdult. A rémes látvánv dhu-
vöíte.

9 *



Molinaux másodszor is lőtt, s nem sokkal na
gyobb sikerrel, mint első Ízben. Kilőtte a kutya fé l
szemét, de az még folyvást az ablakban maradt, s 
még dühösebben nyomva a táblát, kifeszitette sar
kából, maga pedig az udvar porondjára gurult le.

Brigitte sikoltozva futott el, Molinaux pedig 
Kamillához rohant, hogy elébe vesse magát.

Még négy lövése volt, de a kutya még mindig 
nem volt halálosan találva. — Csakhamar talpra is 
állott, úgy, a hogy birt, de a helyett, hogy rávetette 
volna magát bakójára, lassan, nyöszörögve kullo
gott feléj a

Molinauxnak « á lta l ideje volt jó l czélba venni 
az állatot s ezúttal le is lőtte.

A golyó az állat hátgerinczébe hatolt. Hektor 
hang né'kül rogyott össze s a földön csúszva köze
ledett Molinaux felé, folyvást rajta tartva a szemét.

De Molinaux nem szánta meg. Negyedszer is 
rálőtt s ezúttal a golyó a két lapoczka közé fúródott. 
Az állat felfordult ; épen maradt szeme még egyszer 
kinyiit s rámeredt kegyetlen megélőjére, azután pe
dig végképp bezárult.

— Végre kiadta páráját, mormolta Molinaux. 
— Nem fog többé bántani senkit . . - De szívók élete 
volt . . . egy pillanatig azt hittem, hogy sohasem 
fogok vele végezni. Félt, kedves Kamilla?

— Önért reszkettem . . . s megvallom, hogy 
a szegény áilat kínlódása meghatott.

— Most már nincs egyóbb hátra, folytatta 
Molinaux, mint az, hogy eltakarítsuk innen. Brigitte 
asszony, hozzon egy ásót; elvenneiem itt valahol.

—  A világért se! Én majd kivonszolom az ut
az ára 9 ott hagyom. A  rendőrség majd elviteti.

— Jó, tegye Mi pedig kedves Kamilla,
jerünk innen.

— -Menjünk. De ne felejtse el, hogy mit ígért. 
Értesítést kell szerezni a szegény gyermek. féióL

— Első dolgom az lesz. Először is kimegyek a 
saint-denisi mezőre, a vörös házhoz, s ha ott sem
mit sem tudhatok meg, bemegyek a kerületi biztos
sághoz.



— Köszönöm. Türelmetlenül fogom várni 
vLvizajövetelét. Ne várakoztasson sokáig.

— Gondom lesz rá, mert hiszen ehhez a felté
telhez kötötte Angliába jövetelét . . Bizonyos va
gyok benne, hogy határozott felvilágosítást fogok 
Önnek hozni, talán még ma- Nem megy el hazulról?

— Itthon maradok. K i kell magamat pihennem 
idegrázó izgalom után. Menjen barátom, « jöjjön  

vissza minél hamarabb, szólt Kamilla, gyöngéden 
szorítva meg jegyese kezéf, ki siető léptekkel tá
vozott.

Brigitte tanúja volt e gyöngéd búcsúnak, s 
mogorva arczán meglátszott, hogy csöppet sincs meg
elégedve.

 ̂ — Hát csakugyan el akar utazni ? kérdezte
úrnőjétől.

— El, felelt nemi zavarodottsággal Kamilla. 
He azért nem fogunk egymástól megválni. Ma

gammal viszlek.
•— Engem? az ángliusok közé? Soha! K i nem 

allanám ott három napig. Már én csak itthon akarok 
meghalni . . . Aztán meg, ha azért megy oda, hogy 
ezzel a fiatalemberrel raegesküdjék, bizony mondom, 
Ujgy bolondot tesz..  Én bizony ezt gondolom, hogy 
°miek a szép urnák estik pénz kell . . .  A  másik, az 
? t2í>ke, az már igen. Azt legalább tudja az ember, 
J°gy ki fia. Meg szereti is önt.

— Hallgass Brigitte, elég volt már, szólt Ka- 
milla, kit a dajka megjegyzései annál jobban inge- 
^ te k , mert némi igazság volt benn ok.

XI.

A könnyüvérü Fresnay báró nem busult valami 
°Pyon a miatt, hosrv k'xfve-e összeszólalkozott vele. 

"7  ^ikoesizott Julien taraijával a Boisba. pom- 
P*.San ebédeltek, ébrén tok a nyári czirkuszba — s 

mdoz elegendő volt ahhoz, hogy majdnem, egészen 
^^feledkezzek a szép magyar hölgyről.

éjféltájban Alfréd vÎBSjnment a klubba, hogy 
próbáljon a kártya asztalnak Tergovicz
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urat már nem találta ott. Banxot adott, melylyel 
kétszer „elúszott", de aztán visszanyert mindent

Reggeli öt órakor tért haza, még pedig telje» 
elégedettséggel, és semmitsem gondolva a holnao- 
pal. Lefeküdt s nyugodtan aludt. Azt álmodta, hogy 
elnyerte Tergovicznak minden pénzét, hogy Lúgosi 
grófnő elfordult ettől a kétes jellemű úriembertől s 
özenvodélyps ragaszkodással tért vissza ő hozzá.

E kellemes álmokból azonban kilencz órakor 
fölverte az inas. Alfréd bágyadtan nyitotta ki sze
mét, ránézett a fali órára s összeszidta inasát, hogy 
ilyen korán keltette föl.

— Egy hölgy van itt, — mentegetődzött Jean.
— Azt mondja, hogy a báró ur légyottot adott neki.

— Kérdezd meg, hogy hívják.
— Olga.
— Nini, igaz biz az . . . Emlékszem már, 

hogy ma reggelre idereudeitem • . . Nos hát eredj, 
s mondd meg neki, hogy várjon meg.

Jean kiment, Eresnay pedig dünnyügvc szánta 
cl magát a fölkelésre. Házi pongyolába vetette ma
gát, szivarra gyújtott » atosoezogjtt a pipázóba.

— Itt vagy ? szólt az ott várakozó komornához, 
ki a grófnő egyik ruháját kapta magara. — Mi mon
danivalód van i

— Tudom, hogy háborgatom önt, szólt Olga,
— de . . .

— Értem. Nem akarod elszalasztani azt a tiz 
aranyat, mit Ígértem. Ne fé l j:  megkapod. De eöbb 
érdemeld meg. Mi mondanivalód vaut

— Attól függ. hogy Ön mit akar megtudni.
— Nos hát először is, mikor tegnap a gTŐftíö- 

höz mentem, a szeretője ugy-e ott volt?
— Ott . . .  a második emeleten, az öltőzóU'n 

s csak önön múlt, hogy el nem csipte.
— Tergovicznak hívják, ugy-e f
— N i! Hát tudjaf
— Tudok én sok egyebet is. Magyarnak adja 

ki magát, pedig éppoly kevéssé az, mint ón.
— Én is úgy gondolom, mondta Olga moeo* 

lyogvm.



— A grófnő Páris valamelyik külvárosa" 
l>an született, nemde, valami házmosteri lakásban?

— Oh nem. A szülei urinőp voltak s ót nevc- 
lónönek taníttatták ki. De neki jobban tetszett a 
könnyű élet . . .

— És nagyon bele van bolondulva abba a 
Tergoviczba Î

— Igen • . . De két nap óta sehogyssni tudnak 
összeférni. ..  czivakodnak.

— Miért l Tergovicz uram talán féltékeny ?
— Nem is annyira ö. mint a grófnő.
— Hát hütelenkedik az ifjú  ?
— A grófnő nem tudja bizonyosan, de úgy 

sejti. Gyanítja, hogy Tergovicz ur komolyan udva
rol egy úri kisasszonynak, akit talán el is akar venni. 
Persze, a grófnőnek ez nem tetszik, mert ó azt. vette 
a fejébe, hogy Tergovicz úrral elvéteti magát. Ha
nem ezeknek az apróságoknak az elbeszélése végett 
nem jöttem volna a báró urat háborgatni, tízzel 
ugyan nem érdemelném meg az Ígért jutalmat. 
Hanem azért jöttem, mert ma reggel történt valami.

— Történt valami ? kérdezte Alfréd. — m ii
— Tegnap, mikor a báró ur elment, a grófnő

egész nap rosszkedvű vo X. . . .
— Tudón*. Nekem is majdhogy be nem törte 

tegnap az orromat a nyujtó-rudjával.
— Engem pedig megvert volna, ba okot adtam 

volna rá. De gondom volt rá, hogy távol tartsam 
magamat tőle. Este nem akart ebédelni, engem pe- 
lig elküldött a nyári czirkuszba- — Mikor innen 
hazamentem, a grófnő a szobájába volt bezárkózva. 
Kopogtattam, de csak nem is felelt. így hát leíeküd- 
ten«. — Éjfélután. úgy két óra tájban eljött fergo- 
vicz ur. Czivakodtak. szitkozódtak, de milyeneket 
mondtak egymásnak!

— Nekem is mindig úgy tetszett, hogy cim :< a 
magyar nemesnek nagyon el van hanyagolva a ne
velése.

—  Oh. an-iker akarja, «nagyon finom tud ő 
lenni! IV  az éjjé ’ raKeíggal azt gondoltam, hogy 
elpáholja a grófnőt. .Szerencsére nem jutottak enjr

135
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nyíre. Egy óra múlva öív-zebék ültek. — Tergovicz ur 
íiíűr hajnalban elment, a grófnő pétiig bec?ii>ngetett 
engem, hogy vigyem be a csokoládéját, meg az ú j
ságokat. Amint ezeket olvasgatta, egyszerre csak el
kiáltotta magát s olyat ugTott az ágyban, hogy fel
borította a csokoládés findzsát. Leugrott az ágyról s 
futkosni kezdett a szobában; hadonászott ób beszél
get ett magával, mint a háborodott Egyszerre csak 
rám kiáltott hogy hozzam el czipőjét, ruháját, fe l
öltőjét. kalapját S  mivel nem fuottam rögtön, ösz- 
axeszidott és elmondott mindennek.

— Kedves egy úrnőnk van, mondhatom.
— Végre aztán felöltözött, még pedig alig egy 

negyedóra alatt, holott máskor két óra hosszat is 
elpipetézi m agát Kérdeztem tőle, hozzak e neki bér
kocsit

„Nem. Gyalog megyek. Hagyj békétM
„Haza tetszik jönni délre?“
„Nem tudom. “
..De hátha a báró ur eljön
. Mondd neki, hogy menjen dolgára/*
Bocsánatot kérek báró ur, de igy mondta.
— Sohse aggódjál, nem haragszom meg. Sőt 

köszönöm, hogy mindent elmondasz. Most már azt 
mondd meg. hogy mi a véleményed mindezekről i 
Vájjon a grófné a faképnél akar-e hagyni?

— Attól tortok.
— Nos hát. az igazat megvallva, sajnálnám. 

Nagyon sokba kerül, de roppantul mulattat.
— De meg a, báró ur nem is tudja, hogy mit 

ér valójában. Nem ismeri még.
— Hát Tergovicz nrat ő tartja ki?
— Nem éppen. Nem tudom, honnan szerzett 

Tergovicz ur pénzt, de van neki.
— Én tudom. Nagy szerencséje van a kártyán.
— Nem csodálom*
— Azt akarod ezzel mondani, hogy csalni szo

kott ?
— Annyi bizonyos, hogy ha akarna, tudna 

csalni. Azt csinálja a kezével, amit akar.
— Akkor hát tisztában vagyok vele S  ha az
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o kezében lesz a kártya, egy frankot sem teszek el
lene . . .  A grófnőnek gyönyörű ismerősei vannak.

— Ai ár hiába! Bele van bolondulva ebbe az 
emberbe. Az pedig* még koldusbotra juttatja, ha 
ugyan a báró ur meg nem szabadítja tőle.

— Semmi kedvem sincs hozzá.
— K ár pedig, mert nem volna nehéz. Alap

jában véve a grófnő vonzódik a báró úrhoz, s ha 
paranesolóan bánnék vele a helyett, lu^gy minden 
szeszélyének enged . . .

— Azt gondolod, visszatérne hozzám?
— Bizonyos vagyok benne, s ha egy kicsit 

még el is páholná, imádná önt.
— No az furcsa lenne. De nincs ehhez való 

természetem. Jobban szeretem a sze.id eszközöket, 
s ha ezek nem használnak, kénytelen leszek vissza
vonulni. Majd meglássuk, mit csinál nélkülem.

— Ki fog békülni az emberével . . .  és nyomo
rúságba jut.

— Egyhamar nem . . . hacsak mindent el nem 
költött már, amit tőlem kapott.

— Ezt nem huzem. A bankókat egy aczéllal 
bé’elt skatulyában tartotta, amelyet ma reggel ki
ürített. Ezért ia gondolom én azt. hogy nem szán d é
kozik többet visszajönni. De ezt a pénzt mihama
rabb el fogja költmi. Aztán meg nem is vitt el 
mindent. Otthagyta az ékszereit, meg a ruháit. Ha 
a báró urnák voínék. lefoglalnám. így legalább meg
térülne valami a sok költségből.

— Kinek nézel engem? Nem vagyok én hol
mi Tergovicz. De kedvem volna egy kis saemlét tar
tani a házamban. Mivel a grófnő nem vitt el min
dent. talán visszajön, s akkor cseveghetnénk vele 
°gv kicsit.

— Azt bizony jól tenné a báró ur.
— Csakhogy még nem r?ggeüzteni ám.
— Ott is reggelizhet a báró ur. Értek ér* a 

kályhához.
— Igazad van, miért ne tenném meg? kiáltott 

föl Alfréd. — Reggelit adsz s a csemege mellé kár
tyát vetsz. Ha pedig a grófnő hazajön, érdeke® lesz



látni, hogy milyen képet vág alíftea, ha együtt át 
bennünket az asztalnál.

— Engem elkerget, annyi bizonyos, szólt 
Olga. —

— Kapsz tó7om annyit, hogy helyiséget bérel
hetsz a mesterséged folytatására. — Addig is. nesze 
feípénz gyanánt tiz arany. Dugd zsebre g eredj, hozz 
egy bérkocsit.

Olga keblébe dugta az aranyakat és kisietett.
Fresnay hozzálátott az öltözködéshez. Az imént 

folyt párbe^ed egészen felvillanyozta s mivel min- 
denekfo ott szerette a rendkivüliségeket, pompás dél- 
elöttel kecsegtette magát, hogy hogyan fogja majd 
diihösiteni Lugobi grófnőt, aki bizonyosan vi^z 1 
fog térni a mozart-utezai palotába.

Sőt azt is remélte, hogy ezúttal megtudhat 
tőV egyetmást a rejtélyes Tergovicz felől, kiutak 
viselt dolgaira kiváncsi kezdett lenni. Tlogy ipnrb- 
vnggal van dolga, abban most már nem kétkedett. 
g nem sokkal jobb véleménye volt a „magyar grófnő44 
feő l sem. De nyomára akart jönni annak, hogy r v t  
forral ez a két egymáshoz Hő jómadár. s szükség ese
tén meggátolhassa őkH abban, hogy más tisztességes 
embernek ártsanak.

A férfitól nem félt. a növel pedig szikrát som 
törődött.

Viszonya csak afféle kaland volt 9 úgy* véle
kedett. hogy kedvtelésnek az a legjobb, mely a leg
rövidebb.

Egy viszonyon túladni s mA-dk tiret kötni, ez 
volt Alfréd de Fresnay eVe.

De az utolsó alkalmat arra. hogy mulasson, nem 
akarta ebzahu«tani.

Gyorsan öltözött föl tehát s miután meggon
dolta. hogy egész nap nem fog hazajönni, lement > 
a ház előtt egy bérkocsiban találta Olgát.

Mialatt a bérkocsi Auleuil felé rh'^gott ve
lők. Alfréd még számos kérdést intézett a komorna* 
kártyavetőnőhöz, de ez most már ne n fe!elt olyan 
készségesen.

Olga nyilván úgy gondolkozott, hogy kétszáz

100
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frankért eleget mondott már. Talán meg is bánta, 
hogy valamennyire elárulta a grófnőt. Mert jól tud
ta, hogy a komoly „kitartók", ha úgy tesznek is, 
mintha könnyedén vennék kedvesük hűtlenségét, va
lójában dühösek és sohasem bocsátják meg a fizetett 
kedvednek ilyes vétségeit,

— No de végre is, mondta Alfréd, — hol lakik 
az a Tergovicz? Az én házamon k!vül is csak van 
talán lakhelye valahol!

— Minden bizonynyal, csakhogy én tudom, 
hogy hol.

— Hiszen ismerted előbb is, mielőtt a grófnő 
szolgálatába léptél.

— Oh, nem nagyon__Ritkán láttam*
— Párisban laktak, mikor együtt éltek?
— Nem hiszem- Sokat utaztak.
— Nem csodálom. A grófnő okvetlenül komé

diáimé volt.
— Oh. báró ur, hova gondol?
— Mindenki ezt fogja gondolni, ha a nyujtó- 

mdon gimnasztikáim látja. Remek női akrobata. 
Már pedig a testi ügyességnek ily fokban való k ifej
lesztése az úri családok leányai közt nincs divatban. 
Kü önben csöppet sem venném tőle rossz néven, ha 
csakugyan kötéltánczosnő lett volna. Mindig szeret
tem a művésznőket.

Iiyen beszélgetés alatt értek el a Mozart-utczá- 
ba. « mikor a kis palota kapuja előtt leszálltak, Fres- 
nay nem sokkal többet tudott, mint előbb.

— Ha a báró urnák nincs rám szüksége, elsza
ladok a piaczra. szólt Olga. — Csak pár lépésnyire 
van ide, s negyedóra múlva készen lesz a reggeli.

Fresnay odaadott neki egy aranyat és fölment <1 
lakosztályba, mig a komorna a konyhába sietett.

A szalonban semmi som változott A  
trapézt tartó kötelek még ott csüngtek a helyükön. 
—  A felső emeVton azonban minden jel ?lándt* a 
hirtelen távozást Az öltöző-szobában a legnagyobb 
rendetlenség uralkodott, s a lakószobában nemkülön
ben.

A szâteken ruhák, a szőnyegen harisnyák, mü-
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virágok, szalagok, saóttépett levelek h eve rte  szerte
szét, az éjjeli szekrényen nyitott ékszert ok, az ágyon 
meg egy lapos, hosszú skatulya.

Egy kanapén nyitott ujságlap hevert, mintha 
türelmetlen kéz dobta volna oda-

Fresnaynek az jutott eszébe, hogy a grófnő ta
lán ebben a lapban olvasta azt, a mi o’yan nagy izga
tottságba ejtette.

— Vájjon mi lehet ? kérdezte magától, amint a 
lap első oldalát átfutotta. Lássuk oaak. . .  A vezér- 
ezikk igen unalmas, ezt bizonyosan nesn is olvasta . . .  
Következik a parlamenti tudóéit ás, — tonkingi hirek 
— kisebb gondja is nagyobb. . .  Különben is, a har
madik oMnlt hagyta nyitva, azon kell keresgélni.

S  Fresnoy az újdonságokat kezdte böngészni: 
bosszú sorát a baleseteknek, rendőr híreknek, tüz
eseteknek. hirtelen h alá lesetek neek és egykeknek, a 
mik őt egyáltalában nem érdekelték. Min iez semmi 
összeköttetésen s látszott lenni I.ug»«i grófnővel, 
vnry Tc-rgovicz úrral*

Csakhogy az utolsó hasábból egy darab ki volt 
vágva, mint a hogy az ujságiió szokott ollózni, mi
kor más lapból átvesz valamit ; és ezt az ,,ablak‘*-ot 
nyilván a grófnő vágta.

Ha nagy ingerültségében és sietségében is ráért 
err*\ ez nyilván csak azért volt, hogy a kivágott ú j
donságot megmutathassa Tergovicz urnák. Bizonyo
san kettőjükre vonatkozik az.

Azért ment tehát el. hogy szeretőjét fölkeresse. 
De mi lehetett abban az újdonságban ?

— Mégis meg fogom tudni, mondta mrgábnn 
Fresnay. — À legelső árusító bódéban megveszem 
a lapot

8  nem torve tovább a fejét a hiányzó újdonsá
gon, tovább fürkészett, vájjon nem talál-e valami 
érdekesebb tárgyat, ami felvilágosítást nyújthatna.

Először rs azt látta, hogy — miként Olga meg
mondta — az ékszerek mind tokjaikban maradtak. 
r*dig n*gy értéket kérrise'Uk.

Mié-rthagyta mindezt i t ta  grófnő nyitva, hogy 
sz alánjra hozzáfér j e n  ? Ez ia o’yan dolog volt.



amit Frcsnay nem tudoti magának megmagyarázni.
— Végre a Innos skatulya került kezébe, a melyről 
azt hitte, hogy be van zárva.

De nagy meglepetésére könnyen emelhette fel 
a födelét, s meglepetése még nagyobb lett, mikor 
meglátta, hogy mi van ebben a skatulyában.

Egy pár vivókeztyü volt l>enne,-sötétre barnított 
ácséiból, teljesen olyan, mintha egy középkori lovag 
fegyverzetéhez tartozott volna.

Szinte hihetetlen volt, s Fresnaynek jól össze
vissza kellett forgatnia, kivül-belül megnéznie, mire 
meggyőződött arról, hogy szeme nem káprázik.

Hogyan keiül ide ez a különös holmi i Az állító
lagos magyar grófnő ősei semmiesetre sem szere
peltek a keresztes hadjáratokban, s igy ez a keztyü 
nem lehetett családi ereklye.

Talán valami régiség tárból csented? S ha igen, 
minek tartogatja Vyen nagy becsben, erősen meg
vasalt skatulyában?

Ez már ismét titokzatos valami! Újabb rejtély.
Fresnay, a mint' tüzetesebben vizsgálta meg a 

keztyüt, látta, hogy az nem régiség, hanem újkori 
gyártmány. Az aczél újdonatújnak tetszett s finom 
bőrrel volt bélelve, mely sotétebb színre vált ott, a 
hova a kéz Ízületei estek.

Ez arra látszott mutatni, hogy a keztyüt vi
selte, vagy használta valaki. Talán valami színész, 
egy sisakos, vértes, középkori lovag szerepébem De 
hogyan jutott a grófnéhoz?

V tjjon  nem a Tergovicz tulajdona-e? Ettől a 
kétes jellemű úriembertől kitelik, hogy valamikor 
színész is volt.

Freanay felpróbálta a keztyüt s art tapasztalta, 
hogy a két igr n kényelmesen mozog benne. Csak egy 
rugót kellett megnyomni, hogy szorosan rásimuljoo 
a kézfejre. De azért nemcsak, hogy az ujjak mozgá
sát nem gátolta, hanem a kéznek sokkal erősebb fo
gást adott, például kard- vagy tőrforgatásra-

— Talán újabb találmányu vivókeztyü. mond
ta magában Frosnay. — Kedvem volna elvinni « 
megmutatni a fegyverkovácsomnak.

—

l i l



S mivel Olga épp e pillanatban jö tt fel a lép
csőn, minden további gondolkozás nélkül zaebrodug-
ta a különös holmit.

— Báró ur, készen van a reggeli, szólt Olga, 
belépve a színpadiasán bókolva*

Fresnay rámutatott a szerteszórt ruhákra és 
a nyitva heverő ékszerekre.

— Mit szólsz mindezekhez? kérdezte.
— Mondtam már, hogy a grófnő eszeveszetten 

sietett el hazulról. Különben jól tudja, hogy én hozzá 
nem nyúlok az óvszereihez.

— De a reggel » elhül, ha a báró ur mindjárt lo 
nem jön, tette hozzá.

Fresnay azt gondolta magában, hogv utóbb is 
ráér kérdezősködni a vivó-keztyü felől, s lement a 
komorna után.

Olga a grófné ebédlőjében terített, s az asztal 
valóban étvágy-gerjesztő látványt nyú jtott

Volt hus, hal, tojásos szarvasgomba, rák, hóna
pos retek, szamócza, finom bor, s mindez a legna
gyobb csínnal volt felrakva a vakítóan fehér ab
roszra.

— Ejnye, be jól értesz a dologboz. kiáltott föl 
Fresnay őszinte csodálattal. — Az én inasom egy 
ón&orezot is elbibelődött volna, amig egy ilyen 
reggelit -össze tudott volna hozni.

— Reményiem, izleni fog a báró urnák. Â bor 
abból való. amelyet a minap küldött a grófnénak.

— Nem hittem volna, hogy iszom belőle, ha
nem ha már itt van. tolta, leányom, szólt Alfréd, 
hozzálátva a falatozáshoz.

Olga teletoltőtte a finom pohárkát s állvnw 
maradt, az asztal mellett, csípőre tett kézzel

—• Ejnye, milyen takaros vagy igy. szólt Fres
nay, — valóságra markotányosnő! Csak a hordócska 
hiànvzik az oldaladról. — a tojásra gomba meg ki
tűnő!

— Köszönöm a hókot. báró u r!
— Becsületemig mondom, nem bók! Szavamra, 

sikkes leány vagy! Ülj le. csevegjünk.
Olga nem nagyon kérette magát, hogy az asz*

U2
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tálhoz üljön. Meglátszott rajta, hogy most már nem 
aggódik a miatt, hogy úrnője rajta kapja, s nem 
sokat törődik azzal « ha a szolgálatból k iáképpen. 
Nyilván megsejtette, hogy* Frcsnay már megelégelte 
a grófnővel való viszonyt, s olyan úrnőnek nem kí
vánt szolgálni, kit a szeretője cserbenhagyott.

Talán azzal is kecsegtette magát, hogy ö foci a 
helyettesiteni a báró kegyeiben, s a bókok, amiket ez 
neki mondott, csak megerősitették ebben a hi
szem ben.

— Oh, báró ur, mondta sóhajtozva, — a grófnő 
bizony nagyon rosszul teszi, hogy igy viseli maga". 
Okvetlenül elment az esze, hogy i.yesnnt tesz, s nem 
tudomt hogy a báró ur mit fog szólni ehhez az 
újabb csinyjéhçz.

— Az a körülményektől függ, szólt Fresnsy, 
második pohár bort hajtva fel. — Azt. teszem, amit 
akarok, mert hiszen rajtam áll, hogy a faképnél 
hagyjam-e vagy sem, de ha kész volna beismerni a 
hibáit a megmondaná az igazat a felől a kalandor 
Tergoviez felől, úgy gondolom, megbocsátanék neki.

— Hát' olyan nagyon érdeklődik a báró ur 
Tergoviez iránt ?

— Annyira, mint egy ügyes szemfényvesztő 
iránt érdeklődni lehet- Kiváncsi vagyok rá,̂  hogy 
kicsoda s szeretném tudni, hogyan fog végződni a 
komédia, melyet játszik.

— Ha rossz vége lesz rá nézve, a grófnéra 
nézve sem lesz jobb. Ebben a pillanatban haragban 
'annak egymással, de eddigdé mindig egyetértet
tek és sok dolgot végeztek együtt.

— Már tudniillik, hogy közös akarattal zsák
mányolták ki a bambákat * • . Fgy-e, ezt akartad 
mondani ?

— Igennel felelnék, ha attól nem tartanok, 
hogy megbántom vele a báró urat-

— Sohse fé lj! Magam is a rászedeUek sorába 
számítom magamat, a csöppet sem haragszom ért*, 
begy felvilágosítottál, mennyire bolondnak tartott 
főgém c i a jeles pár. Sőt nagy köszönettel fo<r*m 
venni, ha teljes felvilágosítást atkz- 11a elmondhat-
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uád igazi történetüket és igazi nevüket, istenbizony 
nem tudom, hol lenne határa elismerésemnek. Ké
pes volnék téged ültetni bele a gTÓfnőd bútoraiba.

— A  báró ur csak tréfál, mondta a kártyave
tőnő szerényen pirulva.

— Dehogy, nagyon komolyan btsszélek • • •« 
Kezdem hinni, hogy ezek a semmi re valók bűnté
nyeket is követtek el. Erejük az összetartásban 
volt; de most, hogy összevesztek, mihamarabb fel 
fogják egymást jelenteni. Már pedig gondolhatod, 
hogy semmi kedvem sincs ahhoz, hogy ilyenféle bűn
ügyi dologban szerepeljek, hacsak közvetve is.

— Oh, annyira nem fog menni a dolog.
— No látod, hogy többet tudsz, mint amennyit 

eddig mondtál Î Nosza, leányom, ne állj meg félúton. 
Szavamra Ígérem, nem fogod megbánni, hogy őszinte 
voltál. Megalapítom a szerencsédet.

— Ha bizonyos volnék benne, hogy nem fog 
elárulni a grófnénak, biz én ennondanam azt, amit 
tudok.

— Hogyan árulhatnálak el? Kiadom az útját 
ennek a komédiásnőnek és sem nem kérek tőV, 
sem nem adok neki magyarázatot, Beszé j hát bátran. 
Majd én útba igazitlak. Akkor éjszaka, mikor elő
ször találkoztam veled, azzal a kifogással hagytál el, 
hogy a nyugati vasútnál vársz valakit. Hazudtál,
ugy-e?  ̂ .

— Nem hazudtam. A grófnő akkor az öt órai
vonattal érkezett meg.

— Azaz, hogy úgy tett, mintha akkor érkezett
volna meg. Az előttevaló este találkoztam vele egy 
d.drsam okban. # \

— Csakugyan láttam, hogy a báró ur ismeri, 
mert mindjárt eteó nap meglátogatta a Grand Hotel
ben. Csodálkoztam is rajta, hogy a grófnő ott adott 
önnek találkozót, mert gondolhatta volna, hóm « 
kapus megmondja önnek, hogy a grófnő csak akkor 
reggel szállt oda be.

— Hja, mindenre nem gondolhat az ember. 
Hogyan kerültél hozzá?

—  A kedvese szólított fel. hogy álljak be
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hozzá komomanak . . . Biztosított róla, hngy nagy 
hasznom lesz, ha aegi jegükre leszek a szerepük
jótacásában- Máshoz, m int hozzám, nem fordulhatlak.

— Hát régóta ismertek?
— Igen. Azelőtt sűrűbben találkoztunk, mikor

még josnő voltam__De a mesterség rosszul fizetett
s biz én elfogadtam az ajánlatot.

— Okosan!
—  De megegyeztünk, hogy engem nem árta

nak be az üzelmeikbe.
— Fed tudom fogni aggályaikat, szólt A lfréd  

gúnyosan. — De hát honnan ismered őket? Hogyan 
kerültél veaik össze? Talán úgy jöttek e! hozzád,kár
tyát vettetni*

— Oh nem, az ilyen ostobaságokra ók semmit 
«em adnak. Sokkal furfangosabbak, semhogy rásze
detnék magukat. . . aztán meg ok is benne vannak
kissé a mesterségben.

— Lám, ugy-e mondtam, hogy a grófnő ko-
módiásuő volt !

— Igaz. Régente nem volt párja a kötélen tán- 
czoiásban. De azután hízásnak indult, s az utóbbi 
időben alig végzett nehezebb mutatványokat és Icgin- 
kább csak a bódé elé állott ki publikum-édesgetőnek.

— Már az bizonyos, hogy sok közönséget csal
hatott be csak a szemével is. De az a magyar nemes, 
reményiem, nem volt valami bohócz?

Oh nem, a bohócz az Amanda férje volt.
— A h! Amandának hívják? No 'ám, ezt sem 

tudtam még. . . Hát Tergovicz mi volt?
— Akrobata. És csodálatos mutatványai vo - 

t^k, amiket senkiaecn tudott utánozni. Különösen 
hires volt cgy  fejugráaa . . . Ezzel magával is meg 
kereshette volna a kenyerét.

•— Fejugrás! ismételte Fiwnay. hom iok'n  
htve, — V árj <*ak . . . mintha littam  volna múr 
W - . . Miféle név alatt játszott a vásárokon?

—  Zig-Zugnak nevezte m agit.
— Zig-Zugnak ! . . . kiáltott föl FrrvJiay.

°lyan hevesen ugorva föl, hogy fo borította ez ep 
r.a kwaarat

t i k  c .a j- 19
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— Jézus Mária, mi lelte? szólt Olga ijedten.
— Zig-Zug és Amanda ezelőtt három héttel a 

Tróné-tér egyik komódi ás-bódé j ában játszottak, 
nemde? kérdezte Fresnny élénken.

— Biz az meglehet. . .  Sőt nagyon valószínű. 
De bizonyosan nem állíthatnám,

—  H á t te hol voltál?
—  Beauvaisban, ahol egy fillér bevetelem

sem volt . . . Éppen csak annyi pénzem ma
radt, hogy harmadik œztàlyon Párisba utazhat
tam . . Azért jöttem id4 , hogy itt találhatok talán 
valamit, és csakugyan jó orrom volt, mert alig vol
tam itt egy óráig, mikor Zig-Zuggal találkoztam 
az utczán . . . A lig ismertem rá. ü gy ki volt öltözve 
mint valami herczeg. Megszólítottam, s kérdeztem, 
nem tudna e valami kis alkalmazást a régi kollégája 
számára . . . Erre ő megkínált azzal, hogy lépjek 
szolgálatba Amandához.

— S nem kérdezted, hogy honnan szerzett 
pénzt?

—  De igen. —  A zt felelte, hogy örökölt egy 
nagybátyja után. Azt is mondta, hogy már bCiCuni 
a komédiás mesterségbe s Amandával együtt a nagy 
világban kíván szerepelni.

—  Tudom, honnan vették a pénzt, mormolta 
Fresnay a foga közt. —  Most még csak azt mondd 
meg, hogy hol lakik ez a zsivány?

—  Esküszöm, hogy nem tudom.
— Hol szoktak találkozni?
—  I tt a házban. Ha a grófnő hazulról elment, 

őt látogatta meg. De nekem nem beszélte el a dol
gait és sohasem tudhattam meg, hova já r. Gondol
hatja a báró ur. hogy nem mertem utána lesni.

— De most megtenned, ugy e, ha jó l megfizet
nélek érte?

__ Sem  vagyok rendőrkém, felelt mérgesen
Olga. —  O&ük azért mondtam el a grófnőiül azt, am it 
tudok, mert önnek már úgyis mindegy. Én legalább 
azt gondoltam. De mivel ön ilyen komolyan veszi a 
dolgot, nem avatkozom bele többet . . .  És aztán 
minek lesném meg, hogy hova megy? H á t azt gou-
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dolja a báró ur, hogy Zig-Zug lopott, vagy éppen gyil
kolt?

Fm>naynak volt annyi higgadtsága, hogy 
ne adjon feleletet erre a kérdésre. Világos volt előtte, 
hogy Olgának nincs tudomása arról, hogy as a két 
jcmadár mit csinált.

Sokkal jobb tehát, ha ő sem közöl velő semmit, 
mert kitelik Olgától, hogy ha értesül a dolgokról, a 
komódiásnő pártjára szegődik 8 figyelmezteti őt a 
veszélyre. Úgy vélekedett, hogy a kártyavetőnőt 
legjobb lesz szelid modorral nyerni meg.

— No ne haragudjál. Jó  leány vagy s én nem 
kivánok tőled egyebet, mint azt, hogy ne járj 
ellenem. Gondolhatod, hogy — amint a dolgok most 
állanak — nem maradhatok továbbra együtt a gróf
nővel. Amandának olyan ismeretségei és összeköt
tetései vannak, amelyek végtére engem is kompro
mittálnának . . .  Szakitok vele, de nem akarok bot
rányt csapni. Barátságban válunk el egymástól, s 
neked nem lesz benne károd.

— De remélem, szólt Olga, hogy ha hazajön, 
a báró ur nem fogja mindjárt a szeme közé vágni 
mindazt, amit most elmondtam.

— Van eszem! Kikaparná a szememet. Már 
pedig én azt akarom, hogy békességben váljunk meg 
egymástól. Úgy gondolom, ő is válni akar. Nem 
fogok neki szemrehányást tenni s kényes kérdéseket 
sem fogok hozzá intézni.

Olga, kit ezek a szavak egészen kibékí
tettek, újból leült, és sietett le tö lte n i  a báró poha
rát, ki igy folytatta:

— De én nem szeretek ám egyedül inni. Tolta 
magadnak is. kedvesem és koccantsunk.

— Nem, nem, srabódott negédesen a kártya-
vetőnő, én most még csak saobaleány vagyok . .

— Annál több okod van rá, hogy beletanulj 
az úrnői szerepbe. Sohse rostelkoljéL Majd én 
f2dgák>k. Tartsd ide a poharadat

Olga engedelmeskedett. Fresoay töltött nád, 
mialatt fél izemmel figyelemmel kísérte magavise
letét mely nagyon mulattatta.

10*
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— Azt gondolod, hogy a kezed közt vagyok 
m ár.— gondolta magában, — pedig én tartom a ke
zemben az úrnődet.. .  Ejnye, ha meggondolom, hogy 
én fogom elcsípni a Monktrol kisasszony apjának a
gyilkosát! . - .

Olga koczczlntott vele s epedoen hajlott feléje, 
de ebben a pillanatban egy hang szólalt meg a há
tuk mögött.

Ez a hang, melyet azonnal megismertek mind 
a ketten, olyan hatást tett O gára, mint a végitélet 
harsonája- A szegény leány felugrott s egészen a fa
lig  húzódott vissza, hogy úrnője haragja elöl mene
küljön.

De Fresnay sem megijedve, sem meglepetve 
nem vo lt Csaknem várta ezt az érdekes szinpadi je
lenete*.

Ülve maradt tehát s nyugodtan ürítette ki po
harát az utolsó esöppig.

A  grófnő széthúzta a függönyöket s lassú lép
tekkel közeledett az asztal felé, dühtől szikrázó sze
mekkel nézve Alfrédra.

— Mi jogon bátorkodik itt úgy cselekedni, 
mintha otthon volna! — kérdezte száraz
hangon. .

— No már úgy gondolom, hogy kissé itthon
vagyok — felelt Freanay mosolyogva.

Ezután Olgához fordult a mérges grófnő:
— Te pedig, haszontalan, rögtön kitakarodjál 

innen . . .  Elkergetlek.
— Jó, jó, megyek már — sióit Olga félénk 

hangon. — Ránézett a bálira, azt remélve, hogy ez 
pártját fogja; de Fresnay meg «cm mozdult a Olgfr 
kénytelen volt szégyenszemre kisompolyogni.

— Most ketten vagyunk, uram! — arólt fenye
gető hangon. Lugosi grófnő, amint Olga mögött az 
ajtó bezárult.

— Mirera ló ez a tragikus handabonda, kedves 
Ilka f  — szolt Fresnay a legnagyobb nyugalommal. — 
Fgy ki* haszontalanéig miatt ekkora hűhót csapni, 
igazán nevetséges. Fői tesz talán hennám annyi 
ízlést, hogy nem tn m n  Önngk elébe a kotnornáját;
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rs semmi rosszat sem véltem azzal cselekedni hogy
reggelit készíttettem v e le .- . Majd meghaltam éhen.

— Az iL:i Î Ön fcc reggelizni jött ide, ha
nem kémkedni.

— Oh, kedvesem, minő vád ez? Jó l tudja, 
kedves Ilka, hogy mindig te-jes, korlátlan sza
la d  ágot engedtem önnek.

— Különben mit bánom én? — I| utazom. 
Elhagyom Francziaországot.

— Magyarországba megy ?
— Yalószinif eg.
— Barátja, Tergovicz ur után ?
— Mi köze hozzá ?
— Semmi. De úgy látazik, mintha tegnap

este itt láttam volna egy klubban.
— Hát ismeri ?

— Oh, hogyne i Láttam önnel a dalcsarnck- 
ban, 9 mikor először látogattam meg önt a Grand 
Hotelben, találkoztam vele a lépcsőn. Kö önben is 
az a lengyel, aki a klubbunkba bevezette, Tergo- 
viez név alatt Íratta be. — Sőt mondhatok ec^ nj- 
segot, melyet mindenesetre örömmel fog hallani. 
Óriási összeget nyert a kártyán.

— Mit ért ön óriási ösezeg a'att !
— Oh, caak úgy aránylag . . . tizenöt-husz- 

fcz'f frankot . . . talán hcrminczearet is . . .
— Goudolja-e. hogy még egyszer el : egy 

abba a klubba?
— Sejteuncsn sincs róla. Miért kérdezi?
— Mert keresem.
— Keresi ? Hát nem tudja, hogy hol lakik?
— Tudom. De nem taUkam otthon é? nem 

tudták megmondani, hogy mikor jön haza. Már pe
dig nekem okvetlenül beszélnem kell vele még ma!

— Hogy mc'gboesélje vele az elutazást ? Fel 
tudom fogtii. EBcüldjem önhöz, ha ta áíkoaom vele?

A  grófné r . ficn t. Csak most vette fezre, 
k°gy Fr^nay ingerkedik ve-e. Az első pille nathan 
'dvakitotta volt a düh, de most már tisztán vélt 
Ütni é* art kezdte hinni, hogy Olga elárulta a* 
^lliiólagn» magyar ne messe1 való titka* viszonyát.
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— Nagyon is messzire megy az önmegtagadás
ba n, szólt, a szemébe nézve a bárónak, mintha gon
dolatait akarná belőle kiolvasni.

— I l i t  nem megegyeztünk ebben! fe le t  a 
furfangos Alfréd. — ifiko r viszonyunkat megkötöt
tük, én őszintén clrcndtam  önnek nézeteimet és 
mind a ketten egyetértettünk abban, hogy a leg
jobb mód arra, bőgj* lékében éljünk az, ha nem 
háborítjuk, — sőt segítjük egymást.

Én csak örülök annak, hogy önnel is morét séirot 
kötöttem, mert kel lenes perczeket éltem át mellette. 
(Jn ráunt viszonyunkra ée vissza akarja nyerni sza
badságit. Csak tcsaék, — rajtam ne mnljék! Jó  ba
rátok maradunk továbbra is s én kérem, rendelkez
zék velem, lia valamiben hasznára lehetek.

— Komolyan beszél?
— Tegyen próbára s nem fog többé bennem ké

telkedni.
— Akkor hát a következőkre kérem: először is, 

ígérje meg, hogy nem fog többé szóba állni ezzel a 
haszontalan Olirával. ü g y  gondolom, már összecso
magolta a holmiját s ha még odább nem állott, ki
dobom.

— Jól teszi.
— Másodszor nem vesz vissza tőlem semmit, 

amit adott,
— Ez csak természetes. Elviszi a pénzt, az ék

szereit . . . sőt, ha kivonja, a bútorokat is.
— Ej, látom, hogy ön valóban lovagibs gaval

lér . • . Megkoczkáztatom hát a harmadik kérésemet 
is.

— E'öre megadtam . . . akármi legyen is. v
— Oh, nem fogok visszaélni kegyességével . . . 

Csupán arra kérném, hogy kisérjen el . . .
— Ilovát Magyarországba ?
— Ob. nem olyan messzim Parisban mara

dunk . . • Azt akarom, hogy tanúja legyen egy drá
mai jelenetnek.

— Ha érdeke*, raayon szívesen, « ó lt  Frr**nay.
— Akkor hát jöjjön. Bérkocsi áll a kapu előtt. 

M indünk !
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Georgenak ama robbanás óta, melynek élete 
megmentését köszönhette, csaknem olyan szomorú 
napjai és éjszakái voltak, mint a vörösház sötét pin-
czéjébec.

A  vámőrök, akik letartóztatták, elhurczolták a 
legközelebbi rendőrállomásra s ott a biztos tüzete
sen kikérdezte.

Úgy bántak vele, akár csak egy bűnössel; 
azzal vádolták, hogy kéme volt a csempészeknek 
s kényszerit en i akarták, hogy valljon rájuk-

Persze, hogy G e o rg e  nem vallott, mert nem is 
ismert'' őket, s úgy védelmezte magát, a hogy le
hetett, körülbelül az igazat mondva el.

Elbeszélte, hogy apja és ő egy kutyájukat ke
resték, amely elveszett; keresés közben eltévedtek a 
sr.int-denisi mezőségen s ott rajok esteledett: mi
vel inás menedékük nem volt, bementek egy rom- 
badóit házba és itt beleestek egy pinczéhe, melynek 
az ajtaja nyitva volt; legalább nyolcz napot ésnyoícz 
éjszakát .töltöttek ebben a pinczében, melyben nagy- 
mennyiségű bcsózott hús volt felhalmozva, tiz-tizen- 
őt hordó szesz mellett; apja vigyázatlanságból meg- 
gynjtotta az egyik hordót « icry történt a robbanás.

A biztos, miután meghallotta ezt az eléggé va- 
lőszinün''k tetsző elbeszélést, elment G r c r g e -a l l a 
helyszínére.

A vámőrök már ott voltak: munkásokat vittek 
k\ hogy fölássák a pincsiét, ami csakhamar meg is 
történt. Nem sikerült ugyan egészen roegtisztitani 
a p: nezét, de megtalálták a szegény Cours pied meg- 
* í  rmsdett holttestét.

A roltanás ledöntötte a falat, mely a két pin- 
ezét egymás-tél elválasztotta, a holttestet pedig az 

pinczéhe dobta ki. Mivel ez a fal egy darabban 
'lóit el a nélkül, hogy fwttördelődött volne, meg 
lehetett állapítani, hogy közepe táján az !gen iigye- 
^  ó w r ó t t  kövek ajtó módjára fordultak; csak bi
zonyé* ponton meg kellett nyomni a falat*

Sem Courapied. fia rém találták meg ezt



a titkom nyilast, s mikor Georgennk megmutatták, 
girva fakadt, m ert elgondolta, hogy ha rátalá.'tak 
volna erre a nyiláéra, mind a ketten inegmenekül- 
tek volna s apja nem veszett volna cl olyan nyor 
mórul tuL

A  történet, melyet elbeszélt, nem e re ze tt meg 
teljesen azzal, amit mindjárt a katasztrófa után  a 
vámőröknek mondott, de a rendörbiztos nem tulaj
donított nagy fontosságot ezeknek az e ltérésekn ek , 

s pillanatig sem gondolt arra, hogy vád alá fogja 
a gyerkőczoL

Azt azonban erősebben firtatta, hogy mi me?- 
tersége volt az elhaltnak s mit keresett ct»ben a 
látszólag elhagyatott házban. E kérdéseire ivedig 
George nem adott egészen világos feleleteket.

A fiú megfogadta magában, hogy Moniatrol 
kisasszonyt nem ártja beie a dologba, már pedig 
ha azt vallotta volna, hogy apja komédiás volt s 
legutóbb a búcsú a knlmával a Tróné-tér egyik bó
déjában játszott, ez talán elég lett volna ahhoz, hog> 
a tisztviselőt a Voltaire.bomevardon történt prií- 
kotságra emlékeztesse.

Csupán annyit mondott, hogy apja na
gyon szegény volt és nem volt lakásuk; kóboroltad 
és úgy keresték kenyerüket, ahogy lehetett.

A csavargás nem lett volna valami nagy vét
ség a talán azonnal el is bocsátották volna a Sut, 
ha olyan furcsa vadász öltözéke nem lett volna, a 
milyet neki apja a Monistrol kisasszony pénzén vett 
s melyről a biztos úgy vélekedett, hogy ezt a Wis 
csavargó bizonyosan úgy lopta valami boltnak n 
kirakatából.

George h«»zt*fnn mondta, hoery apja egy zsih- 
árufctól vette ócskán és csaknem ingyen. a b iztat 
sehogy som győzhette meg. Így aztán, ahelyett, 
hogy szabadon bocsátották vo’na, benállitották a 
központi épületbe s bővebb értesítés szerzéséig fogra 
tartották.

A  szegény fiú e! volt erro készülve s nem is ( v  
lenkor et t. — Tudta, hogy végre is belruxuiak .*/- 
őrzésébe s előbb-utóbb kieresztik. Csak az esett neki

1
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rosszul, hogy mindenféle gonoezt. evővel /árták 
össze. De türelemmel viselte sorsát s 
tartózkodott a veszedelmes társasággal való 
érintkezéstől. Sőt e'ég bátor volt Monistroi 
kisasszonyra sem hivatkozni, holott csupán üzennie 
keTlett volna neki, hogy kiszabadulhasson.

A derdv fiú csupán egy dolog miatt panaszko
dott, hegy nem naiietett el az apja temetésére. 
Atkozta Zig-Zugot és Amandát, akik árvaságra ju t
tatták és megfogadta, hogy mihelyt kiszabadul, nyo- 
n*ozni, üldözni fogja őket s végre is kezébe szolgál
tatja őket a törvénynek.

így tervezgetett, mikor egy reggel, negyven - 
nyolez órai eizáratás után egyszer csak bejött érte 
egy börtonör, kivezette s künn egy nehéz ajtót nyitva 
ki, kitolta rajta, ezt kiáltva utána:

— Szaladj, kölyök, s vigyázz, hogy még egy
ezer ide ne kerülj.

Szabad volt tehát! Élvezettel szívta be az ut- 
czák levegőjét s nézegette a kék boltozatot,

Szinto mámoros lett a szabadság érzetétől 
Oda támaszkodott a Szajna mellvédjére s gondok z- 
ui kezdett, hogy mi lesz belőle.

Szabadnak lenni nem elég: enni is kell s őt 
el «éti elé tí bocsátották el a börtönből Pénze termé
szete-en nem volt s jól tudta, hogy isten nevében 
sehol sem kap enni

Csakhamar azon vette magát é:zre. hogy biz 
ő nagyim éfce> — csaknem annyira mint az első 
napon, melyet a p*nczébe töltött, mielőtt a besó- 
zott hu»t megette. Ott legalább ingyen volt az enuü 
'aló, de itt a városban fizetni k e l, ha az ember jól 
*kar lakni.

George tudott ugyan egy helyet, ahol pompás 
** £geíit kapna, még pedig ingyen s ahol sziviseli 
adnának neki éjjé i szállás:. Csak a Modistrol kis- 
* «1007  házába ke!l elmennie, hogy tárt karokkal 
fogadják s ennél valóban nom U telietett jobbat; 
de nem akarta, hogy belépni lássák a házába «hogy 

esetleg idegenek lév<'n. őt ily szurtos állapotban 
lá-sák Mcnistrol kisasszonynál tisztelegni.
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Elliatározta tehát, hogy nem megy egyenesen 
Monistrol kisasszonyhoz, hanem lassan sétálgatja, 
fokozatosan fog arrafelé közeledni s csak nagysokára 
oson be a házba.

Útjában egy omnibusz-állomáshoz érkezett, ahol 
egy éppen megálló társnskocsiból egy nőt látott ki
szállni, aki magára vonta figyelmét.

Ez a nő ismerősnek tetszett, csak az nem jutott 
eszébe, hogy hol találkozott vele.

Különösen az hozta zavarba, hogy a nő uriasan 
volt öltözve, ő pedig sohasem ismert — az egy Mo
nistrol kisasszonyon kivül — úri nőket.

Pedig ismerősnek kellett lenni, mert a nő is, 
amint megpillantotta, megállott s kíváncsian néze
gette, mintha azt kérdezné magától:

— Hol láttam én ezt a fiút?
Végre odajött hozzá s halk hangon kérdezte:
— Sem  George vagy te, a Courapied fia?
— Az vagyok, asszonyom, felelt a fiú némi ha

bozás után. — De nem tudom, hogy kegyed kicsoda.
— Pedig elég sokszor másztál fol a kocsim* 

ba . . .  Es tavaly is, Saint-Cloudfcan . . .
— Oh mœt már ráismerek . . . Ön a kártyave

tőnő ! . . .
— Az vagyok fiam. azaz hogy csak voltam, 

mert már nem folytatom a mesterségemet.
— Látszik is. Vagyonra tett azért?
— Hát te nem? Meglehetősen szegényes és 

iiurtos ruhád van. Mit csinálsz? Miből élsz?
— Magam sem tudom, mihez fogjak.
— Hát az apád?
— Az meghalt.
— Lehetetlen! Mikor utoljára láttam, olyan 

egészséges volt. mint a makk.
— Megölték.
— Micsoda? K i ölte volna meg?
— ZigZug.
— Ugyan! Hiszen akkor Ziir-7 mn*t brr/irták 

volna. En pedig tegnap ia láttam, n á t a mostoha 
anyád hova lett ?

— Amanda ? Az megszökött Zig-Zug^al. 0  is
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részes volt az apám meggyilkolásában... Ha tudja, 
kedves Olga kisasszony, hogy hol vannak': mondja
meg. Keresem őket.

— Miért?
— Hogy akasztófára juttassam okét.
— 0 ?ak ? Ejnye be könnyen mondod ezt ! __

H át aztán hogyan ölték meg?
— Apám nyomozta őket El akarta csipni 

Amandát. Utánuk ment egy házba, mely arra künn 
van a saint-oueni kapun túl. Én is vele voltam . . .  
Beleestünk egy pinczébe, vagy verembe, amelynek 
a nytásá: szándékosan hagyták nyitva. Azután be
zártak bennünket hogy éhen veszszünk ott a fold 
a la tt . . .  De a pincze tele voh sóderral, besózott 
hússal, meg pálinkával. . .  Egyszer aztán a hordók 
tüzet fogtak s az apám odaégett

Oipa, ki elein e nem vette komolyan azt amit 
neki a fiú mesélt, figyelni kezdett erre az utóbbi 
részletre s mo*:t eszébe jutott, hogy reggel Lúgosi 
grófnő f&őrülten ugrott le az ágyról, mikor a la
pot elolvasta.

A volt kár;yavetőnő most a Mozart-utczából 
jött, álból a kis palotából, melyből úrnője elker
gette. Természetes, hogy bosszút forralt magában.

George, kinek még komolyabb .oka volt a 
bosszúra, éppen kapóra akadt útjába s Olga rögtön 
flrra gonekdi, hogy ezt a véletlen találkozást föl
használja.

— Heh! kiáltott föl. — most már hinni kez
dem az elbeszélésedet, ámbár eleinte kétkedtem ben
ne. Tudd meg hát. hogy én is haragosa vagyok ezek
nek a s- mmirevalóknak és csöppet se bánnám, ha 
bajiba keverednének. Hanem a nyakukat nem fogod 
szepetni. fiú. Azért, hogy egy embert, meg egy eve
teket bezár valaki egy pinczébe, még nem \ télik 
balálra. Legfolebb bezárják vagy félusztendóne.

— De tettek azok annál rosszabbat is, szóit 
George, meg nem gondolva, hogy ez a két-három 
szó tovább fogja vinnL mint akarná.

— Ugyan mit? kérdezte élénken a kártyava- 
bifk\ — Talán elvitték az igazgatójuk pénzét?
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— Nem vol: annak ucnr\ Hiszen megbukott 
s ml éppen azért mamutunk kenyér nélkük

— Akkor hát miből éltek olyan uria^an? Ilon- % 
ncn vettek azt a sok pénzt?

— Egy or:g  űrtől vették cl, akit Zig-Zn" 
meggyilkolt.

— ügyar. ne beszélj ! — £s bizonyos vagy ab
ban. hogy Zig-Zug. me*r Amanda rossz fát tettek a 
tűzre?

— Azt nem tudom, hogy Amandának volt e 
része a dologban, de 6 is basznak vette, mert meg
szökött Z?tr-Z"~?°\

— Yi ág ;. S  t? már most meg szeretned őket 
találni, h gy feljelentőd őket? De hogyan fogod el
csípni őkK (

— Ön megmondhatná, hogy 1k>1 vj»r?.ak.
— Azt nekem is tridi» kellene előbb. Aztán 

r  tg. mondok neked m am it. YnhS igez, hogy Aman
da nem «okát ér. az a Zisr-Zug meg mész k^vo**b- 
b e t . . .  D* !iá ecry időben ö-'szejártnm v e lő k ... s 
nem szeretném, he. a^t gondolnák. lv>gy én árultam  
el okét.

— Nem fogom nekik megmondani.
— Igazán ?
— Erik üszőm.
— Akkor hát ide hallgass. Ezelőtt egy órával 

láttam  Amandát. Nem mondta 'meg. hogy hová 
mogy, mert nagyon ravasz és nem bizik senkiiéi. 
Do akkor amikor elhagytam, kocsiba ült s hallattam, 
hogy hová hajtatott.

— Menjünk hát oda. szól? George.
—  Nem bánom, de én nem megyek be veled* 

N on akarom h«»gy megláNton.
—  .Tó. Majd bemegyek én mámám is.
— Azt leheted, mait akar t. í n  tovább me

gyek a ott hagylak.
A volt kártyavetőnő nagyon örült ennek a ta

táik zárnak. Alános okai voltak arra, hogy közvet
lenül ne ’épjen föl Amanda p lln  mert ennek ésZi<*- 
Zugvmk ugyancsak módjában volt a megtöri**. S  ina» 
a rélethm a legalknhu^ibb eszközt játaarita kreehr.
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De George nem kevésbbé örült, mint 6 3 máris 
a kezében vélte tartani apja hóhérjait, akiket való
színűleg nem talált volna meg ilyen könnyen, ha a 
jó szerencse Össze nem hozza Olgával.

Amint tovahaladtak, George meglepetve látta, 
hogy Olga azon az utón megy előre, mely egyene-en 
a Voltaire-boulevardra, tehát a Monistrol kisasszony 
háza felé vezet.

Olga folyvást előbbre ment a megkezdett 
irányban és George csakhamar megpillantotta azt 
a kis házat, amelyben őt és apját olyan jól tartották, 
mielőtt arra a végzetes útra elindultak.

George folyvást a házra bámult s nem 
nézett maga ele a földre. így  történt aztán, hogy 
egyszerre csak megbotlott 8 majdnem elesett-

Egy élettelen kutya teste feküdt keresztbe az 
nton cs George, ki ebben a tetemben megbotlott, 
olyat kiáltott, hogy Olga megfordult s h; (Iáira 
remültnek látva a fiút, visszajött hozzá.

— Mi lelt? — kérdezte tőle.
— Ez Hektor, — dadogta George, — a Zig- 

Zug kutyája.
— Az ám ni, — szólt Olga, lehajolva, hogy job

ban megnézhesse a kutya vér«; tetemáu — Csák
i j a i t  ráismerek e gyalázatos állatra-

— Agyonlőtték. — szélt George.
— Hát nem látod, hogy meg volt veszve? . . 

Még most is habos a szája. — Talán csak i.*em 
sajnálod.

— Nem, de attól félek, hogy Zig Zug sincs 
messzire.

— Ej. hiszen csak nem esz meg! . . - Ha
n. <r négyszemközt találkoznál vele, zárt szobáin , 
íjdíor persze m^-gjárhatnád, de a nyílt utczán . . . 
En azonban nem kívánok vele találkozni . . . Hagyd 
>tt ezt a kutyát a gyerünk el addig a bérkocsiig.

amott á llo tt. . ,  Úgy tetszik, altban láttam  
Amandát elmenni.

— Abban, amelyik ott áll a deszkákén té** 
<*>U? Valóban?

— Valóban hát! Mi csodálni való van ezen?



— Hiszen Zig-Zug abban a házban gyilkolt 
nu^ egy öreg urat.

— Lehetetlen . . . Bizonyosan tévedsz.
— Xem tévedln-tek . . • Ismerem a házat. Vol

tam Lenne apámmal.
— Ki lakik benne?
— Annak a meggyilkolt embernek a leanya.
— Lám, lám ! És Amanda fölkeresi . . . .  Ez

furcsa!
— K i tudja, nem azért jött e ide, hogy öt is 

megölje? mormolta magában George.
— Attól már ne fí3 j fiam . . . Amanda nem 

egyedül jött ide, hanem egy úriember kíséretében, 
aki éppen nem zsivány . . . De várj. míg megnézem 
a kocái számét. Addig várakozzál itt,

George, kit komoly aggódás fogott el, ott ma
rad t inig Olga a kocsihoz közeledett s miután lám
pásáról leolvasta a számot, visszatért.

— Csakugyan az, szólt a fiúhoz, ki kérdő tekin* 
tettel nézett rá. — Amanda benn van a házban, s ha 
eLzalasztod, a te hibád.

— Xem éppen, mert kocsin fog elmenni s én 
nem szaladhatok utánna.

— Hiszen nem kell megvárnod, mig kijön. Az 
utczaejtó nincs bezárva. Eredj be és toppanj be 
váratlanul a társaságba . • . Úri hölgynek van öltöz
ve. a lmját meg vörösre festette, de azért rá fogsz 
ismerni . .  . Szólítsd egyszerűen Amandának, s kér- 
dezd meg tőle, mit csinál Zig-Zug. Majd meglásd, 
milyen czifra dolog lesz abból.

— Xem félek tő le . . .  Xem félek én semmi
től . .  . csak attól, hogy ke'lcmetîenséget okozok an
nak, aki itt lakik.

— A meggyilkolt ember leányának? Az inkább 
köszönetét fog neked mondani, mert bizonyosan 
ó is bosszút kíván áDani az apa haláláért. Aztán 
meg. fogadni is mernék, hogy Amanda terrez vÆa- 
nm  ellene. — Különben, a tp dolgod, fiú. Úgy tégy, 
ahogy legjobbnak látod. Elvezetlek ide,. A többibe 
iifm avatkozom.
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Megyek dolgomra, s számi tok rá, hogy engem 
nem fogaz említeni, akárhogy fordul is a dolog. 
Elhagyom Parist, hogy teljes biztonságban le
gyek, de talán visszajövök, ha Zig-Zug és Amanda 
a hűvösön lesznek . . . Isten veled!

S  azzal Olga átment az ut túlsó felére s 
gyorsított léptekkel haladt a Tróné-tér felé.

George nagy zavarban maradt « X  Azt min
denesetre szívesen megtette volna, hogy leálezázza 
a gonosz Amandát és felakasztassa Zig-Zugot, de ha
bozott hívatlanul és váratlanul betoppanni a Monis- 
tiol kisasszony házába.

Nem tudta, hogy benn mi történik, s attól félt, 
hogy éppen rosszkor fog jönni, különösen pedig 
attól tartott, hogy kellemetlenséget okoz jótevőjé
nek olyan jelenet előidézésével, ame yrol még azt 
sem tudta, hogy mi l t *  belőle a hova fog vezetni.

Valamire azonban mégis el kebeu magát ha
tároznia, és George, mielőtt va'ami eszébe jutna, 
e-őbb benn akart leírni az udvaron, melynek közepén 
a ház állott.

Óvatosan haladt végig a kerítés mellett, s lát
ta, hogy a kocsis akzik a bakon.

Ezt az alkalmat felhasználva, belopózo^t az 
utczaajtón, a a kéri lés tövében haladva, jutott el a 
házig. Xem mert fölnézni az emeleti ablakokra, 
ahonnan Monif&rol kisasszony talán megláthatná, 
s reszketett attól, hogy az öreg Brigitte ki talál jön
ni g őt esetleg tolvajnak nézi.

De Brigitte nem jött ki .és George szerencsé
ben talált a bejárás köze ében egy kis fakunyhót, 
melyben az öreg Monistrol a kertészeti eszközeit 
tartogatta. — Beosont a kunyhóba s lesbe állott az 
•jtó  mögött, melyet csak alig támasztott be.

Innen a deszkák haeadékai közt jól láthatott 
mindenkit, aki a házból kijön vagy bemegy. — 
Föltette mattá Nui, hogy Amandát nem ereszti 
el szó nélkül; útját állja, mihelyt kijön, s mozdulat 
knul várta a fontos pillanat elérkeztét.
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Aiolindiix eltávozása ú tin  Kamillát a csüngő 
tlée, levertség érzete fogta el. Unni kezdte az életet, 
sötét színben látta a jövőt s még kétségbeesettebb 
volt, mint az atyja halála után való napon.

A súlyos csapás óta minden ellene fordult. A  
gyilkos elmenekült- Azok, akik támogatták, szeren - 
idétlenül jártak. A Gémozae-család, mely érdeklődött 
iránta, elfordult tőle.

Sőt még Brigitte sem volt megelégelj ve úrnője 
magaviseletével ás főképp vá-osztásával, és kareken 
visszautasitotta azt a kívánságát, hogy menjen el 
vele Londonba.

És mindezekért kárpótlásul csak a Molinaux 
szerelme maradt meg számára, oiynn ember szerel
me, akit alig ismert. — Pillanatnyi felhevülésében, 
úgyszólván hálából szerette meg s minden áron el 
akarta magával hitetni, hogy ez a szerelem komoly; 
de most már homályosan sejteni kezdte, hogy resz
ázul cselekedett, mikor igy örökre lekötötte életét.

I)e azért állhatatos akart maradni s meg akarta 
tartó ii elhamarkodottan tett ígéretét is, hogy utána 
megy Angolországba a ott megeaküszik vee.

Csupán azt várta még. hogy jegyese minő hirt 
fog hozni George felől. — Nem várakozott sokáig. 
Alig két órával azután, hogy Hektóit agyonlőtte. 
Moineaux ismét megjelent s egyedül találta Kamil
lát abban a szobában, melyben atyját a gyilkos meg
fojtotta.

Kami la csekélyebb n yá jas  ággal fogadta je 
gyedét. mint rendesen. Kedvetlen volt, » először 
is azt kérdezte MolineuxtóL, hogy mit tudott meg 
Cmirapied és fia felől.

— A lapok mindig tévődnek, szólt emez kőny- 
nyed hangon. — A saint déniai Dicsőségen csak
ugyan történt robbanás, mint azt a lapok leírták; 
de a robbanás áldozata csupán két csavargó, egy 
ember, meg egy fin, akik lakás hiányában ott hu* 
zódtak meg éjszakára.

— Hogyan I A gyermek is odaveszett f
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— Élt még pár óráig, de sérülései olyan súlyo

sak voltak, hogy estére meghalt. Ma reggel temet
ték eL

— M eghaltak... mind a ketten! S  én érettem, 
mondta Kamilla könnybe -ábbadó szemmel*

— Hogyan, édes Kamilla? Hát még most is 
azt hiszi, hogy az a komédiás meg a ha az ön hivei 
voltak? Micsoda bizonyítékokat kíván még arra 
nézve, hogy egyetértettek Zig-Zuggalí Hiszen nem 
találtuk meg őket a pinezébeq. Tehát semmi bajuk 
sem történt és czinkos társukkal együtt hagyták el 
azt a veszedelmes házat.

Sohasem leszek képes elhinni, hogy árulóim 
voltak. Ha csalódom, hagyjon meg ebben a csalódás
ban. Fájdalmasan esnék a kiábrándulás.

— Ments isten, hogy fájdalmat akarnék önnek 
okozni, kedves Kamilla, kiáltott föl Molinaux. — 
Xem is fogom őket többé em liteni. . .  Engedje meg 
inkább, hogy magamról beszéljek, mert elutazásig 
már csak nehány pillanatom van. Az imént kaptam 
táviratot, amely sürget, hogy estére okvetlenül el
induljak . . .  És — megvaîljam-e — valami balsej
telem azt súgja, hogy sohasem fogom önt többé 
látni.

— Xem birja-e szavamét? . . .
— Igen. Kamilla, s nem is kétkedem abban, 

hogy meg akarja tartani Ígéretét * . . De mi fog 
történni elutazásom után? . . . Ön olyan emberek* 
kel van körülvéve, akik mind rosszakaróim 3 akik 
mindenesetre rágalmazni fognak.

— Kik volnának azok! ^
— Elég egynek maga az öreg Gémozac is. 0

meg akarja önt tartani fia számára, mert tudja, 
hogy gazdag . . .   ̂ t |

— Gémozac ur becsületes ember, aki séptebn 
arra. hogy hazudjék, felelt a leány. — Kijelented  
tem neki ön előtt, hogy határozott szándékom önbe* 
nőül menni. Önnek is megfogadtam, hogy neje 
leszek. Mi egyebet kivánhat még?

— Xetn kívánok semmit . . . Nincs jogom 
ahhoz, hogy bármit is kívánjak . . - De kérem, ese
dezem. jöjjön velem.

P tSotfT : Maoiatrol kU aw cay H



— Jó l tudja, hogy ez lehetetlen.
— M iért?. . .  Gémozac úrral semmi dolga sincs 

többé, mert hiszen kezében van az atyjával kötött 
társ-szerződ és.

Kamilla összerezzent. Bántóan hatott rá, hogy 
jegyese a szerelmi áradozásokba mindig belevegyi* 
ti az anyagi kérdéseket.

Molinaux észrevette ezt s elérkezettnek látta 
az időt arra, hogy a végső eszközhöz nyúljon.

— Jöjjön velem, térdeimen kérem, szólt szín
padiason borulva lábai elé.

Kamilla meglepetten s csaknem ijedten húzó
dott hátra, de Molinaux megfogta kezét a forró 
csókokkal halmozta el*

— Bocsásson Î . . . kiáltott a leány, szabadul
ni iparkodva.

De Molinaux erősen fogta. Felszökött térdé
ről, derékon ragadta s mellére szorította. A leány 
kétségbeesett erőfeszítést tett, de hasztalan. . . •

Egyszerre csak egy kéz ütött a Molinaux val* 
Iára, a háta mögött egy hang szólalt meg:

Fordulj csak meg, szép madár!
Molinaux elbocsátotta a leányt s dühösen for

dult hátra, mig Kamilla magával tehetetlenül ros- 
kadt egy székre.

Egy idegen nőt vélt megpillantani s azt hitte, 
hogy álmodik.

De Molinaux ráismert a nőre s ezekkel a sza
vakkal rontott reá:

— Hah, hitvány asszony, elárultál! De meg
lakolsz érte . . .! Megfojtalak.

__ De nem itt, tisztelt Tergoviez ur, szólt
nyugodt hangon Alfréd de Fresnay. ki az ajtó  
függönye mögül, a hol rejtozzudott, egyezerre erük 
előlépett a a legnagyobb udvariassággal közeledve 
Kamillához, így a»U  :

—  Bocsásson meg, kisaazony, hogy idegen lé
temre betolakodtam házába. Egyébiránt volt már sze
rencsém önnel találkozni, még pedig oly körülmények 
közt, a melyek bizonyára élénk emlékezetében van-
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nak még . . . Legjobb barátommal, Julien Gémo- 
zackal voltam együtt akkor este . . .

Kamilla nem mozdult. Nem értett még az 
egész jelenetből semmit, de Molinaux olyan sápadt 
lett, mint a halál.

— És most, folytatta Fresnay, — átengedem 
a szót Lúgos; grófnőnek.

— Elég uram, szóit ^tolinaux indulatosan- — 
Álljon félre az utamból! Épp oly kevéssé ismerem 
önt, mint ezt az asszonyt.

Fresnay egy lépéssel sem állt félre a távozni 
akaró elöl. Lúgosi grófnő pedig ökölre szorított 
kézzel állt elébe:

— Még tagadni mered, hogy ismersz, te nyo
morult? Merd hát ismételni a szemembe, hogy nem 
vagy a szeretőm!

— Uram. ont fogom számadásra vonni ezért 
a jelenetért. Ön idézte elő, — kiáltott fői Mo
linaux.

— Elhallgass, gazember — formedt rá Amanda. 
Hát szoktak párbajt vívni az ilyen fajta semmire- 
valókkal? . . . Nem bárónak a kezeitől fogsz te  
meghalni . . . Hiába forgatod rám a szemedet: tu
dom, hogy magamat Í3 bajba keverem, ha fidad
lak. de mindegy . . . Igent Ki akartál játszanit A  
faképnél akartál hagyni, éppen abban a pillanatban, 
mikor már elvehetnél, mert hiszen tegnap óta öz
vegy vagyok ! . . .  Nohát, 1>itóra kerülsz, te zsivány, 
te g y ilk o s !...  Igenis, gyilkos!

—*Hohó! dörxnögött Fresnay. úgy téve. mintha 
meg volna lepetve.

— Ön persze ezt nem tudta, szólt hozzá Am anda-
—  Ön azt gondolta, hogy ez az ember egyszerűen 
csak holmi ip a r ila g . Nohát megmondom én önnek, 
hpgy kicsoda. Azon kezdte a p á ly a fu tá s á t , hogy 
meglopta az apját, ak it aztán megölt a bánat • •
Azután csalt a kártyán s abból é lt • . . utóbb ped ig  
komédiái le tt, hogy a hatóságok üldözései elöl 
meneküljön . . .  A kom édiások közt ism erkedtem  
meg vele, és elég ostoba voltam  belebo londulu i . .  . 
Jobb lett volna a vízbe ngranom . S ha még csak  ez

11*
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volnaî . . .  De a tö b b i... Ha ön és Gémozac barát
ja  nem lettek volna olyan bambák, Zig-Zug már két 
héttel ezelőtt a tömlöcz fenekére került volna

— Zig-Zug! mormolta Kamilla, kérdő pillan
tást vetve Molinauxra, ki vállat vont s azt mondta:

— Ez az asszony megőrült,
— Gazember! kiáltott föl a volt komediasné. 

—  M ajd  meglássuk, hogy őrült vagyok'e . . .  Néz
zen me*r jól, kisasszony. Nem ismer rám, mert a 
hajam meg van festve. Pedig látott akkor este, mi
kor az édes atyját meggyilkolták. A trónetéri bódé
ban látott . . .  én vezettettem ki a rendőri éggel a 
bódéból, ahova a gyilkos után jött.

Kamilla efeikoltotta magát s ránézett Moli- 
nauxra.

— Hát őt nem ismeri meg? szólt tovább 
Amanda, ki már nem birt magával.

— Nem . • • nem. mormolta Kamilla- Nem 
igaz . . .  lehetetlen.

— Nem akarja elhinni, mert ez a hitvány gaz
ember megmentette két utonáilónak a kezéből, a 
kik megtámadták . . .  Jó l tudta 6, hogy mit cselekszik. 
Utána járt s megtudta, hogy ön gazdag. Akkor 
éjjel kezdett árulómmá lenni. Mikor az a latinba 
Courapied a fiával* együtt beleesett a pinezébe. ön 
elmenekült. Találja ki, mit mondott ez az ember, 
mié ott utána ment önnek? Azt mondta, hogy 
agyonüti az utón s én elhittem. Pedig neki egészen 
más terve volt. Bizonyosra vette, hogy meg fogják 
önt támadni, s úgy is történt. íppen idejcte érke
zett oda, hogy megmentse — » ön ráment a lépre. 
Fogadni mernék, hogy ha ma el nem jöttem volna* 
ön a jövő héten nőül ment volna hozzá. Hanem hát 
itt vagyok s megóvom önt ettől a végzete* 1 péstoL. .

- Kamilla közel volt az ájuláshoz, s Mojineaux 
még most is meg merte szólítani.

— Fölfoghatja kisasszony, mondta. — hogy ez 
aljas vádakkal szemben sziik-égleJennrk tartom, 
hogy magamat védelmezzem. Ön épp olyan jó l tud
ja  mint én. hogy nem vagyok Zig-Zug. Hiszen ön 
látta a gyilkost, vagyis inkább a kezét.



— Igen ... az ön keze pedig... dadogott Ka
milla.

— Már mint az ö keze? Vágott közbe Aman
da. — Az persze finom és fehér, de ha azt gondoL 
ja. hogy azzal nem fojthatta meg az édesatyját, 
akkor nem ismeri Zig-Zugot. Eibir az négy ember
rel is.

— Xcm. nem . .  Ez nem a gyilkos keze.. Az 
nagy v o l t . . .  fekete . . .  az u jja i csontosak, horgasak 
voltak.

— Ráismerne, kisasszony? kérdezte Fresnay. 
— Igen? Xos hát megmutatom.

S Kivette íeiö.toje zsebéből az aczél-keztyüt, 
melyet a grófnő szobájában talált a skatulyában.

Kamilla irtózva húzódott hátra, s behunyta 
szemét, hogy ne lássa azt a rettenetes eszközt, mely 
atyjának megfojtására szolgáit.

— Ezért ragaszkodtál hát olyan nagyon a ska
tulyádhoz Î kiáltott föl Amanda. — Hej, te semnii- 
revaló, magam sem tudtam, hogy dolgoztál. De 
most már tisztába lehet veled mindenki. Előre hát 
a börtönbe czimbors!

Molinaux. vagyis Zig-Zug félrelökte Amandát, 
öklével oldalába döfte Fresnayt s kirohant a szobából.

— Dejsxen tőlem meg nem* menekülsz, gazem
ber! kiáltott foi a komédiásnő s utána szaladt.

Fresnay odasietett Kamillához, ki félig-meddig 
el volt ájulva. A bárénak esreágáhon sem volt. hogy 
a gonosztevéket feltartóztassa. Elmenekülhettek vol
na mind a kettőn, mert Brigitte nem volt a házban, 
de George ott leskelődött a kunyhóban.

A  mint a házból kijönni látta őket, elébe sza
ladt Zic-Zmmfik a a lába közé vetette magát, Zig" 
2 ug megbotlott. George pedig belekapaszkodott a ru
hájába s torkasrakodtál*»] kiáltott:

— S eg ítség !... Gyilkos 1
Amanda a dühtől eszeveszetten ragadta meg 

bűntársát s kabátja gallérjába fogózott.
E pillanatban George kiáltásaira két rendőr kö

zeledett a Yoltaire4vmlevardon a kerítéshez, mely az 
udvart körülfogta.
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Zig-Zucr érezte, hogy el var. veszve. Elrúgta a 
ruhájába kapaszkodó fiút, egy ugrással kiszabadí
totta magát a komédiásnő kezéből, s revolvert rán
tott elé, melyet mindég a zsebében hordott

— Ölj meg, nyomorult! kiáltott Amanda, mel
lét elébe feszítve. — Inkább igy veszek el, nűnt a 
börtönben, te pedig úgyis a hóhér kezébe kerülsz!

Zig-Zug rásütőtte a fegyvert, s a szerencsétlen 
nő szivén találva roskadt össze.

Egy másik lövéssel Zig-Zug a fiút terítette le, 
ki ezalatt fölálkrtt volt. Azután pedig magát lőtte 
főbe.

A rendőrök, mire odérkeztek, két holttestet, 
meg egy súlyosan sebesült gyermeket találtak.

I gy an ekkor érkezett a házhoz J  ulien Gémozac 
is, ki már messziről hallva a lövéseket, lélekszakadva 
sietett elő.

Csak az imént beszélt atyjával, ki elmondta 
neki. hogy Kamilla milyen viszonyban van Moli- 
nauxval. s ő azzal a föltett szándékkal jö tt most ide, 
hogy arczul üsse azt az embert, habár ezzel ön kre 
ellenségévé teszi is Kamillát, a kit még mindig sze
retett.

Képzelhető, hogy nem állott meg vetél y társa 
holtteste fölött siránkozni, hanem otthagyva az em
bereket a halottak és a sebesült mellett, besietett a 
házba.

A lépcsőn fölérve. Fresnayvel találkozott, ki le 
akart sietni a vérengzés színhelyére, a ki nyugodtan 
mondta neki :

— Ottbenn van az imád ottad. Eredj, vigasztald*
meg

Julién nem kérdezett tőle semmik Berohant a 
szobába, a Kamillát csaknem eszméletlenül látta egy 
karaaékhen nini.

Karjai le voitak bocsátva, szemei révetegül bá
multak a semmiségbe.

— Meg van sebesülve? kérdezte Julien, a le
ány kesét megfogva.

Amaz intett, hogy nem történt semmi baja.
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— Az a nyomorult meg akarta olní, folytatta
Gémozae. — K i mentette meg?

Kamilla még most is hallgatott.
— Sejtem már. A derék Frasnay vo lt! . . .  S  én 

még közönyösséggel vádoltam-.. .  De 1 egyen nyu* 
godt — az az ember meghalt.

— Maga lőtte meg magát f
— Nem tudom. • . Egy nö van mellette, meg 

egy fiú . . .  Mindnyájan vértóesábau fekszenek.
. — Egy fiú. . . . vezessenek le!

Kamilla erőfeszítést tett, hogy felálljon. De Ju 
lien nem engedte.

— Ne tegye ki magit annak a borzasztó lát
ványnak mondta. — Nem tudom, kicsoda a 
mek. De a nőt megismertem. Egy kalandomo, f.ki 
Fresnay barátunkat hálójába kerítette.

— Az volt a bűntársa, mormolta Kamilla.
— A férfi p ed ig ...
— Az volt apámnak a gyilkosa.
— Mit hallok?
— ügy van- S  én még azt hittem, hogy szer- 

tem ezt az embert. . .  El akartam vele u t a z n i . Oh, 
miért nem ölt meg engem is?

Julien most m ir igazán semmit sem értett a 
dologból, s csak azt felelhette:

— Ön a halált k iv á n ja ... Hát feledi, hogy 
szeretem?

— Ne mondja e z t . . .  Nem vagyok méltó sze
relmére.

Julien szólni akart, de e pillanatban belepett
Freisnay * igy kiáltott fö l:

— Vége! Zig-Zug maga hajtotta végre inagan 
az ítéletet, miután előbb Amandát a másvilágra
te. A gyerek súlyosan van megsebesülve, de ki og 
Jtyőgyuhn. (Vak azt nem értem, hogyan került ide-. *. 
Azt mondja, Genrgenak hivják. de többet nem tudott 
mondani. _ . _

— George! kiáltott föl Kamilla. Látni aka
rom.

— Mindjárt látni fogja. A rendőrök is mindjárt
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feljönnek, hogy önt kikérdezzek. Addig is azonban, 
amig fe ljö n n i, engedjék meg, hogy egyesítsem 
önöket. Nem igen vagyok alkalmas erre a szerepre..  
de ha más nincs, velem is be kell émiök . . . F i
gyeljenek hát-

Te, Julien, szenvedélyesen szereted Monistrol 
kisasszonyt, s egyetlen vágyad az. hogy őt nőül ve
hesd . •. Nem a te hibád, ha Zig“Zugot el nem csíp
ted, én is csak véletlenül nyertem el a dijat, melyet 
Mon isiről kisasszony kitűzött. De nem sértem meg 
azzal, hogy a dijat követeljem.

Ön, kisasszony, tévedett . . .  Az ilyesmi gyak
ran megesik ..-. De boldoggá fogja tenni Julien ba
rátomat, s hiszem, hogy ő is bodogitani fogja önt.

Kérem, adja ide a kezét.
Kam illa mély meghatottsággal nyújtotta oda 

kezét Fresnaynek, ki ezalatt barátja kezét is meg
fogta a a kettőt egyesitette.

— így ni, mondta kedélyes komolysággal. —  
Most már el vannak egymással jegyezve . . . Mikor 
lesz a lakodalom t

A  dolog nagy feltűnést keltett Parisban, de 
csakhamar feledésbe is merült s nem zavarta a fia
tal pár boldogságát.

Olaszországba utazlak a boldogan töltötték mé
zes heteiket. Kamilla csupán akkor busul, ha atyja
ju t eczehe.

Fresnay folytatja megszokott életmódját, de 
nem tud kedve szerint mulatni. Vannak pillanatok, 
amikor sajnálja az 6  „magyar grúfné^-ját.

Olga a délvidékre ment el jósolgatni.
George az öreg Gé-mozac irodájában kapott 

alkalmazást. Jövője bi rumi tv a van.

Vége.










